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presenterar 
ur försäljnings
programmet. Un iversal

instrument 

Multimeter nr 5 
2,5-1~5~25~IOO~5000 v~ 

20000 Qrv = 1000QjV '" 
0,05-1-1~IOO mA-l-lO A= 
~1000 Q xlxlOxlOOxlkxlCk 
- 20 till +70 db 
2~20 000 pIs 

Multimeter nr 2 
2,5-1~5~25~lOOO V '" 
1000 Qrv _ 
1-1~100 mA -1-10 A ~ 
~lOOO Q X 1X 100 
0,D2- l0f<F 

Multimeter nr 3 
2,5--1~5~25~1000 V~ 
1000 DIV ~ 


1-1~5~250 mA 1-5 A ~ 


~5000 Q X 1X JO x 100 

Noggrannhetsklass för samtliga instrument: 

Likström 1 % 

Växelström 1,5% 

.\sögatan H 3-Il9 STOCKHOLM Tel. VI 44 99 90 

Med detta /lummer följer bilaga. 



nomsnitt endast 1500: - kr pr tiälldning~tim

me. Ger vi en pjäs, måste vi därför sänna bil ·Dansk TV fortsätter 

»Vi tänker inte alls ;: lut up p me,l vå ra tele· 

visionssändningar. T vär tom ! Yi ko mm !' r att ta 

nya tag, och vi konuner a tt koncen trera oss på 
att få fram bätt rt TV·program.» Det är pro· 

gram,ekreterare Sel h Sören sen, som under TV· 

programchefen Jens Lawclz' 5 mester gör d t · 

ta utta lande för POP ULÄR RADIO :s r ed., 

som pil '.sat pil att göra en aVdiekare till dan,ka 

statsrad iofon iens ek gan ta radiohus i K Öp"n· 

hamn fö r att ta r eda p l h ur man tällke r "ig 

de t dan ska »fj ernsyn IS» framtill. 

»Myck l urbele och .J it vä ntar : s» , fort· 

, ätt er hr Sörcnst>11 , " Il, ~n ,' i tänk,,[ gii ra det 

bä" ta m c,l vara begrii ll.,a ,l > re!' ur.;e r. V i ha r 

fti ll la ll a 700 000: - av li c ('n~medel för n ästa 

\'e rhJ l1lhetsl,r , okt. 19 - 2- ok t. 1953, och d et 

är jn i all a iall li t ·t m ni ä n vad \ i h a r a tt 

r ii ra o~ med hi tt iI I. . Yi har nu få tt up p e f· 

fekt.en från 80 till 400 wall fö r bild 'äl1llaren 

och frän 60 tiJl 300 " 'a ll för l j udsänd aren , och 

med det fär vi nöja 0 5S under näst a v rk~am · 

h e tsår. Tv l nj a TV·kameror frim P hil ip tä n· 

ker vi dock köpa, men det hlir huvuddelen av 

nyanskaffningsprogrammet för nästa ilr. 

- Vad vi kommer att koncentrera oss på 

iir bättre TY'program, det är. anser vi, ju st 

nu det \'ikti ga~te. Goda program är e n förut· 

sä ttning för att vi skall lyckas med våra an

!' trängningar . Att vi ännu inte har mer än 250 
be talande T Y·abonnenter tar vi med ro ; får 

vi bura fram goda T ·p rogram., kommer vi 
snart at t få upp intreO!' c t för TV inom \ iJare 

kn' tsar. Och lIl ed vkade l iceu , inkom.cI 'r U r 
vi bättre u tg5ngs](igc för televisionen .. uthygg· 

nad i tek n i!'kt h änseende . 

- Vi skull e vilja skaffa oss e n r porlage· 
,·agn. Ill en de t sk ulle gå lö l på 1/ 2 m iljon kr ., 

o ~h den u t ~ift &po ' len går in te in i vår mu "ra 

b ud ge t. De t är skada, för dirck lupptagn in "ar 

är just del som "lä r bäst i T , O Il d lr t'k tre· 

portage frän f01 bo Llsmate lter o d l and ra 

idrottsevenemang skull e säkr rt t iJlluh-ra till 
ö kad l ice n ;; te~kning . M en vi tänker i höst bör· 

ja med en d el fil mupp tagn in gar m ed synkro

nisera t ljud på band,pe la re. en me tod "om vi, · 

- rligen blir II "urrOgal för d irektupp tag ll illg 

men en m tod som vi vän ta r oss en hel del n\', 

- T illsvidare får vi fyl la ut progr-a mm n 

m ed film - huvudsakligen dokumentarfilmer 

från USA och da nska stateIl. F ilm av det slage t 

är billigt alt sända, men d et är ju int e sär· 

sk ilt stim ulerande programpunkter. Direkt· 

upplagningar är dyrare ; en pjäs gil r lös på 

4000: - kr i limmen, och vi ni spon~rar i ge· 

liga film progr am fl era programlimmar fram å t 

för atl få del hela att gå ihop för oss. Under 

50mmam1ånaderna gå r vi in för billiga pro· 

g ram för att vi gkall få bättre program uun er 

hög~iison g. 

i kOlllm"r i höst att s tart a en skola för 

TV-a r ti ster. Y i komlller alt börj a men 15 de · 
Yer - teater· och fi lmfolk, opcraarlister, La· 
le ttdan .. öseT, Hir('d ragshållare - och ge d em 

en uppfa ttn ing om vilka spc~iclla krav tele · 

" i3ionen _läller pa de u ppträdande. Säkert 

kom mer denna T V·skola a tt sätta . pår i vara 

program i hö t. 

- ~ äuJni ngs tide !l kom mer a ll i fortsättl1in· 

)!cn Iil i d en,..al11 rua :'om h ittill s . dvs. vi k Ol1l1l1cr 

a ll sända (.'11 t imme kl. 20.00- 21.00 va rje ti s· 

ol a /!, to r;;d ag och lö rdag. Det ä r för li tet egen t· 

ligt'n ( men vi har j u in te råd m eJ mera). De t 

är den ko r ta program ti({ n jämte det förh il l.· 

lund et, a tt. d t' dansk 3pp ar tfabrikan terna hit· 

ti llo r. nd as l t illha11dahl ll it stora T V·apparat Cl· 

i pr isläget ca 4 000 ; - dkr. som gjort , a tt te· 

le\' i_ion n inte få tt mera viJsträck t uthreduing; 

här i lande t. N u lär det emellertid i höst kOlli' 

ma fram en bill ig T Y·bord. mottaFare för ca 

2 000: - dkr. och Järmed bör utsikterna till 

ökad li censleckning lju,na. 
- D e t är ju välbekant att det bämsta för et 

har man i portgången , men tro inte att vi har 

\ 

VÄSTTYSKLANDS STÖRSTA 

RADIOFABRIKANT 
 Tillverkar 

BAN DSPE LA RE CGRUnDIG) BI LRAD I O 

TELE V IS IO NSMOTTAGARERADIO-WERKE 
RUN DRADIOMOTTAGARE 

FORTH (BAV.) 
SER VI CE INS TRU MENT 

Generalagenter* 
S011Oplodukter 

AKTIEBOLAG 
ARTILLERIGATAN 87-89 STOCKHOLM TEL. 675161, 675190 

\~---------------------------------------------------------------------------------
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MINIATYRO S CILLOGRAF 


Rörbestyckning : 1 st. DG4--l, 3 st. EF91. 
Vertikalförstärkare omkopplingsbar i 3 lägen. 1. Direktkopp
lad. 2. 10 p/ s-1OO Kp/ s, 100 mVl em, ingitngsmotstånd 1 Meg
ohm. 3.10 p/ s- Mp/ s 500 mVl em, ingångsmotstånd 1 Megohm. 
Omkopplingsbar 110-240 V 40/ 60 per. växelström. Effektför
brukning 20 watt. 

NYHET 
o

FRAN 

ENGLAND 

BELCLERE miniatyroscillograf. Ett gediget instrument med 
de verkligt smil. dimensionerna. Längd: 255 mm. Höjd: 140 
mm. Bredd: 90 mm. 

Svepaggregat omkopplingsbart i 6 steg för frekvenser mellan 
10 p/ s-50 Kp/s. Svepfrekvensen oberoende av synkronise
ringskontrollen. Med svepgeneratorn frånslagen kan horison
talavlänkningen anslutas direkt. 

Inslruktions- och servieebok medföljer. Vikt. 3,6 kg: 

Pris Kr. 550:

MINIA'fYRKOMPONENTER 
HöGTALARE, fabrikat Stentorian. Dimensioner: 63X Keramiska lufttrimmrar i miniatyrutförande 
63 x :n mm. Impedans 3 ohm .. .... ........................... 22:
{)TGAKGS1'RANSFOR;\IATOR, 36X27X20 mm 8 : 50 Format: 20 x 17 mm 

> 19X11 X 13 mm ...... 9: 50 
Typ APC: 

Subminiatyrrör: DF66 Förs t:iirkarpentod ............ .... .. 11:
G,4 pF 4: 83DF70 :p 11 : 

10 pI<' 4: 85DL66 S lutrör 11:
25 pF 5: 23DL;l :p 11:
40 pF 5: 30

DL72 11:-
RilrhitUare till subminiatyrrör ...... .. .................... .. 2: 25 
MF-lransformatorer, 110, 447 och 1600 kc, pr styck 11: 50 
MiniatYl'motslånd i olika värden, l / S watt .......... .. -:40 

Typ Dilleren tial: Typ Butterfly: 
] / 4 watt .......... .. -;30 


10 pF .. ................... 5: 80 2,5 pF .... ........ ......... 5: 60
:\liniutyrrullblock. Följande värden lagerföras: 
16 pI<' ..................... 6:- 4 pF .......... .... ...... . 5: 801 000, 2 000, 5 000 och 10000 pF ........................... - : 75 

25 pF ..................... 6: 20 6,4 pF ...... ... ........ .. .. 5: 50
O,l!J-F ............................................................. ;. 0:90 

Miniatyrbatterier fabr. Burgess. 


Oml<opplare, dium. 32 mm. l-pol., l2·vägs.. ...... ....... 4: 75 Glödströmsbatteri 1,3 V typ Z ...... .. ........................ . -:63 


2-pol., 6-viigs ...... .... ..... 4: 75 1,5 V typ 1 .. .. .......... ................ . .. -:70 


4-pol., 3-vägs........ .. ..... 4: 75 1,5 V typ 2 ........ .. ...................... . -:90 

Anodbatteri 22,5 V, typ U15E ...... .. ........................ . 6: 

Oml<oppla,re, diam. 20 mm, l-pol., 4-v1igs ............ ... 9: - Miniatyrkontakter, fabrikat Howard B. JODes. 

PotelltioDleter, d iam. 18 mm med l -pol. strömbrytare, Sladdkontakt med stift P-302-CC'.r ........... .. .... ...... . 4: 50 


3 Megohm ........ ....................... .... . ......... .... ........ 9 : 50 med hylsa S-302-CCT 4: 80 


Allt mellan antenn och jord 

EL,F A RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A STOCKHOLM Tel. 207814, 207815 
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tappat modet. }[ycket arbete å ter,;tå r ännu. 

:\fen arbete är vi int !" rädda för. Och vi tror fullt 

och fast på all vi skall lyckas», slu tar hr Sej· 
ren~en . 

En rundvandring i Radiohusets TV-a,dcl

ning är snart avverkad, TV-5tudion är int e 

s törre än ett ordinärt bo. tad srull1, och i regi

rummel - inrymt i en minimal Ekrubb 

träng;; kontrollbordet med en kraftigt tiJ lt ag-e 'l 

fiJma \",;ökar . Sändareutrustningeu, levererad 

av Philips är upp , tälld i ett angränsande rum. 

Sändarna är utbyggda med nya ~lu t s teg , LiJu

sändaren llleu e tt ~Iutsteg för 400 walt o~h 
l judsändaren för ell ~ t eg om 300 watl. Antenn

syst ' men är mont erade på en mast, vars topp 

är be lägen ea 50 m över marken. Bildkanalens 

antellnsystem bes tår av tvä )wändkor "enhetrr» 

belägna en halv vllglängd över V'arand,'3. och ca 

10 m längre ner pa masten har man en vänd

kor,; untcnn för ljudkanalen. 
(Sch) 

I stället för ram

antenn 


I Electronics, mars 1952, omtal·as, all raman

tennen i por tabla mottagare, vilken berett kon

stru ktörer av i synnerhet de minsta mollagar
typerna bekymmer på grund av det utrymme 

den kräver för all bli effektiv, i många appa

rater numera (' rsälles aven ferritstav (Ferro"X

cube e.d. ) . Staven användes som stomme till 

sign-alspolen i ingån gs röret och har en längd 

av 15- 20 cm. Den kan placeras i det närmaste 
godtyckligt, med undantag av all chas,; it icke 

fa r komma alt ut göra elt kortslute t varv kring 
den . Utryrnrnesbesp aringen är 50 till 30 % . 

Ferritantenn inmonterad i reseradio. 

Spolen som lindas på ferrit i; taven utföres 

korslindad pa ",a säll att varje lagers lindning;o 
längd av tar. Den placeras på ett avs tånd av 

2 il. 3 cm från sta" ens ena ända, och får med 

en st'av av optimal längd och diameter "ars 
permeabilit et är ca 11, på melI-anvågsområdet 

e tt Q-värde som varierar mellan 210 och 130. 
Av b /·tydd,,= är att spolens va rvtal blir hög~ t a 

möj lig"a ~a all den inducerade spänningen bl ir 

maximal. Genom att »feni ta ntellller» uppvi>a r 
mycket lag kapacitans (ca 2 pF mot ca IS pF 

för en m ma ntenn av ko nventionellt slag) kan 
man använda lägre värde n på avstämningska. 

RÖRVOLTMETER 
Clippard typ 406 

Denna nya rörvoltmeter är el t 
'ynnerligell prisvärt instrument 
f ör dagligt bruk i teletekniska 
laboratorier, proVl'nm och ser
vice ,-erkstäder. 

Liigsia miitomrädet är 0-1 V 
och frekvensomn det är 30 p/ s 
-100 Mp/ s . 

Genom en ny bryggliknande 
koppling erhälles hög stabilitet 
ocll stor noggrannhet. Nätspän
ningsvaria t ioner kompenseras 
automatiskt. 

Mätområden : 
LikSIlänning : 0-1, 0-3, 0-10, 
0-30, 0-100, 0-300, 0-1000 Y. 
Växelspänning : 0-1, O-a, 0-10, 
0-30, 0-100, 0-300,0-1000 V, 
Motstånd: 0-1000 megohm ( i 7 

områ.den ) . 

Decibelskala : - 20 till +11 dB. 


Begär offert och närmare upplysningar från 

Ingenjörsfirman 
Stopvägen 22 - BROMMA 

\ 

Den nyn enl{els pelaren för tre has
tigheter typ U4 har nu kommit. 
Den är försedd med vridbart kri 
sla llhuvud och två sa firstift med 
9 grams ni! ltryck. nen h :1 11er kon
stan t ha >l tigllet vid b de 78, 45 0<.:11 
331/ 3 varv. Säljes genom radio
gro. sister och musikaffärel' . 
Pris 175: - ink!. sl<att. 

Generalagent: 

AB EWESTERBERG 
Tunnelgatan 23, Stockholm 

tel. 207366 
\. 
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IN TRAM Å.-B. 
- Tel. Stockholm 263530 

-T E L EV I S lON S R ÖR 


9: GO 
fJ:
9 : 

12:
11:
11: 
12 : 

9: 
7 : GO 
7: 50 
7 : 

bildrör 
' 

F.B F . 80 
ECC. 81 
E L _ 80 .. 
E F.80 
EL_ 81 
EL. 83 ... 
J::lJ. 80 
PL. 81 
PL. 82 
EY.80 
PY.80 
PY. 82 

MW. 31--36 12" 
runt .. ... . .. .. ... .. . 17;:; :

i\lW. 36-24 12" bildrör, 
rektangulärt ..... __.. __ . .. . 175 : 

Rek,-irera vur lagerlista som inne
håller rikhaltig sortering ii övrig 
radiomateria!. 

A.B. INETRA 

Regeringsgatan 97, Stockholm 

Tel. 200147, 216255 

\. 



Sound Radio 
erövrar världen 


På några år har Sound Radio blivit 

ett' värld.märke i bilradio. De för 

svensk radioteknik anmärknings. 

värda framgånga!' som Sound Radio 

vunnit är resultatet av mångårigt 

forskningsarbete och utpräglad kva· 

litetsproduktion. 

Redan den lilla modellen SR 102 

gjorde succe överallt. - Trots sitt 

lilla format har den finfina lyssnar

egenskaper. Och den nya modellen 

SR III betecknas som den färdiga 

bilradion. 

Sound Radio är sedan flera år också 
Sveriges mest sålda bilradio. Appa
raterna för den svenska marknaden 
är specialtillverkade med hänsyn till 
våra lyssnarförhållanden i fråga om 

såväl egna stationer som utländska 
sändare. 

8 moderna miniatyrrör med 12 rör
funktioner. 6 HF-kretsar - hög se 
lektivitet - störningsfri mottag· 
ning. 7 våglängdsband : LV, MV" 
KV 19 m, 25 m, 31 m, 41 m, 4.9 m. 
Bandspridning på alla kortvågs
band. Högtalare finns i 5" och 6%". 

Pris SR 111 Kr. 420:- exkl. högtalare 

". 

SO U ND RA DI O AKTIEBOLAG 


SPÅNGA 


Telefon Stockholm 362560 (växel) 
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AB CHAMPION RADIO 

STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ 

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

Inbindningspärm för/' 

Populär Radios radiolexikon 

avsedd för hela serIen 

kostar 3:- pr st. 

Gör beställning genom alt sända 

beloppet per postgiro 196564. Var god notera på talongen 

vad beställningen gäller. 

pacitansen samtidigt som högre induktans,-är· 
det i sig nalkretsen kan tillämpas. 
Signalbrusförhållandet lär vara avsevärt högre 
med den nya typen av antenn jämfört med van· 
liga raman tenner för reseradiomottagare. 

H 

Pärmar för 

PR: s Radiolexikon 


POPULÄR RADIO kan nu tillhandahålla pär· 
mar, av;;edda för POPULÄR RADIO:s Radio· 
lexikon , som ju nu är komplett i och med att 
del 13 utkommit. Pärmarna, som kostar endast 
kr. 3: -, är försedda med vackert tryck (se 
foto!) och kan livligt rekommenderas dem, 
som är lyckliga innehavare av samtliga häften 
i detta utmärkta uppslagsverk. Det är ju så att 
de 13 lösa häftena av Radiolexikonet knappast 
pryder sin plats på bokhyllan, men genom att 

låta binda in dem i den nya, snygga pärmen 
blir lexikonet en uppslagsbok, som det är ett 
nöje alt slå i. 

Priset är som sagt endast kr. 3: - och detta 
- plus inbindningskostnaden - utgör faktiskt 
en obe tydlig utgift för ett uppslagsverk, 60111 

för övrigt inte bör sakn'as på någon radiomans 
bokhylla. Om några häften saknas i lexikonet , 
kan de 'sa rekvireras (del l och 4 dock slut;ål· 
da!) fr n POPULÄR RADIO:s expedition, 
Luntmakargatan 25, varifrån även pärmarna 
kan rekvireras. 



, 
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SI(iNALLAMPHALLARE för stark- och svagström 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Artillerigatan 85, Stockholm. Tel. 675715, 675716 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------j 

Standardtyp. 
Oiingdlam. 23 mm 
Frontkappa dlam. 
37 mm. 
Inbyggnadsdjup 
63 mm. 

Samma son stan
dard men med 
större frontkappa 
,(11 mm . 

Rådgör med oss - vi lämnar gärna närmare upplysningar. 

, ; . 

AVOMETER Modell HD 

Vid "flygande service" under påfrestande 
yttre förhållanden är denna "Heavy Duty 
Avo Meter" ett idealiskt universalinstru
ment för mätning av ström, spänning och 
resistans inom 18 mätområden. Det är 
robust utfört och försett med en sinnrik 
utlösningsmekanism, som automatiskt bry
ter strömkretsen och visar röd varnings
signal vid överbelastning, t. ex. vid felin
koppling, och därmed skyddar instrumen
tet. En praktisk beredskapsväska med 
axelrem kan erhållas. 

f.nsamförs~liare för Sverige: 

~R
· SVENSKAA 

l " RADIO 
I AKTIEBOLAG~T 

Alströmergatan 1'1 - S T O C K H O l M - Tel. 223140 
Filialer i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Orebro och Norrköping 

För varje ändamå l inom elektrotekniken. kunna vi 

erhjuda en lämplig lamphllllare. Figurerna visar 

endast några prov på de många olika typerna. Till 

nämnda lamphållare kan levereras lämpliga lamp

typer och linser i önskad färg: grön, röd eller gul. 

Hållare t ör Botlt
t enlampor med 

Lamphållare med keramisk platta.
parBlInsfattning. 

Med u tskju tanda 
lins, som gör 
lampljuset väl 
synligt ii ven från 
Bidan, f . ö. 
standard. 

Denna lamp
hållare är av· 
sedd dä r stör
re l j uskraft 
fordras. Gilng
diam. 34 mm. 
Frontkappans 
dtam. 41) mm . 
Inbyggnads
djup 69 mm. 

DATA: 

Lik- och växelspänning : 
lO, 25, 250, 1 ()()() V 

Lik- och växelström: 
lO, 100 mA, l, 10 A 

Resistans: 
0-500 ohm, 0-50 ()()() ohm 

Känslighet: 
Liksp. 1000 ohmN 

Noggrannhet: 
likström 1% av fullt 

skalutsl'ag 
Växelström enl. "British 

Standard 1st Grade" 

Mått: 190x139xl02 mm 

Vikt: Ca 2,5 kg 

Pris, Kr. 285:

» 
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Konstruktionen ov Ph ili ps emaljerade mot

stånd ä r baserad på mongårig praktisk 

erfarenhet och noggranna laboratori eprov. 

De äro ytte rli gt pål itliga, ho st ar me

kanisk hållfasthet och i förhå llande til l ef

fekten små dimensioner. Motstånds råden 

ör lindad runt ett rör av keramiskt mate

riaioch överdragen med elt loger g rön 

emalj. Emalien, som fixera r lindnrngen 

i rätt läge och skyddar den mot åverka n, 

är mycket mots tåndskra ftig mot högo 

temperalurer och stora tempera lurvai ia

lioner. Lindningen utgöres av kons tanI an

eller kromnic. elt råd och är i ändorna 

sve tsad till kontaktringar aven speciell 

nickellä rn-Iegering. Motstånden 1111verkas 

såvä l fast a som reg lerbara - de sist nämn

da förseddo med längsgående bana utan 

ema ljbeläggning äver vrlken kontaktr ingen 

kan förskjutas. I vidstående tabeller fi n

nas uppgifter om storlekar, effekter och 

moiståndsvärden. Phil ips mä tinstrum en t

avdelning lämnar gärna ytterligare upp

lysninga r och sänder utfö rliga trycksaker 
med alla da ta . 

PHILIPS 

MÖIinstrumentavdelningen 

Stockholm 6. Tel. 340580, tör rikssam tal 340680 

Fasta 

R{;gJerbara 

Effekt 
VI 

Max 
'pannlng 

V 

Motstcnds·:Orde n Löngd X 
diameter 

mm 
Min. 
ohm 

WIOX. 

ohm 

6 300 1 5000 30 x 7 
10 300 I 10 000 40 X 7 
16 1000 I 14000 50 :·' 7 
16 400 1 6300 32 X 12 
2S 2500 1 40000 100 x 7 
2S 1300 1 25000 63 ~< 12 
40 2400 2 45000 100x12 
40 750 2 14000 50x 20 
60 2200 2 50000 100 X 20 

100 4900 10 112 000 200 x 20 
160 6400 10 140000 250 x 20 

250 8500 10 200000 320 x 32 
400 11000 10 280000 400 >; 32 

Effek t 
\Al 

l\'\o .>: 
spönn lng 

V 

Motst åndIvärd en Löngd X 
diameter 

rnrn 
M ,n. 
ohm 

Ma x. 
ohm 

6 100 I 3 15 30 x 7 
10 100 1 630 40x 7 
16 350 1 900 50x 7 
16 125 1 560 32x 12 

25 850 I 2500 100;<7 
25 450 1 1120 64 X 12 
40 BOO 2 2000 100 X 12 
40 250 2 2000 50 x 20 
60 750 2 3150 100 X 20 

100 1650 10 7 100 200x 20 
160 2 150 10 5000 250 X 20 
250 2850 10 11200 320x 32 
400 3650 10 14 000 400 x 32 



POPULÄR RADID 


T D S K R T F Ö R R A D o T v o N o C H K T R o N K 

Transatlantisk TV-överföring på UI(V? 
Pol. annat ställe i della nr av POPULÄR RA· 
010 g·es några data för en intr P'f sant undersök· 
ning, SOIU nyligen slutförts i USA av Bureau 
of Standards, Col/in Radio Co och Massachu
setts InsLL:tute oj Technology (M IT). Genom 

atl utnyttja hög effekt (23 kW) och med an· 

yändande av rikt30tenner med stark r iktnings· 
\'e rkan pa sändare- och mottagaresidan har man 
på meterv gi'omd cl et (49,8 :'1p/:; ) lyckats åvä· 
gabringa en radioförbindelse över en distans 

av ca 1.300 km, o 'h detta med en för rad io· 
kOlUlllunika tion h ittills okänd säkerhet. 

Signalstyrkan på motMgaresidan i denna 

radioförbindelse har kontinuerligt registrerats 
dag och natt under loppet av flera månader och 
unner denna tid har inget avbrott iförbindel· 

se n uppstått. De variationer. som kunnat kon· 
Hat cras i signalstyrkan, har varit ytterst små 
och inte ens under magnetiska stormar, som 
lanb lagit kortvågEtr afiken och starkt influerat 
på trafiken på mellanvågsbandet, har fÖrbin· 

delsen försämrat s. Tvärtom har t.o.m. en viss 
ökning av signal t yrkan på mottagaresidan vid 
d ~5 a tillfällen kunnat konstateras. Variatio
nerna i fältstyrkan med tiden på dagen är r ela

tivt obetydliga och utan praktiska olägenhe
ter. 

Enligt tillgängliga uppgifter skulle denna 
fonn av rad iokommunikation åvägabringas ge· 
nom »"calter» från de lägre delarna av jonosfä. 
ren på en höjd strax under nivån för E·skiktets 
maximala jonis rillp;stäthet (eventuellt från det 

absorberanJe D·"kiktet). Det antas också alt 
jon isering genom meteorer bidrar till atl nalle· 
ti ,1 lIlöjliggöra denna form av radiokommuni· 

kal ion på KV. 

Det är karakteristiskt för denna typ av ultra . 
kortvågsöverföring att extremt hög transmis
sionsdämpning är ofrånkomlig. För överföring
en krävs därför mycket hög dfekt, om till

fred sställande signalbrusförhäll ande skall upp
nå s. 

Det är svårt att på basis av de knapphänd iga 
uppgifter, som ännu föreligger. förutspå nå· 

gonting om de nya möjligheter för rad iokom · 
munikation, som denna nya form av UKV·trans
mission kan erbj uda. Det är emellertid inte 
uteslutet, att de nyupptäckta möjligheterna 
ka.n utnyttjas för radiolänkar för långa distan· 
ser. J\,Ied nuvarande teknik är det inga svårig· 

heter att bygga sändare för 300 eller rent av 
3000 kW, och därmed bör oeb,,- förutsättning. 
arna vara givna för att med den nya UKV· 
överföringen åvägabringa en av dygn (~ t s och 

årstiden s växlingar oberoende bredba.nclig ra
diolänk. Sålunda bör exempelvis en transat-

En bredbandig transat· 
lantisk radiolänk via 
Grönland, Island och 
Färöarna bör va ra en 
tekni sk möjlighet med 
utnyttjande av den nya 
form av UKV-överförillg, 
, om omnämnes i arti· 
keln. Ev. bör även tplc· 
vision kunna överförao. 

lantisk förbi ndelsekedja meJ landfasta r elä· 
stationer förlagda på sådant sätt att nvstandd 
mellan dem inte överskrider l 000 km vara ett 

reali serbart projekt. En sådan transatlantisk 
radiolänk för överföring av television bör inte 
heller vara någon orimlighet, och eft erwm det 

inte bör vam nllgo n svårighet att tidvis öve r· 
föra transatlantisk telefoni och telecrrafi över 

denna kedja under de tider den inte utnyttjas 
för television, bör ett slidan t proj ekt ha ekono
miskt fäste i verklighet en. 

Det är möjligt, att upptäck ten av denIla nya 
form av UKV-överföring kan bli av lika epok · 
görande be tyddse som den upptäckt, radioama· 
törerna gjorde för 30 ur sedan, nämligen den, 
att vågor under 200 ffi kunde användas för 

långdistanskommunikation. l varje fall öppna" 
här för radioteknikema nya perspektiv mot 
framtiden. 

(Sch) 
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AKTUELLT 

~~Stockholms-planen~~ för ultrakortvåg 


En initierad redogörelse för dc 
viktigaste resultaten av den 
nyligen avslutade europeisim 
rundradiokonferensen i Stock
holm. 

B åde Stockholm och Köpenhamn har sina 
namn förknippade med frekvensfördelnings
konferenser : den danska melropolen med den 
av flera länder i Europa antagna »Köpen
hamns-planen», som fastställdes 1948 och som 
gett upphov lill det kaos, som nu råder i Cen
traleuropa på lång- och mellanvåg, och Stock
holm med den frekvensfördelningsplan för 
ultrakortvilg, som utarbet·ades vid den nyligen 
avslutade »euro peiska rundradiokonferensen i 
Stockholm 1952». Av alla tecken att döma 
kommer Stockholms-konferensens resultat att 
hli ur många synpunkter mera tillfredsställan
de än vad Köpenhamns-konferensen på sin tid 
blev. 

Tekniskt förnuftig, politiskt godtagbar 

Från den 28 maj till den 30 juni bemödade sig 
31 experter från det s.k_ »europeiska rundra
dioområdet» efter inbjudan av U JT dvs. Union 
International des Tetecommunications att få 
fram en rimlig fördelning av de enligt Atlan
tic-City-konferensen 1947 för rundradioända
mål avdelade frekvenserna, belägna över 27,5 
Mp/ s_ Dessa frekvensomriiden omfattar följan
de frekvensband (se fig. 1). 

Band l: 41--68 Mp/ s, 
Band 2: 87 ,~100 Mp/s, 
Band 3: 174-216 Mp/s. 
Konferensen var trängande nödvändig, enär 

televisionen och UKV-rundradion börjar ut
hreda sig allt snabbare i Europa . Inom det 
europeiska rundradioområdet (Europa fram 
till Ural och alla angränsande områden vid 
Medelhavet) arbetar i dag redan 25 TV -sän
dare, därav 9 i offentlig programtjänst. I Tysk
land och i Berlin arbetar f.n. 70 FM-UKV-sän
dare i reguljär program tjänst och ytterligare 
25 i andra länder, mest för experimentända
mål. 

Konel 

t------- Band J --- 

4/ 	 6/ 68 

Enär alltså ett stort antal länder står inför 
införandet av television och/eller UKV-rund
radio, var det hög tid att en omsorgsfullt ge
nomtänkt frekvens plan för den närmaste fram
liden fastställdes. Även om räckvidden för sän
darna i de tre angivna UKV-områdena är avse
värt mindre än på kort-, mellan- och långv1l.g, 
är dock Europa alltför litet för att varje land 
skulle vara i slånd att sätta upp godtyckligt 
anlal stationer för UKV-rundradio och televi
sion. Därtill är risken för inbördes störningar 
alltför stor; under senare år har man ju kun
nat konstatera betydligt besvärliga re störning
ar mellan ultrakortvagsstationer än man tidi
gare räknat med, särskilt under den varma 
årstiden kan dessa störningar bli mycket he
svärande. 

\ 

SVENSK FREKVENS
TILLDELNING : 
140 UKV-frekvenser, därav 
43 för TV-sändare 
97 för FM-UKV-ruudradiosän
dare 

PLANERAS: 
En 100 kW TV-sändare i Hörby 

(kanal 1) 

25 st. 	60 kW TV-sä.ndare, därav 
en i Stockholm (kanal 3) 

och en i Göteborg (I,a
nal 8) 

31 st. 60 kW FM-UKV-rundra
diosäudare, därav tv1\. i 
Stockholm på 92,4 och 
96,6 Mp/s. 

'

Sålunda har ju ryska TV-sändare tagits in i 
Syd-Sverige, i Danmark, i Väst·Tyskland, i 
Holland och Belgien . De Låda engelska för
sökssändarna för FM-UKV i Wrotham på band 
2 har tidvis hörts i halva Europa. Sanuna sak 
gäller de tyska UKV-stationerna. Även om des
sa räckvidder endast förekommer i samband 
med uppkomsten av sporadiska E·skikt eller i 

Band 0-'" 8and /JI 

B L 8 L B L 8 L 8 L 8 J 
101 7!1103.15 ]08. ]S 110,1S 2/!>.1517'5,15 

I 
I 

87.5 /00 17' /B/ /88 195 202 

samband med speciella förhållanden i troposfä
ren och därför är inskränkt till relativt korta 
tidrymder, måste man dock ta hänsyn till dessa 
fakta vid uppgörandet aven frekvensfördel
ningsplan. 

Vid förberedande förhandlingar i Brys~el 

och London hade ett rikhaltigt vetenskapligt 
material, övervägande iakttagelser i England 
och Väst-Tyskland, genomgåtts och riktlinjer 
för fördelningen av frekvenserna hade angivits 
med utgångspunkt härifrån. 

2 800 stationer 

Konferensen börj ade med en genomgång a v 
anmälningarna från de olika länderna om öns
kat antal frekvense r. I likhet med de flesta 
övriga stater hade även Sverige framlagt öns
skernål om ett tillräckligt antal frekvenser för 
rundradiosändare förlagda till band 2 för att 
täcka h ela landet med två skilda rundradiopro
gram utsända från frekvensmodulerade sän
dare. Någon tidpunkt för igångsättandet av 
dessa UKV-stationer var däremot inte angiven 
i de svenska önskemålen. Inte heller i fråga om 
TV-sändarna avgavs någon tidpunkt för igang
sä ttandet av programverksamheten; de begärda 
frekvenserna avsåg sändare för ett TV-pro
gram för hela landet. 

När antalet ansökningar om frekvenser sum
merades ned, befanns det att 2800 frekvenser 
begärdes av de olika rundradioområdenas re
presentanter. 

Geogra.fiska Iä.get utslagsgivande 

Vid bearhetningen av de inkomna ansökning
arna togs hänsyn till det geografiska läget för 
de olika staterna. Exempelvis för Island var 
det knapp-ast nijdvändigt att ens ange någon 
frekvens, då detta lands avlägsna läge medför, 
att ma.n där kan välja vilken frekvens som 
hels!, då sändningarna därifrån inte kunde 
tänkas störa sändare i Europa . 

Island var emellertid ett extremt gynnsamt 
fall. Relativt gynnsamt låg förhållandena även 
till för länder i Europas periferi, exempelvis 
Spanien och Portugal, Turkiet, Syditalien, Sve-

Fig. 1. Frekvensomräden på UKV som enligt Atlantic-City-konferensen avdelats för rundradioändamål (television och rundradiosändning) 

10:9 

http:7!1103.15


Tuh. 1. An ta l KV-frt'k\~n oer som tilldelade' nag ra av de curop~i"ka Li nd r rna. (F orts. tab . 3) 

Ang,"" 95.6 99,6 JO 
F \I·L K \ '-mn d rad jo Västcru :-;. 95,7 98,4 GO 

Land "äncrs IJorg 95,9 99,9 3Band 1 Ba nd Jlr 21 223 Banel II Summa 
Ske ll r[ t..:å 96,3 99,9 10 \[p / s 
\ i.; hy 97,2 99,5 60 

Frankrik ... H 36 1(;9 218 
S \ r'ri~e 10 33 97 140 
Ene: land 12 :lO 2),3 285 

ri!! c, Finl a n,[ och ~orge, De s törsta :'iVliri~h c \ ~ll) s 'la nd 7 20 G 244- 277 
._ehwpiz 3 10 3 31) ,- S terna up (JU'udd e hd t naturlig t Lör ;tutioller 
j talien 4 ]l 188 20~ I>etiöna i hj ärtat a, E uropa , ,Ja hiir JJP folknin 
Ilanmark 2 6 :-17 45 gen ar :, H1l1 manträ ngd i tämli gen ~Iua Ela ler. 

E x"' ''p .. l" i, nlu,te T) : kland la h äJl ~)' n i iII för

hiilland"lI il i tio a ngrän ande ~ t a ler o~ h m U$te 

planf' l'U s ina sändan , ..Ii, att Inga Hörn in O'al' 
Tab. 2. K anal er tilldelade te lel'isionssäJll1are i T alJ . 3. Frckven ~er tilJd~ladl! F.\l·UKV-rund sknl le up p triida Uir de angrämande länderna~ 
S\'t'r i )!e. radiosänd are S""rigc_ 

<in d:lr~ . 
E n'l·kti \', ul stdda rl I'ffr 'kt F.tf ur Iralad 

c:r T\ ·ka"ul ------ -- ~fl'ck'Uildkanal To nkanal S iilldare lir prOj!ram l }Jl' ngr~11H 11 (k\V)
(k \V) (k~) ( ~ lfI :' ) (~ II' ,) I\Ollllll'uruLssrl" 

Il.örbv l 100 25 tcnscle 87.6 91.2 60 Et t intn--."ant exempel erbjud er den europe i; ka 

ÖI'I 'I,;'o l 60 If \iarl>erg 87.G 93,0 10 UKV-frpk\ ,~ n .-fö rd f>ln inU' , planeu f,ir aar-om
·,lJeva! la 

\ ' :inllii;; 

::ikli\'(l c 
~vPg 

l 
l 

2 
2 

l 
(if) 

60 
60 

0,3 
15 

]S 

15 

Haparancla 
Öre bro 
Öaterwnd 

Pajala 
Bon , 

117,7 
87.9 
87,9 

87.9 
88,5 

91,S 
91,5 

91,S 
9,t6 

60 
(j O 

60 

60 
10 

råde t. Hu r, inom cn c irkel m'~ll 150 km: 2 r ad i" , 
stötte in trc,,'cna samman för F rankrikp, Ty~k

land. Holland , Belg ien, LuxCll1bnJ' '', Sch we iz 

och :"" aJ'-området. De t var nöd vändigt a lt bär 

mobil isera stor lekni ~ k sakk nll, kJlp och org"· 

Boden 
Kalmar 
Ö, t "rsund 

3 
3 
3 

60 
l 

60 

1.3 
0,3 

IS 

Vännä" 
Hörby 
Kiruna 

88 ,) 
88.8 
89,1 

92.1 
92,4 
92,7 

60 
60 
60 

ni"ato ri sk sk iekllgh f' L Hir all komma fram t iiI 

en a 'ceptalJel lösnill f!;, \lIa delln~3 rna Illa. L" 

göra kom promi~'er, exempel ri i ick Fran krike 
S to e-kholm 

A rl'id sjuur 
K~rl s tad 
Norrköpin g 
~lllld sval l 
\ äxjö 

3 

4 
4 
.1
4 
4 

60 

60 
l 

60 
60 

3 

l !' 

]5 
O,:~ ' 

15 
15 
l 

Linköping 
U ddevalla 
Arviehjaur 
DorJängi! 
Emmahoda 

Gällivare 

89 .1 
89,1 
89,4 
89.4 
89,4 

90,0 

94,7 
93,1 
93,0 
no 
n,o 

93,6 

3 
3 

60 
60 
60 

60 

a v~tå fr n tre begärda frekvenser för TV-. än· 

cIa re. 

Den n 'slm planen 

Ryssland och dess vasall stat er försökt e a tt ~e · 

110mdriva en av led a ren för den sovj etryska 

Bollnäs 
Bor' s 
Kiruna 
Örn. köld "vik 
SkcIleftea 
ll pp~ala 
Viis tervik 

Halmstad 

oS 

" 5 
5 

.J 

r; 

60 
3 

60 
3 

10 
3 

60 

60 

15 
l 

15 
l' 
3 
l 

15 

15 

:on'köping 
Dorotea 
(J ppsala 
SVeg 

Växjö 
Örnsköldsvik 
Luleå 
Sunne 
Härnösand 

90,0 
90,3 
90,4 
90,6 

90,6 
90,8 
90,9 
90,9 
91 ,9 

93,5 
93.9 
91~,8 

94,2 

94,7 
94,4 
95,7 
94,5 
95,3 

60 
60 
10 
60 

3 
10 
10 
60 
10 

delco-at ionrn framla gd frekvem,förn ·lning .• 

plan. Tekniskt och matemati"kt är denna plan 

mycket intressa nt utan att dock vara fullt till

fred ss tällande. Enligt denna förut sags en total 

täckning av Europa med 514 TV·sändare och 

1108 Fl\1-IJKV-rund rad iosänuare (därav 26 

TV-sändare och 54 rundradiosändare för S\'e

rige, 19 resp. 40 för Norge, 21 resp. 46 för l·' in

Illota la ;) 3 l land, samt 5 resp. Il för Danmark). Band 3 
P a jala /) 60 15 Motala 91,1 3 skulle enligt denna plan utvidgas med 30 Mp/ s 
So llefteå 
Sllnne 
Yilller tiborg 

( , 

6 
6 

60 
GO 

l 

15 
15 

0,3 

Halmstad 
Bollnäs 
Väs tervi k 
Göteborg 

91 ,2 
91,8 
91,8 
92,1 

95,4 
96,0 
96,0 
96,3 

60 
60 
60 
60 

nedåt i frekvens (och skulle allt ,,· omfatta 

144--260 ;\1p.' i') och därigenom utökas till 

nio TV-kanaler, vardera omfattande å tt a Mp/ s 

Bäokefors 7 60 15 bandbredd. Denna bredd på TV-kanal"rna ut· 

ElIlmabod a 7 60 15 KaJmar 92,2 3 nyttjas av Ryssland och de övriga öststaterna, 
Haparanda 
Lycksele 
i\1ora 
Vii ~ terils 

7 
7 
7 
7 

60 
3 
l 

10 

15 
l 
0.3 
3 

Stookholm 
Bäokefors 
Sundsvall 
Hälsi ngbo rg 

92,4 
92,7 
92,7 
92,8 

96,6 
96,8 
96,9 
95,7 

60 
60 
60 

3 

trots att man där genonIg ende använder sig av 

det europeiska TV·syst emet för 625 linjer. I 

motsats till CCIR·normerna använder man 

nge 7 3 l nämligen ett avst :1 nd mellan bild och ton om 

iVf.almö 93,3 98,7 3 6,5 Mp/ s (enligt CCIR·normerna =5,5 lIIp !~ ), 

Dorotea 
Gällivare 
Gävle 
Göteborg 
H älsingborg 
Karl skrona 

8 
B 
8 
8 
8 
8 

60 
60 
60 
60 

l 
l 

15 
15 
15 
15 
0,3 
0,3 

Sollefteå 
Gävle 
Nässjö 
Boden 

Mora 

93,3 
93,9 
94,2 
94,5 

94,9 

98,1 
98,7 
99,0 
99,4 

97,8 

60 
60 
60 
60 

10 

varför östblockets state r får en balldlJredd hos 

sina TV-kanaler, som är l Mp! s större än i 
övriga Europa. 

Då de t ryska försla~e t stötte på llIo t_tllnd 

från alla övriga sta ter, vägrade samtliga öst· 
Linköping 
Visby 

l Vertikalt 

B 
8 

polariserad 

l 
60 

s trålning. 

0,3 
15 

Karl skrona 
Skövde 
Karlstad 
Lycbele 

95,0 
95,1 
95 ,4 
95,4 

97,7 
97,S 
98,1 
98,7 

10 
60 

3 
60 

"tater med sina tio röster att underteckna över· 

enskomnleLt n i Stockholm, va rför enda,t 21 

underskrifter ä terfinnes p a detta dokument. 
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8t.ocldlOlms-konferensens facit 

Stockholms-planen skall - förut ":1lt att den 

ratificeras av d e olika ländernas regeringar 

gälla från den 1/7 1953 och är av~edd att träda 

i kraft den 1/ 10 1953_Den löper tillsvidare till 

d en 30/ 6 1957, om den de~sförinnan inte upp

sägs av minst 10 av de undertecknaJlde ~ta

terna_ 

Då band l , innefattande de lägre TV-fre

kI-rnscrna, genom den större räckvidd, "om kan 

påräknas för dem, endast kan ta upp ett färre 

antal sändare, kommer huvuddelen av TV-sän

darna att förl äggas till band 3_ Detta band vi

sade sig dock i verkligheten bli alltför ~malt_ 

varför man kommer att för söka alt sede rmera 

få till stånd en utvidgning av band 3 med en 

kanal uppåt till 223 l\Ip/ s och med 30 Mph 

nedåt (till 144 Mp/s) _ Man har så lunda förut

sett, att utökningen av bandet mellan 144-174 
Mp/ s skulle till delas Osteuropa, under det att 

man inom område 216-223 Mp l s skulle bere

da plats för en belgisk och tre schweiziska och 

sex västtyska TV-sändare_ 

Man hade slutligen alt Fe till att 2100 rund

radiosändare utöver de 700 TV-sändarna skulle 

få plats på de tre ultrakortvågsbanden_ Alla 

europeiska stater hade rikligt försett s ig me d 

fr ekvenser , och det är förklarligt, då ju F l\f

UKV-rundradio och TV tillhör framtiden __ _ 

och det är lång tid kvar till 1957! 

I tab_ l atcrge en sa mmanställning av det 

antal frekvenstilldelningar, som lämnades någ

ra av de europeiska länderna. 

8wrige bör vara tillfredsställt 

Genom sitt geografiska läge låg Sverige myc

k e t gynn"amt till vid frekvensförd ('lningr n. 

Sverige kunde därför utan större svå ri o-h etcr få 
ig',:lIom sina önskcm1l1 , men fick givetvis för

handla med grannarna Finland, 1-orge och 

Dan mark ifrågll om detaljfriigor_ S \ e rige f ick 

så lunda fa stet,mt tillräckli g t ant al frekv~ n s([ 

för 140 UKV-Hationer, därav 97 av<;edJa 

för rundrad io oc h 43 för TV-sändn ing . D en 

om ~tjnJjgh er!'n all ö5lstaterna inte undert, ·,.].. 

n a l dokumente l kan em c]]ertid sedermera IJI' 
red a "varig he ter, enär, när allt komm er om· 

kring_ aV5tll ndet m ellan Gotl and oc h Li bau ii I' 

knappt 200 km och mellan Rii gen j S ovjPtfj' ,ka 

zon en i Ty.,ldand och syd ku3t ~ n i kan l' lir av

i' tt. nd c t endast 100 km. D e t är d ä rfö r tänkba r t 

att otarka . ändare i R y -, Jand, P olen och, 0\'

jNwnen i T y.-kland eve ntu ~llt kan , tör a SV, ' II ,' 

ka UKV-stationer. Samma fara förcligg~ r g i

ve tvi för Östtys kiand och ÖSlerrike, d å b da 

länderna i ö er grän;ar direkt till de 51 a ter . 

som inte undertecknat UKV-frckvcn ~ fördel

ning, planen i Stockholm. 

Tab. 2 och 3 upptar d e T --kanaler rrs p. Fi\! 

UKV-rundradiofrekve nser Rom tilldelad es Sve-

AKTUELLT 

Stabil lållgdistanskommu-


I nedanstående artikel har på. 
basis av a.rtildar som nyligen 
publicerats i fael.pressen sam
manstä.lIts några. fakta. 0111 en 
nyupptäckt möjlighet för stabil 
radiolwmmunil(atioll över 500 
-2000 km <list.ans med utnytt 
janne av ultrakorta. vågor_ 

U tbredningen av radiovågor med frekvenser 

hÖ I,'te än ca 30 Mp/s sker som bekant huvud

sakligen genom en direkt väg genom troposfä

ren. Härvid sker en refraktion av vågen , vilke n 

är direkt avhängig av atmosfärens dielektrici 

tetskonstant. Denna bestämmes i sin tur hu

vud5akligen av temperatur och fuktighet, var

för avstånde t från strillningskälIan till »radio

horisonten» konlIner all variera med väder 

le ksförhållandena. 

Bortom horisonten fortsätter utbredningen 

huvudsakligen genom diffraktionofenomen. 

Dämpningen av vågen sker här mycket snabb t 

med ökat avstånd bortom horisonten och ökar 

även med frek ve nsen. Dessa förhå llanden och 

radiohorisontens väderleksberoende läge resul

terar i fading, vilken ökar med frekvemen och 

av!'tåndet bortom hori sonten. Under spec iella 

m eteorologi ska omständigheter uppstå på 

I:(rund av temperaturinvers ione>r dieleklri"ka 

ciiskont iunite ter i atmosfären , med s. k. led 

skiktsbildningar (eng. »duct») som rC5Ultat. 

Ext remt höga fältstyrkor kan härvid ä\'en e r

hå llu& på myck e t . tora avstånd. 

JonooLin'll har hitintills ej an ;oc tl , ku nna 

m en ve rka t iII långdistanskommunikat io n m ed 

fr ckvcn,cr över ca 30 ]\fp,'s , "medan j oni se 

ring:~gradf' n normal t är för lag för att gr r -· 

fl exion vid Je6- a höga frt'hcn ~r r. Cadanta g 

härifran äro dock cle krafti !!a och sporadi ob 

joniseringar av E-skiktet, »sporadiska E- -kikt» , 

som uppstå under speciella omständigheter. 

Dessa fenomen påverka endast frekvenser un

cler ca 100 i\1p/s. 

Sedan Ja ng tid har man känt till alt en vi"s 

spridning (»scattering») av energin sker då 

denna träffar de undre delarna !lV E-skikte t. 

Detta förklaras genom förekoms ten av oregel

hundenheter i el(·k tronfördelningen i skikten_ 

Oregelbundenhet 'rna anses huvudsakligen or

sakadr av turbulensfenomen_ Radiovågo rna 

unde r[~a pa sin viig via jonosfären en kraftig 

dämpning, varför detta bidrag till fälts tyrkan 

är helt försumbart för förbind elseavstånd av 

samn11 storJ..bordning som den optiska sikten. 

För betydligt längre förbindel ser visar sig 

jonos fär våge n em ellertid y·ara hundratals dB 

starbre än den, enligt den klassiska teorin 

beräknade tropos färiska direktvagen_ Ehuru 

fading förekommer vid dessa extremt långa 

förbindel se r , förefaller dock densamma att 

vara av kontrollerbar storleksordning. 

Nyligen hur i USA utfört s några utbred

nin~&försök på frekven"e n 49,8 Mp/ ',; med en 

sändare ffekt av 23 kW_ Mottagaren hade en 

brus fa ktor på 3 dB och bandbredde n var :3 
kp! s. Förbindelseavst&nd el var 1240 km och i 

varje ändpunkt användes en romhantenn med 

förstärkningen 18 dB jämfört med halvvägs 

dipoL Antennernas höjd ö"er jord) tall var 12 
m. Se fig. L 

-"lecleWi1ts ty r kan visad e sig ligga ca 70 dB 
lägre än den fält s tyrka , SOIl1 "kulle ha erhålli ts 

vid utbred ning i fri t)'md. Fad ingen \' j, ade ~ i g 

mycke t snabb ( flera ga ngf' r per sekund) men 

j lö n'e än att el en bör k u nna kompenseras av 

mottagaren. _\ !t: di a ll\'ärd et för "i gna ln ivan för 

\ urj ,.. timl1l e p,t d ygnet har be riikllut, fr5n 111(' 

Ji:ltl värdena ;l\' \arj ~ tintllL! und"r juni ma!Ii,J 

Fi;r . L Den nya KI' 
ö\i e rfö t- ingen an ~e~ ~k 
via E-~k ikt el genom s. k, 
>heat ter», el vs. spridni ng 
av strd lni ngsenergin ge 
nom oregelbundenheter i 
el cktronförde ln ingen 
delta skikt. 
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nikation på ultrakortvåg 


1951 och atergivits i kurvform i fig 3. o dB i 

diagrammet motsvara r en antenn-EMK av 1 

,,,V eller ell ~iIJgänglig effekt av 154 dB under 

1 W för mottagar 'n. Normalt erhålles max . 

fält styrka mitt på dagen omkring kl. 12.00, 
förmodligen beroende på att den från solen ut

gående ultmviolet la strålningen då har sill 

maximum, med maximal jonisering i jonosfä

r en som resulMt. Mellan kl. 02.00 och 06.00 
finn es en tendens till maximum, vilket anSl" 

bero pil. joni sering or&akad av meteorer. Mini

mumoignalen omkring kl. 20.00 är troligen be

roende på minimum i denna jonisering or

sakad av meteorer. 

Under h ela dygnet höres slumpvis fördelad e 

heterodYllvisslingar oniakade av meteorer. 

VissJ,ingarnas int ensitet och varaktighet vari

erar kraftigt och särskilt starka vi,slingar 

å stadkomma ofta en has tig ökning av fält s tyr

kan . VUI1aktigheten för des, a tillfällr:n med 

högre s ignalstyrkor varierar från ett fåtal se

kunde.r till flera minuter. 

Av s pec iellt intre se är fältstyrkeförh Uun 

d e na under en plötslig jonosfäri sk störninp; 

orsakad av starkt joniserande s.trål ning frå n 

solfläckar (s. k. Dellinger-r:ffckt eller SID, 

sudden ionosperic disturbance). Härvid upp

stå r under loppet aven minut ell mycke t kraf

ti g joniserillg i de lägre de larna av E-skiktet, 

med prakti, kt taget fullständig absorption av 

d c normala kor tv g,;frekvemNna som följd. 

Fellomenets va ra kt ighet varierar från 15 minu

te r till 'll:; ki lliga timmar. Fig. 2 visar e n sam

tidig fiilttyrke regidrering av dels en '~9,8 och 

dd: en 6,08 "\-fp/ _- , ignal und e r e n ,ädan plöts

lig jono~ färi ~ k ~törning . Regis l reringt'n av 

49,8 Mp,ls-s ignale n llUr ske tt m ed avbrot t av 

.ignale n und er tv u minute r v,arj c halvtimme_ 

U nder dc ~ "a tv åOJ inute[;'perioder har hak

grund&bruset registrerats. Av fjg. 2 framgår 

tydligt en ökning av medehign.als tyrkan för 

49,8 Mp/ s-signalen under tiden för Dellingcrfe 

nomenet omkring kl. 15.00. 6,08 M.p/ s-~ igna

len visar en mycket kraftig nedgång under 

samma tid, liksom även bruset från 49,8 :vIp / s

mottagaren. 

Omständigheten att 49,8 Mp/ s -signal en ökar 

i styrka vid tidpunkten för maximal absorp

t ion ·av kortvågssigna len tyder på att den mot

tagna UKV-signalen återvänder från e tt skikt 

beläget omedelbart under det skikt, där den 

kra ftiga absorptionen av kOrlvågss igo·alen in

träffar, dvs. troli ge n från den lägre delen av 

E-skiktet. 

En analys av 24 sådana fadingfenomen re

dovis·ar i 17 av de&sa fall ökningar av 49,8 

Mp/s-signalen varierande från 3 till 9 dB un

der fadingperioclen. Resterande fall visa ingen 

fö rändring av medelfältstyrkan. 

Beträffande utnyttjandet a v ännu högre fre

kvenser för delta ~lag av utbredning, finnes 

ingen anledning alt förmoda ett avsevärt säm

re resulMt. Della bekräftas av tidigare gjorda 

mätningar inom omriidet 40-3300 Mp/s. 0, 

4,5,6,7 ).' 
Sammanfattning.v i kan sligs · at t denna nya 

form av utbredning ge r möjli ghet till stabil 

långd istanskommunikat ion med frekven ser 

högre än ca 30 Mp/s. Den teore tiskt maximala 

distansen är ca 2000 km, vilket mot"varar ett 

aktivt skikt på en höjd av ca 100 km över jord

ytan. I praktiken får man k anske nöja sig med 

kortare avstå nd , ppciellt för de Ilögre frekv~n

serna. Avståndet fil r d ock e j vara för k ort, 

emeda n då fading inträffar, obukad av inter

1 	 S iffrorna h ä lll' j ·a till litteraturförteckningen 
i ,dut " t av artikeln. 
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Fig. 3. Medianvärde t för signaInivan för olika 
timmar på dygnet under juni månad 19.5l för 
UKV-förbind elsen på 49,8 Mp/s (O dB = I .LtV) . 

ferens mellan den normala direktvåge n och 

d en från jonosfären kommande. 

U tbredningen via jonosfären , ker med myc 

ket stora förluster, varför stora sänd are Hekter 

och höga antennförslärkning·ar måste använ

das. Speciellt gäller detta om mycket brcda 

hand, ex. televisionssignaler, skola överföras . 

Effekter ·av storleksordningen hundratals eller 

t.o.m. tusental~ kW äro dock ej helt otänkbara. 

Ännu obesvarade frågor av största intr e~s.~ 

är i v,ad mån detta slag av utbredning m edför 

distorsion eller andra s törningar av d en över

förda signalen (gälle r spec iellt bredbandsöver

föring) sam t de mi nsta tillåtna s trålbredderna 

för antennerna. 

Det förefaller ej troligt aU denna nya typ av 

utb rednjn~ kommer att utträn g dc nuv.arand e 

länkradiosY6temen 'a nnat än i dc La]], d å geo

grafi,ka förhålland en kräva ex tremt lå n{!R 

förbindelseavständ u~an m ellanligg·and e relä

s tationer. Exempel härpå är en tf' lcvis ions 

liiIlk mellan Amerika och Europa . 

(}-f F) 
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FÖR KONSTRUKTÖRER 

Televisionsmottagaren hur den beräk
nas och l{.onstrueras (X) Av civilingenjör Carl Akrell 

"Ljlltlddt'u» a v T\' -1110Ungaren 
behantllns i delta avsnitt. Tidi· 
ga re arlildlll' j dellna urtilil'l· 
seri!' Ilar \'arit inföt'dn i nr 11. 
I U l!t.H ol'h 111' 1. 2. :$, ~, :;. " 
1) / 195,'~. 

R ['da n i avsnitt l av d enIl a a r ti kd ~[: · 
r i (m lJ , 10.51 , ~. 20- 24) ge nom ;!ick'i 

I' r i lll'ipen [;;1' t va olika h m ud t: per m' 

TY·JIlu ttagar . r i nc ip~ c1lell1ur a \ d p~"a 

~l terg'l ~ i ri ~. 6 o h 7. 
Den fönla t vpen (fig. 61 h ar sepa rata 

\'rF· förslä lka n~ för hild- (,ch ljud"ig na 

lerna, \-an id lj uclmellan (pb ensc ll jml 
u ttages frall apparatens b 1'cd ba nd --;:l'l f 

för -tärkan·. OCll ua mottagare k om mer i 

fUlt sättni ngen att hcuäulnas » jJlih:a r

r i r -mo tla f! are». lIela ljuclfö rstiirkar n 

t.o.m. F~\1 · d e-t ekLom a rLetar da pa lj uj· 

Jllellallfrekve llsen im' oorn ä r hög. e xcm 

p elvis 21,25 M pjs. 

Vid den andra apparattypen utn yt tj a ' 

från BF-förstärkaren uttagel i andra mel· 

lanfrekvens /11112' vars frek \' ns bestäm. 

me~ alT sk illnaden mellan den mottag na 

TV-kanalelI s bän åg frekve n;;er, Ist för 

Fig. 71, Lämpliga uttagspunkter för »l.iude l); i 
T V·mottagar", I apparater med ,kllda :'rIF·för· 
stärkare för »bild» och »ljud» uttages mellan
frekvensen fmt iran kretsa rna a, b, och c ; i 

inter·carrier-mottagare uttages andra mellan· 

frpkvensen /m12 fran kretsarna d och e, 

Ij l1 lel uch I sl} lör lJi ld Il . Frek\'f'~ll~en hlir 

a llL ~a all tid ( enSnrnllli1 ;1 ,.::; i\ Tp; ,,< , och 
heln lj u J dele ll LO.m . j.' \ ')·dell' klo rn al· 

IIPlfl r I,a de nna anora Jllcllanfrek l' cn" 

J"'I~ Ii l ' : '\ jll/ l~ - 4.;=' \ofPi~ ). ]) 'lin a a t~' 
p a rall\ p bell älJll l t"~ »irlte r- r'!I n i r -11\olla· 

g a re», F ÖE,lag till SI' CILk b en iim nil13 iir 

;)rr kwn ~~ki ll IILl dmJO ttag l't'» , 

Til l T V·a pp arate ns ljurl.J l'l räkna;, 

l' 1 c)l ILlell a I IIF- ~ll"g för Ijurl fö r~ t iir knil1 i! ' 

l'wn l udlt amplit ud hegrän"a r.o lcg ( i \ T , . 

~ l{' g ) "alllt F \1-Jl'lekto Isteg med fö lj :lll · 

d" lO n frekvemrö!'sliirk a rc. Lj ud clelell ul 

tö re.; pa no m la lL _ätt enligt ~ii ll and (' 

lira. i ~ fii r F _VI-rLlnr]radio lIlO Lla,lrarl". I 

rl ellllU a rtikel kOll1l1lc r därför Ij ud deleJlS 

uli ka s tt~g r; llda;: t att beröras i korll lP. L. 

A\'.:, lutni ll f:,,,, vis kumnll'r !l agra e ' ~lllpd 

att bmnas pa i praktiken lill iimpade 

,,('hemul'. F (ir en utförliga re beh and li l1 l! 

häll ,is s ti1\ i litter a lurförtc('knillgen 

uppta~lIa b (~~krivningar. 

V id fr ek vells1l\od uleringen tillämpas. 

samma normer som vid VM·rundradio , 

varvid dock maximila svinget är blolt 

± 25 kp (5 med bibehållet tonfrekvent 

modulati onsområde (max. ca I S 000 
p/s) . 

Förstärkningens storlek i ljuddelen 

beror till stor del av f rån vilket steg i 

TV·mottagaren som lj udmellanfrekven

sen uttages. Lämpliga uttagspunkler har 

olJgi\' it ,. j ri~ , c-\.. Celle rellt <ilIn gi ve l. 

, j ... all ju ~I'll an' - n ärma re b iIJ rÖr,; tc· 

get -- ~ ()lll lju!lu tlagr' t g öres, d t'5 lu ~ lör 

re iiI' lI\e llan frck l' 1l . ;; pätlnjtl g'~ Il , och 

, Iii nn t'tl bli:r o('k ~~l ljuJftir=tärbreu 

Illill In" och hilli gar('. 

Yid »~ plit · carr ie r·m o t lan' an'» kall (j fr 
ig. ~4) u ttagel g i:iras frå n k r e L~a flJa il, 

il pile!' c. V iu TV-apparate r al' kOll ren

ti one llt utföra nde o(' h l id mo tt ag lling al' 

s \'ag . igl WI. dil ~ tegl" n ej il \ )'I"1O'lera5 a l 

"H·spä nnin g, ka ll vi d de5:a kretsa r ui· 

\' U Il uppskallas till s torleksurdll inge Il 1. 
m \ , vid kret~ a salUL 1.0 resp. l uO I\lV vid 

b o('h c . Då Ijudmellanfrekl e nse Jl in/I ut

tap:es frim k !'el arna b Plle r r: och br ed· 

bana- förstärkaren är av typen JlleJ ~n c d

t ri mmade kre tsar, lrilllll1 aS krets arna ho" 

de sL';g , som :-iru !!emen~all1t11a för bild 

och lj ud till dc frckvclIser ( jfr tsb . 8 i 

a\'5ni tt V , POPFU,R RADIO lit' :1/19-2, 
~. 27), som ligger närmast lj udmellanfre· 

kvensen. 

id apparater av » inter-carrier-typ » 

kan ljuduttaget göras från kretsarna d 

eller e efter detektorsteget, och s torleken 

hos spänningen hos den andra ljudmel. 

lanfrekvens 111112 so m härvid erhcllles är 

ofta av storleksordn inge n 0,1 V resp. 

IV. 

Med kännedom om dels ovan angivlla 

riktvärden på lj udmellanfrekvensni väe r

na i olika delar ,av TY.apparaten och dels 

"Spi i! : corrier ' ' Intc!' eor ier"MOllogOriyp + 

=:....:::~---;+-+-___~bHi ___----:c+, ____---.J~__--:-l----t_ _ +- Bildrörs~~_ , steg 
~ryf~__~~~ __~~~________~____~~L-_~fm~l2 

5,5 

~[§U! 
t 
+ 

erforderlig drivspänning för den i Ij ud

delen använda FM·detektortypen (med 

eventuellt tillhörande AB.steg eller mel

lanfrekventa drivsteg ), kan sålunda den 

ungefärl igt erforderliga lVIF-förstärknin· 

gen och därmed antalet Ij ud-MF·steg be· 

s tämmas. R esultatet blir här vid givetvis 

även beroende på utformningen hos den 

krets fr å n ilken ljudet uttages. 

I fig. 75 återges en spole och en MF

transformator som är speciellt lämpade 

för TY-mottaga,re m ed ett mellanfre· 
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I 

I

-Ch 
fnl l 

··I f sTeg I~hlpg 

"bild" ,Tucl" "1111;f' 

b c 
- 1I1''f-~teg 

- hi Id' 
~ 

fn 

~k 

r~F ·5teq ~IF sre J 
ilrt'''''']t.!l' - 'bild"'IU ' 

Fig. 7(). Ull a:,> a, Jj udm ell nnfrpkvP'hl-11 l id TV·mottagare ar J[·t8ndc med ,k ilrla '\f f.fiir'iHrkare 
[Li r »hil d,> O1' h »l j /l .l ». 

kl el1 501llrad l , l igiIa lltlp v id ca 24, vlp/~ . 
lllduklall , cll 1\(.5 sp olen (a) är variabel 

fvr a ll wcijJ igg"rainduktiv trimni ug av 

afJpHrHk ll'; lt retlLa!ld . fCir~ tä rkar f' . Hä r· 

ii! nom UiHh ikes den extra kap acitan;;. 

~orn ett \ ari abel t rjrnkonden~ator ~ ku lle 

inf i'ir a i krc.<lma - Ined t åtföljande 

liigrc stegE)rs t ~irkn ing. 
MF·tHlI ~[orlllato rn (b) ar a\.o('dd 

[Ci r 2L2.- Mp; ~ och stcgfCirs t ~i r1. n i n ge n 

lIl ed dellna i ett t) pi~k t ~1F.steg rn ed rör 

6A t 6 lJlir l ~a 3') g!!r. Bandbred cI nn \ id 

1,0 uch 3,0 dB J iimpn ing är :iSO resp . 

l .3UO kp h , lrä l1 sIorm aLorw torlek ur 
23X23X GO lll lll. T ill verka ren är R A. 

Olika m eloo t> r fö r Ijuduu ag vid T V· 

muttagar' a \- »~plil- carricr.typ» fralllgår 

a\ ~ ltern urna i lig. 76. l enkla Sle fallet, 

fi l! . 76 11 , tillföJ e. friin en uv kreba ]'JJ a 

\a, b ' Iler c i rig. 74 ) ~ al1lma ljud. och 

bi.lds igll aler till tvEI , kiJd u ]>afCiljan le 

.\1F·t"Cir det t'lIa fö r hihi· och det and ra 

fiir Ij udfcir5tärk lli ng. Det ,;e lekLivi

let5tillskott , som rfo rd ras fCir att effek

ti vt -kil ja sig llalerna å t, erhålle:i sedan 

i cItedöljalldehet5<H i re.-;p . MF-förstär· 

karl'.. ~om tidigare omtalats inlägges of· 

ta i LredbandsfCir" tärkaren spärrfiIter 

avs lämda till ljudmellanfrekvensen fil/l 
fCir atL effektivt lIndertrycka denn a. Lj ud

uU aget kall då göras från för "ta filtret av 
detta sla~ i för~ tärkaren. I hg. 76 b är 

a 

Fi:,>. 75 . a) Enkd spole lämpad rör breelbands· 
för , tärka..re . Indllk l II';o::n är variabel, fr E'kvpn· 
~en ca 24 {P/; . Spolen kan mabbt montera: 
" i,l chas, ict med den nedtill piisatta special· 
hHlaren. 

hl ~J]. ·tran ~formator för TV·mottagaren~ 
ljuufön;tärkare ; mella nfrehensen är 21 ,25 
Mp/ !; och aVötämningcn induktiv. ' nelre lind· 
ningen (mell cl"!3ta bilden) är primärlincl· 
ning. Hf'la trall ~ f"rl1latorns dinlCll"ioner är 
23 X 23 X60 mm. 

I fl 

o. 

Fig. 77. Uttag av andra JjuJ rndl an frckv" nsen 

salunda krets .n 1'1II1C/ av-6 lämd till 1'" r 

hredbandsför ,;tärka l'en lämplig mellan· 

fr ekvens. För att dämpa lj udmellunfre. 

kl' nsen har till spolen Lm! induktivt 

kopplats en parallellresonall ~krets L III2C/ 
som intrimmas till /ml; från denna krets 

uttages sedan signalen till 1j ud±Cirstärka· 

ren. l hg. 76 c tillämpas i princip sam· 

ma förfarin gssätt, spärrfiltret är dock 

här kapacitivtkopplat till bredbandskret

sen. 

Vid mottagare av »inter·carrier.typ » 

kan från detektorn erhallen an,dra ljud

mellanfrek vens I ml2 exempelvi s uttagas 

från BF-för-a ti:irkaren enI. fig. 77 a. K ret

"en Lm 2C/ är kapaciti\ t kop plad till BF· 

steget s u t.gång -krets genom C(l ~ I. en liten 

konclen"a tor om någon pF fö r a tt ej BF· 

fCirstärkarens egen ;;kape r skola päverk as. 

Samti cl igt som kr Isen undcrt rycker de n 

l O C 

Ti ll BF -steg 

fh 
!fb+fmi2 Lm2 lm2I fo  fmlZ 

! tml2 I fml2 

6) i 
I~ C g 

r 
II ~ I 

'''["fri Tt 

l ftB 'steg I i HF-sleg ~F-steg 

"IJuo' I - " iJiITf" "bliil"+ I Tu'-'

vid TV.mo ttagare av int er,cHrrier.t YjJ. 

vid bildröret ej ön~kvärda and.ra mellan

frekvclI~en tillföres den över d nll a er
hållna signalen Ij udförstärkarelts fCiL La 

steg, ett AB· eller MF-sleg. Kopplingen i 
fi g. 77 b är enklare: här uttages andra

Ijudmellanfrekv nsen direkt f rå n de tek

torsteget Spärrfilter fCir ar.dra Ijudmel. 

lanfrekvensen måste härvid illläggasse.. 

nare i BF·fCirstärkaren. Slutligr·:n har j 

fig. 77 c ljuduttaget gjorts med en FM· 

transformator för 5,5 Mp/:>, om inlagt 

i BF·stegct~ anodkret . Då primärkrelsen 

ligg r i serie med uttaget ti ll b ildrö r te

get dämpas Ij udmellanfreb'Pllscn ~ atllli . 

diot som oenn8. genom transform älol'ns 

sekundärlindn ing tillföre" 1j udför· tärka· 

rem fö r"ta sk g. 
\'I F·ICibtärka re fCir Ijudm eJlanfrekvell 

"en h a r tidi ~ arc behandlaL' j a \'~n itl VI 
(nr 4/ 1952, s. 20- 21) vidare ka n häll' 
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visas till blockschem.a i avsnitt V (fig. 38 målen härvidlag uppfyllas utan svang

i nr 3/ 19.52, s. 24). I denna förstärkare het på grund av MF-transfonnatorernas 

underlryckas icke önskvärda frekvenser relativt smala ban·dbredd. I mottagare av 

såsom bildmellanfrekvemcIl 1mb med till »split-carrier-typ» förekommer sålunda 
hörande sidban.l eller bildfrekvl"nta ~ i 1)_ nonnalt minst ett lVIF-steg, exempelvis 
naler Ib samt eventuellt närHggan dt, TV för 21,25 Mp/ s och antalet MF-transfor
kanalers ljud- och bildsignaler. Ön 'ke- matorer blir sålu·nda minst två. Band

från tvi r sIe«] eller 


1 BF -steg 


, ~ 'I 

F sdeteK~orl '( Fosre~-5et eyr 


, I 
I /
i @jvolym 

__~~~ __~D~e~teh~to~r~si~egL-__~__-=l~~gf~~~k\'_en_~_~r~cg~~_ __5 ut_5~'~~g____I_

Fig. 78. B10cbchema för ljuddel med A Il-steg, fa :5detektor av Fosler-SeeIey-lyp samt LF- och 
slulsteg. 

6AL76T I n~en motlagning Snffisfiimning Rikrigov I'mninq Snedsrämning Ingen mo tagningl 

1. 

®~@)@@) 

@®)@®~I 


0(0) b(-) b(--) b(- ) b(o) 

Q 	 : spön ing från Ijudde ektorstege b~ spönning från AB- sieget 

+- Ifml
;(- -f 	 ~f- fm 

Fig. 79. Av>t ämningsindikator 6AL7GT, lämpad för TV-mottagare med skild a :'\iF-förstärkare 
för »bild» och »Ijud ». Två alternativ för indikatorrörct s inkoppling anges samt de skärmbilder 
som erhålles vid olika inställningar av mottagarens a\'stämningsratt. 

Fr~n 1·1 r >109 eller11 BF- ,1<'9 

fml(Z) 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

, -=

(jVolym 

1- ":' ::!:.~~nturl.'·,lrg ~ _ [I ~ 'r_r.I_or_s_re.:.g__~-+- luts ~q 

Fig. 80. B10cbchema för ljuddel med MF-drivsleg, kvotdetektor samt LF- och slutsteg. 
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bredden med ovan omtalade typ blir där. 

för ca 380 kp/ s och l 380 kp/ s vid re&.p. 

2 och 6dB .lämpning. Vid apparater av 

»inter-carrier-typ» förekommer ofta en· 

dast en MF-transformator, nämligen i 

det f.all då .lj u dutt a-ge t göres från BF
slutsteget och lj udförstärkaren börj ar 

med ett AB-steg_ Då är Im12= 5,5 Mp/ s 

och bandbredden hos en god !\'IF-trans
fonnator vid 3 dB dämpning är härvid 

ca 100 k p/s. 

Maximala frekvenssvinget är ± 25 

kp/ ', varför lj ud-lVIF-förö> tärkarens selek

tivitetskurva ej får bli för "mal. Vid 
»split-carrier-mottagare» skulle sålunda 

med ovannämda förutsättningar band

bredden vara tillfredsställande ännu vid 

tre l iF-steg och fyra tran'.sformatorer; 

vid »inter-carrier-mottagare» förekom 
mer normalt ,aldrig mera än högst ett 

MF- teg, varför detta problem är av 
mindre betydelse_ 

l det följ ande behandlas några av de 

va'nligen förekommande F f-detektorty

perna med eventuellt tillhörande AB

steg eller dri vö>teg. 

Vis a ljuddetektorer äro känsliga för 

såväl amplitud- som frekvensv.ariationer 

hos den tillförda mellanfrekvent.a signa

len och måste därför föregås av ett eller 
flera AB-steg. Fasdetektorn (F aster-See
ley) har dessa egenskaper; i fig. 78 åter

finnes ett blockschema aven ljuddel med 

denna detektortyp. AB-steget kan härvid 

föregås av ett eller flera MF-steg. AB-ste
get fyller härvid dels uppgiften att - så

som redan nämnts -- eliminera snabba 
amplitudv.ariationer hos den tillförda 

mellanfrekventa signalen och dels upp

giften att -- oavsett den mottagna TV
stationens styrka -- tillföra detektorn 

oförändrad MF-spänning. Den erforder

liga spänningen vid AB-o.teget är minst 

ca 2 Vett för att AB-steget exempelvis 

med rör 6AU6 i lämplig koppling skall 
ftmgera tillfredsställande. Tidskonstall

ten hos gallerkretsen bör vidare ej ö\-er

stiga 5 ps för .att störningar av pulstyp, 
exempelvis från bilars tänds)'stem, skaU 
elimineras. 

Själva FM-detektorkurvan bör vara 

rak och användbar inom ca 200 kp/s, i 
varje fall vid apparater av »split-carrier



f ron MF'sIeIJ el,er 
I I Bf'5Ie~ 

..L ' 
fmil? !""-;:0-:---' 

, , 
I ~ Olym 

Oetektorste 

Fig. 81. Blockscherna för ljuddel med »gated ·beam·detektor» och 

~--+,v,....--~I 

[,aleaönm de e~lor 


I 

Fi" 82. Blockschema för ljuddel med fa 5de tektor, EQ80, och 
sh:'t', teg.slutsteg. 

typ» för all en mindre frekvensdrift hos 
TY·apparatens oscillator ej omedelbart 
skall medföra försämTad ljudkvalitet. 

Till detektorn åtgår ett duodiodrör, var
vid dioden skall vara av modern typ med 

låg inre resistans, ex. 6AL5. För .att kom
pensera FM-s~indarens framhäv'ning av 
de högre tonfrekvenserna återfinrnes ef· 
ter detektorn ett filter för motsvar.ande 
dämpni'ng av dessa frekvenser. Detektor
steget efterfölj s på vanligt sätt a v låg

frekvens och slutsteg. För att minska rör
antalet finnes numera rörtyper (6T8, 
19T8) i marknaden med tre dioder, var
av en med separat katod 'amt en triod. 
Två av dioderna användas härvid till 
FlVI·detektorn, återstående diDden kan 
anvä'ndas till en AM-detektor, i de fall 
då TV-apparaten även är försedd· med 
mottagardel för runJmdio, och slut'ligen 
trioden för LF-steget. Antages nu att 
ljuduttaget göres efter blan,darsteget, och 
signahIivån däl- är l mV, skulle alltså 
minst 2000 ggr lVIF-förstärkning erford· 
ras, motsvarande två MF-steg. 

Vid mottagare av »split·carrier.typ» 
kan störande frekvensdrift motverkas ge
nom införande av automatisk frekvens
reglering (AFR). För detta ändamål kan 
från här beskriven fasdetektor uttagas 
lämplig AFR·spänning, 60m är O V vid 
korrekt inställning av mDttagaren och 
som varierar fl ån exempelvis -10 till 
+10 V då mottagaren är snedstämd på 

ena eller andra sidan om rätta frekven
sen. AFR-spänningen tillföres ett reak
tanssteg, som i sin tur påverkar oscilla
torfrekvensen, å att en måttlig sned
stämning av TV-apparaten motverkas. 1 
övrigt hänvi sas till fig, 27 i avsnitt IV 

(POPULÄR RADIO m 2/ 1952, s. 16
17) . 

Är »split·carrier.mottagaren» ej AFR· 
reglerad kan denna för att underlätta in· 
ställningen vara försedd med .avstäm

ningsindikatorav för FNI·mottagning 
lämplig typ. Yisser,Iigen kan ett kom'en· 
tionellt indikatorrör utstyras med den 
från AB·steget erhållna negativa "pän
ningen, men en exakt inställning är 'knap
past möjlig med ett dylikt indikatorrör. 
Tidigare omnämnda från detektorn uttag
bara AFR-spänning kan emellertid ut· 
nyttjas för ändamålet; en speciell indi

<katortyp, 6AL7GT, har i -SA utvecklats 

härför. Detta illdikatorrörs uppbyggnad 
påminner om katodstrålrörets, och verk
ningssättet framgår bäst ·av fig, 79. Här 
betecknar »a» AFR-spänningen från 

ljuddetektorsteget och »b» negativa 
spänningen från AB-steget. Inom paren
tes har i figuren angivits polaritet och 
spänning. I första exemplet tillföres rö
ret blott AFR·spänning och i andra 
exemplet såväl AFR- som AB-spänning. 

Den i USA f.n. mest använda detek
tortypen är säkerligen kvotdetektorn. 
Blockschema aven ljuddel med derm,a 
FM.detektortyp återfinnes i fig, 80. 1 

motsats till den ovan omnämnda fas de
tektorn är kvotdetektorn praktiskt taget 
okänslig för snabbare ampJ.itudvariatio. 
ner hos den mellanfrekventa signalen. 

Kvotdetektorn föregås av ett s.k. driv
setg; en im;pänning av minst 0,3 Vefe er

fordras normalt till detta sistnämnda 

steg. Jämfört med den tidigare genom
gångna ljuddelen är den tillförda mel
ianfrekvensspiinningen lägre, vilket gi
vetvis är en, förd l. 

För att möjliggöra en förenkling av 
TV-apparatens lj uddel har speciella elek
tronrörstyper utvecklats, vilka i ett enda 
rör förenar funktionerna hos ett AB.steg, 
detektorsteg och LF-fteg. Salund,a har i 
USA framkommit 6BN6, ett rör av prin
cipiellt helt ol1kartad uppbyggnad än vid 
vanliga elektronrör. Vid en tillförd mel
lanfrekvensspänn'ing om minst ca 1,5 
Ve[l fungerar detta s.k. »gated·beam »
rör tillfredsställande, och på .allodsidan 
erhålles tonfrekvens - 10 a15 V - till
räckligt för direkt ut6tyrning av slutrö
ret. Inga speciellt komplicerade kretsar 
erfordras, på ingångss idan kan en van
lig MF·transformator användas och här
utöver erfordras en enkel parallellreso
nanskrets. 1 fig, 81 återfinnes ett block
schema för en ljuddel med denna detek

tortyp. 
1 Europa tillverkar Philips en princi

piellt liknande rörtyp EQ80. Till ingångs
sidan anslutes (jfr fig, 82) en MF
transformator av enkel ,konstruktion och 

minst 8 ef( M·F-spänning erfordras, var

. för detektorsteget måste föregås av MF
drivsteg. Räknar man med normal för
stänkning hos d1livsteget, skulle .alltså 
spänningen till detta vara miuiSt någon 
tiondels volt. Från detektorsteget erhålles 
en så hög LF·spänning, att slutsteget 
utan extra förstärkning kan utstyras. 
Jämfört med i bloc.kschema fig, 80 ge

110mgången I j uddel med kvot.detektor 
(6AU6 + 6T3 + 6AS5) blir tydligen 
- för ungefär samma tilllj udförstärkar
na tillförd MF-spännjng - antalet rör 
lika stort. Till kvotdetektorn hör emeller
tid en komplicerad specialtransformator. 

(Forts.) 
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TELEVISIO N 

Televisionsmottagning '''under 


PQPUL' I{ UAOIO:1'; I'erl. har 
Ulult>r några som man l'C'lmr i 
'l'ol'l' ko,' i nOrthästra Ski\ue 
gjort t!n drl eXlwrimt'nl med t ' 
le \' is iou.slllllttaglllllg öl'er lållg
distans och ger häl' en I'ellogö
re lsc rör de cl'farellhrtel'. SOUl 
gjorts, 

Fig. 2. De n improYife rad e ante nnmas ten i T o
r ekov med riktantenn en för Köpenham n och 
\"e rtikala d ipolen för 45 M ps. Ante nnelem en
t en är belägna ca 15 m över marken. Orden t
lig t tilltag na s tag visad e sig nödvändiga i des,
sa bläsiga trakter. Å tta man beh övdes för al t 
r esa den kl ena m ati ten. 

AV ingenjör John Schröder 

To/ chou i juli 

U lru ' ta d med en I"k ' i- io Il >llI ull "gan : fra" 
? hi/irs, e lt ant al a n lel1l l,-r och e n anlt Il n [ii r 

, lä,.karc , ha r lör f. fy ll l u l Jlaf!ra n ' g n i~ orh 

bl :l" iga sc n, es te rdaga r i To rc ko v i no rd , ii" lra 

Sk ne llI ed /I .'I. ;: ..a i" lr<' -.- anta f'xjWriml'1I1 m ed 

T V-m ut tag ning. Exp"rimen tl' 1l gick del. u t på 

Jll - trot,; tlgynns mt geogra fi, kt lä t; p la in 

T V-,-ändaren i Köpcn ha nlJl och de l.; u ll b c,'aka 

möjlig he terna under en hög, o Ill marma na u för 

UX·Jllo tt s g ni ng a\' tele \·ls ion. 

De I'rloren heler , oQrn ~j o rt " be trä ffan d,' mol 

t agningen ay K öpenha mn s·sä no aren bör \ ara 

a v m e ra allmä nt intre",-e, enär T V-mott agn ing 

i »fr inge areas» , dv~ . i y tteromrad e na för .,n 

T V-sändar.. ' räck vidd , d ä r UI L, lyrk a n är låg , 
säkerligen konlIn er at l bli e l l p roblem fö r 

må nga rad io te kniker och servicemä n i fra luti

de n, när e n gå ng t e l " "i ~ i on e n introd ucer-ao h os 

oss . Det ä r ju"t i d essa y tterområden, SOUl de t 

ve rkli ge n uppsiar proble m, m edan in Slalla tion 

av e n TV·a ppara,t i n ärlll'tt 'n al' en sän dale är 

cn gan ska banal hi s lor ia. Det {orda lier och " 

som om intre::,spt för television j U&t i en TV

, ä ud ares utka n ter skulle va r a särokilt s to rt , 

Fig . 3. Riktant enne n dim en sioneras efl !:! r 
formler , som anges här. Jmpedan sen i ma t· 
ningspunktc ll mitt emella n de tva vå nin garna 
är ca 300 ohm . 

Fig. 1. »Pru[j l" fu r 
rad ioö ,'er för i n !! ~ u 
K Ci penhallln- iorc. 
k o'-. 

hOrl· ""'On -ten"., 


rilkd no g h ' in ;.o:c- r sa mman l il ed ;11t d e t !r är ilr 

rra~a om tra k ter. ~om j aJlJnän hcl sa klIar dc 

11 'del [ii r för"tröche, "om det tä tt b ebyggd a om

r.lde t i närhp le ll av T"-"änd ar <, n i al! Ill iinh ," 1 

ha r ö, '-'l Död a,·. A lm in, lone I,'der f' rfa rellll e · 

lerna fra n T' -A och Engla nd h ä r pJ , vil kd in te 

mi ns l d,· rnän l'fk r a l' m er el ler m indr" s innrika 

t ve r av rikl a nl..' nne r för tel e, i,; ion, SOlll all nOll 

~('nL. i tidn inga r uc h tidskr ifte r i Amerika och 

-I~ngl a nd , b,ir ,ält ali ~ t vi ll n e 0111. Även den i 

U A mycket rikh alt iga flor a ll av »a nte nna

bOO,r.- l·'» , d v~ . antennför,; tärkar,· , i all a l änk

bara u t röranrldoDller och pr islägen, viltnar 

om , a tt d e t finn, en s tor marknad för an orel 

ningar, som biittrar upp förh å llandena för tc 

le\' i ~ion .s moll la g ning i dc-;:; :: a »fl'inge areas». 
Re lräffande D X-motta " ning -- långdi , ta ns

mott agning allt ::,å - av te le l i,; ion "ii är ju san

nol ikhctcn hä rför normalt rätt ~tor und er d en 

'arma ars tide n _' De feno men, ' om möjliggör 

d ylik l å ngdistansmott agnin g .!Ja de höga fr e · 

h e nser till vilka T -kanal erna är förlagda , 

h ä n;!c r samman anlingen me d förekoll1okn av 

s.k. sporadiska E -skikt e ll er uppkonr,;tc n a v 

l St' artikel, DX·chanser på UKV, på an nan 
plats i dett a nummer. 

a b 

0.1 r.I 

E:E: .., 
;;; ~ I 

600 q t 
SI. I 

= -o ,.sL l 

- 300,Q 

Fig . 4. a) ~\ l a t L [ör den vi k ta dipol en för 45 
M p/;. b) :\·H tt för rikt ante nnen för '15 lI'Ip / e. 
K vartd\gstran, formator an vändes för anpass
ning m ot 300 ohms matarkabel. 



-p"c ie ll a iii rh"liJnd.'ll i tropos fären. 100m ge r 

upp hov till ".k. troposfiir i;; k ref rak tion. nada 

d C' :;1l fö r<'leel~er är r"lativt vanl iga för'' I,,01-n 

und t",l' ..! (}lTllllarlllanuderna, och df' l \ ar för aH 

fit e tl hIlltt om llur p a .-. ofta man pil vå m b r edd, 

g rad er kan räk na med ~adana förha llande n. alt 

D. · l1t ottagll inf; bli r möjl ig, s om <:> n - tyvärr 

na~o t ore ~f' l l. u tl d e n - hcva kniug a'· TV·kana· 

le .... " nrdnad ps i TOr<ckov. 

100 Ul uUllel' hurisonten 
R yk te.,,·i had' (ör!. f"tt reda pa a l t pil Ilal· 
l a lld ~a, en, in te la ngt i n", T orp\..o" , kull t fin· 

n'L, "I t va r TV·ntoU aga re inrik tade p u TY· 

, ä n,lni ngaJ'll a ira n Köpenll3lJtll i ak l iUll . TV· 
pionjäre n i d e~ Il tra kl e r vioade oi)!' vara r adio· 

tekn ik e r N ils l'crsson i Ba- tad. På ,·'n av Hal· 
land ,;;1~e n ,; Ilcig" lu p u nkte r', C:·l 160 m.ö.h .. hur 

han ~f' (l an h ö,te ll 19: l halt en »TY·bio» j~all !! 

med p'lat s fö r nära 100 p e rso ner. J\l ollagn in ;::en 

har gat t bra, o·h enda"t vid e lt par till[älJ'>11 

har förliaIlanden a varit ,å d"l irr a , alt Ilires täJJ· 

ning <: n [åll in ställa;:, 

Pil d"nna höj d po IIalla nJ sasen iiI' del {rå!!a 

0111 praktiok l ta ,, ~ t f ull » r ad ioo!,l is!o> ikt . ä lt· 

~ ty rkan ka n ber äknas uppga till ca l m V Im 
\<: it c r (]<'I all da n. k arna höjt cif"ktcn t ill ,1 00 
W). Tagra . iin ,kilda anordningar annat än en 

enk,,1 riktantenn har därför ini - vi sa r s ig nö d· 

",ineliga för god mottag ning under norm ala för· 

hiillandr-n. !\[ollag nin gen ba r gått bra ä"cn uno 

der d en tid effekten hos TV·sändaren i Kör,·n· 

hanlfl var sa la g 5.om 80 W. 

Den punkt, 20 111 fö rf. valde som mottag ning,,· 

s täll e , var be lägen be tydligt ogynnsammarp på 

en punkt ca 40 m.ö.h. , ,;lrax ulanför Torekov. 

D etta l äge mot ~\'ara r ca 100 m und 'f hori5.on

len , d ~sutom med »Tadiosikten» för<ä.lllrad ge· 

nom en utlöpare a v Kullen (jfr iig. l), och det 

gällde nu att unrl er .. Öka, huruvida det skulle 

vara möjligt aH ta in Köpenhamn i detta läge. 

p ba, is av am rikan ~ka erfarenhetsvärrle n 

fö r m ett:rva gorn"s fortpla.ntning kunde beräk· 

nas, att fä1l ~ t yrbJ} i denna punkt ,k ulle upp· 

a't till ra 10--20 /i Y , <.h ' . av salllma storlek. · 

ordning ~om krcl o, · "e li rörbru ,ct i mottagar en. 

Det gällde all t :ö,1 att m ed lljälp av liimpl ig rikt· 

antenn Et upp ingnng~o piiJlnin g l' n sa myeket SOIll 

mÖjli!!;t och genom en lämpli p; ant e nnfÖw iirka· 

re fJ nrd brus;;pänninge n i inga l!g ; krt' L t> n för 

att s i g nalbru ~ (örh il lla nJ f't - H1m unn a r ,; sk ul· 

l r IIi ' lters t ogy nnsa m t - ,kulle fa~ up p till 

anstiiu(! ig ni\ :1 . 

Fiir dd ta ändal!" l ].,ggrl eo föL-I: en r iktan· 

1!'nH - en 6·clcntruL;;:, 'Yag i-atl t<'nrl i t va \ 1:1 

u i"!!,, r - up]l ll y~grl sdl ema li ,kt pa el !'1 <ätt 

~om o n ~e f' i rig. 3 Odl l. An Lt~n ll ~ n nn hrj ngade~ 

i en mll.;l , ' öll1 ti ll en I,ö rj an gj ord e' 8 m hög, 

men , 0111 FPd an lIt a , I" hiij a" ti ll 15 HI. R iklan· 

tenne l13 h öjd bIr" d ä rJJlcd ca ;,5 ln .(.l.h. 

D en teore t i!!ka df,'k tvi n, t , ,om ka n p åräk· 

nas 111f'd ett a nl(' n n .~ ~ sLf' 1ll (-' Jdigl f ig. ;) är ca 

10 :;gr, mo ts\ a r1nd p en ~h'nb"r höj ning; ;1\' 

fäl bl) [kan rit er! ca 3 ~ gr . ] " t!allg~~ päIlnin ~f'n 

sku lle sulu.nda up p!!a tiLl c a 30--60 J(V. 

för alt Jtylti~~·öra dp nn a f ält-Iyrka krä \tl e" 

uP lll ·nha rJii,\I·:1I e l t yltn' t bru , fa l lig t in ga n ,', 

~t el,! . Vid proyeu utn Yl tjad ps ;;om nämnts '·' ll 

motl agare från Philips . D enna motlagare, som 

b C6itter illkilli ga förtjän oter. har pmrlkrtid en 

pentod i in gå ng ~ .. tege t, vilkrt gör all: s ignal

brusförhållanrl et inte är särskilt gyn n,a mt. En 

separat anlt'nnför:; tärkare hyggrlcs därför, och 

härvid va ld es en varialIt a,· d en ka, kodkoppla· 

de förs tärkaren'. Denna för, t ,irkare, vars s ig· 

nalbru ,, [örhållancle är yll er - t Higt (huvudsakli· 

ge n b ~st änlc1 av triodin gän gcn )) ger en för

stärkning' av ca 10 ~gr och en brusfaktor av 

storleksordningen :~ dB, vilke t vid 4 1\11'/6 
handbredd :S':1' en bru s.'pänning räknat öv er 

ingångsröfPt p a ca 4 f'V. På detta sält sk ulle 

signalbrusförhalland t bli ca 15 i bästa fall. Det 

visade sig ock"å möjligt a lt m ed riktantenn + 

• Se POPUL.;';R RADIO nr 9/1951. s. 21. 

Fig. 8. ?l'fa5te n var provi"ori-kt iho p.-p ikad av 
klena l äkkr och Inas te av- t)" 'lI.- mf' d cpiin n lag . 

Fig. 5. Riktantenn en lör Köpenha mn var upp· Fig. 7. Riktanl ennen för 6.5 Mp,' , ~Jekani sk 

byggd av 8 mm:s aluminiumrör anbringade i 'ig. 6 Den vertikala vikta dipolen för 4.5 Mp/s. u ppbyggn ad och målt. 

en träställning. Här pågår hopsättningen av an· D en var uppbyggd av va nlig anlenntråd, upp· 


tennen. 
 , pänd mellan fem äggisolatOl·er. Fig . 9. Antennen strax före r e ..ninge n. 

-t 

/ 
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500p 
Fig. 10. Principschema för antennförstärka ren 
med ett rii r ECC81. U tförligan' uppgifter kom· 
mer i ett senare nr av POPULÄR RADIO, 

Fig. Il. Antennförs tiirkarens konstruktion. 
Trimspolar använd för aL tämnin gen av 
kret sarna med L2 , L och L, .

3 

Fig. 12. Provbild från Köpenhamn, fotografe. 
rad på appara tens skärm. 

ant ennförstärkare få in Köpenhamn med hygg· 
lig bilJkvalite t, ehuru stundtals med besväran· 
de fading. Brushalten var dock så hög, att bil· 
den måste betraktas på minst 4 m av tllnd för 
att bli lIjutGar. Ljudkanalen kunde till en bör· 
jan inte tas emot ens om antcnnfö l'5tärkaren 
avstämdes till ljud kanalens frekvens. 

Ett förenklat schema för antennförstärkaren 
å terges i fjg. 10. För det konstruktiva utföran· 
det s tår ing. Lennart Bjurström, som för övrigt 
i e tt senare nr av POPULÄR RADIO kom. 
Illcr att ge en utförlig konstruktionsbeskriv. 
ning av Jenna. 

En omständighet, som förtjänar att omnäm
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IlW; är, alt vid den lägre antennhöjden 8 m, 

som först försöktes, blev fält"tyrkan alltför ]äg 

för att möjliggöra hygglig mOll·agning. Orsa

ken var antagligen att e tt blankledningss trak 
av telefonledningar, belägen ca 40 m från an
tennen, kom all ligga som en skärm just i 

strålbanan. En höjning av masten med 7 m 
asrad kom härvid p. taglig förbättring. 

Mottagningen av Köpenhamnssändaren blev 
fr.o.m. 15/7 plötsligt mycket bättre; det be· 

fanns sedermera, att danskarna fr.o.m. detta 
datum höjt effekten till ca 400 W från tidigare 

C:L 80 W i bild kanalen och från ca 60 till 300 
W i ljudkanalen. 

Dc visade sig emd lertid inte möjligt att få 
in både bild och ljud ~amtidigt, detta troligen 
med hänsyn till alt den använd:! antennen är 
för omalbandig. Genom sidstämning av antenn
förstärkaren t ill ljudkanalens frehcn, kund e 
visserligen ljudd fås in, men därvid försäm· 

rades bilden avsevärt. Det är möjlig t, alt man 
g.;:nom aLt avstämma ena »våning'n» i Yagi. 

uJtknnen till bild frekvensen och den andra till 
ljudfrekvensen skulle kunna få in bild och ljud 
samtidigt. 

Svårigheten all få in bild och ljud !'amtidigt 
hänger eventuellt samman med att Köpen· 
hamns·sändaren är fö r; rdd med en antenn för 
ljudkanalen, som består aven enkel vändkors. 

antenn monterad ca 10 m under bihhändarcns 

antenn, som hes tår aven vändkorsantenn i två 

våningar. Härigenom blir ljud"ändarens fält· 
styrka - framförallt på längre d istanser - vä

sentligt lägre än bilden, med atföljande besvär· 
ligheter med att få in bild och ljud samtidig t. 

I fig. 12 visas ett fotografi av bildskärmen, 
vid sänd ning av provbild från Köpenhamn . Av 
detta framgår, att bilderna inte är a särskilt 
hög kvalite t, vilket inte heller kunde förväntas 
med hänsyn till den låga fältstyrkan. 

Det program, som utsändes från Köpenhamn, 
hes tod till övervägande delen av filmsändning
ar. Endast i begränsad omfattning förekom 
»riktiga program», vilket ju hänger samman 

med danskarnas begränsade ekonomiska re
surser. Även tekniskt sett var det aLkilIigt 
·om brast. Vid vissa tillfällen meddelades från 
stationen, att felaktigheter uppstått på utrust· 
ningen, varför endast en d,·'l av den maximala 
uteffekten utsändes. 

England 

Danma rkli~~~~~,]~j~~~i_ij~iiii~_fF~iiijiifl11 SverigeRyss!ana 
mJI. 

Frankrike 

MpJ5 

~ig. 13.. Diag.ram visande TV·kanalerna för några europeiska länder. Vågrätt streckade om
raden ::lsa,r bddkanalerna, snedstreekade Olm· den ljudkanalerna. Streckprickade linjen anger 
resp. barvagor. 

DX-moUagning av TV 

De stora räckvidder, som under vissa betingel. 

ser kan upp nÄs på de höga frekvenser till vil· 
ka TV·kanalerna är förlagd.a, är, som tidigare 
nämnts, knappast något sen,sationellt. Normalt 

räknar man med att - framför allt under som· 

marmånaderna -- TV·sändare tidvis , kall kun· 
na få räckvidder ända upp till 2000 km. 

Or5ak ~rna härtill är flera, En orsak är vå· 
gornas diffraktion, som gör, att radiovågorna 

delvis följer jordens rundning. En annan or· 
sak är, at t under vissa meteorologiska förhillIan· 

den inträder en form av refraktion av radiovå
gorna i troposfän:n, vilket kan ge en TV·sända
re, ävcn ~aclan a pa mycket höga frekvenser, en 

räckvidd som må ngfaldigt överskrid er den op
ti"ku. Slutligen uppträder ._- speciellt uJIder 
sommarmånaderna - i jonosfären med oregd · 

bundna mellanrum s.k. sporadiska E·skikt, med 
så hög jonise rin gstä thet alt - rrtmin stone de 

lä"'s ta TV·frekvenserna omkring 45 Mp/ s 
å terkastas mot jordytan. Vid sådana tillfäll en 
kan T V ·sä ndare få räckvidder upp till l 000-

2000 km.' 

Negativa englandsbiJder 

En del försök gjordes av förf. för att under· 

söka möjligheterna för TV·motlagning via spo· 

radiska E ·skikt. Då det kunde förutses, att en· 
dast TV·stationer på de lägre TV·frekvenserna 
skulle komma in via de sporadiska E·skikten, 
användes vid pröven endast antenner avstämda 

till 45 Arp/s. Till en börj an användes en liten 
vertikal dipol anbringad endast nägon meter 
över markytan. Red·an vid de första för söken 
kunde konstateras kraftiga synkpulser härrö· 
rande frå n TV·sändaren i London på 45 !\fp/ s. 

Phili ps·motlagaren, som är byggd för negativ 
bildmodulation och för betydligt högre linjetal 
(625) än det som tillämpas i England (405 ) , 

kunde emellertid inte utan vidare användas för 
att mfram bilden; däremot gick ljudkanalen 
från TV·sändaren på den engelska kanalen nr 
2 (Holme Moss) in med .C!od s tyrka , trots att 
AM·modulering tillämpas vid de engehka sän· 

l Se exempelvis SVEDBERG, B: DX på televi· 
sZ:onsbanden. POPULÄR RADIO, 1952, nr 6, 
s. 9 och artikeln DX·c1wnser på UKV på annan 
plats i detta nummer. 



darna (viI ket hänger samman med all fasd e Räckviddskarta för TV-sändaren i Köpenhamn
tektorn, EQ80, ~om användes i Philipsmollaga

var förhålland "nu särskilt gynnsarruna. Vid 
della t ilIfälle kom in te endast London (45 
1\1p/ s) in utan också Holme Moss (51,75 Mp/ s) 
och tidvis LO.m. Kirk O'Shotts (56,75 Mp/ s) 
med god stabilitet. Bilderna stod konstanta un
der perioder om flera minuter, och program
met - en tt'llt t: rpjäo och varieteprogram .
kunde hjälplig;t följas under drygt 2 timmar. 
D"n 14/ 7 kom London in på eftermiddagen 
ulille r ca 1/ 2 timma med en kricketmatch, vars 
finl',;,c,r dock är en smula svåra all uppskatta 
[ör den icke imigde. Den 26/7 och 23/7 kom 
ell rysktalaude TV-station - troligen Moskva 
- in pa kanal 2 under några minuter. 

Förutom vid de tillfällen då sporadi~ka E
,;kikt gav motta gning över de lägre T V-kana

ryskta].ande TV-stationen gav däremot låg fält
styrka, och bildens detaljer var svåra all upp
falla. 

Aven rundradiostaUoner på TV-kanalerna 

På TV-kanalerna 0-3 kunde Lö . en hel del 
rundradiostationer avlyssnas, ryska och tyska , 
och vid ett tillfälle - den 7/7 - Radio Ita
liano - i Rom på 47 Mp/s. Huruvida det här
vid var fråga om övertoner från kortv llgss tatio

ner eller spegelfrekvenser från st.a,tioner på 
FM-bandet 8 100 Mp/ s eller om det faktiskt 
var sändare, obehörigt förlagda till TV-kuna· 
lerna, har inte kunnat fastställas. 

21:9 

ren. vid lägre si jbnalspänningen är AM-käns 
lig). Synkpulsern' återgavs av mottagaren som 
vita Land. Vertikala synkpulserna var emdler
t id av sådan styrka , att vertikala svepet låstes, 
och synkroni,erin~en släppte inte, hur mycket 
än ratten för vertikala avlänkningsfrekvensen 
\Ted~ . 

Efter vändning av polariteten hos bilddetek· 
torn och inkoppling aven extra kondensator 
örer generatorn fö r horisontella avlänknings
~päJlningen, var det möjligt att få in bild kana
len korrekt. Då l judkanalen på de engelska 
<:indarna ligger över hildkanalen i frekvens 
medan den ligger under bildkanalen för sän· 
d are enligt del västeuropeiska systemet, var 
det dock inte möjligt att få in både bild och 
l jud på en gång . 

I övrigt visad e det sig, att Philips-mottaga
ren \'ur mycket lämplig för försök av detta slag, 
enär lilan kan manövrera kanalomkopplaren så , 
att mun även kan ta emot stationer i lägen mel
lan kanalerna, vilket visade sig nödvändigt 
eXt'mpelvis vid mottagning av Londonsändaren , 
vars bildfrekvem , 45 l\1p/s, liggcr mellan de 
västeuropeiska kanalerna O och 1. 

Vid de fortsatt ex perimenten användes dels 
en vikt dipol, deJ" en 3-elements Yagi.antenn, 
inriktad på England. Se fig. 4 a och b. Båda 
antennerna var monterade för vertikalpolarise
rade vågor ; den vikta dipolen var monterad i 
toppen pa antennma sten, se fig. 6 och 8, me· 
dan riktant 'lln ~n var anbringad ca 5 m över 
marken i en . är5 ild mast. 

Ohservationerna - som dock ingalunda var 
kontinuerliga - s träckte sig över tiden 23 juni 
-28 juli och utförde~ i form av stickprov un
der häll stimmarna. 

Teaterpjäs från London 

D · t viöade ig snart, alt mottagning via spora· 
diöka E-skikt är elt relativt sällsynt fenomen. 
Endast vid fem tillfällen under observations
tiden, den 23/6, 26/ 6, 6/ 7, 7/7 och 14/7, kom 
TV-sänJ.aren i lAlndon in under så långa tids· 
perioder, att programmet kunde följas. Den 6/ 7 

Som fram gå r av artikpl på annan plats i della 
nummer kommer danskarna att fort,;älla med 
sina TV-sändningar från Köpenhamn och bätt
re program har ställt s i utsikt. De av POPU
LÄR RADIO:s TV- intresserade Eisare, som är 
lyckliga nog att bo i Skåne, kan därför räkna 
med att få en hel del utbyte aven TV-mot
tagare. 

Till tjänst för dem, som är intresserade av 
att veta var det lönar sig att försöka ordna 
med TV-mottagning i Skåne, har POPULÄR 
RADIO utarbetat en karta, som visar hur mot
tagningsförhållandena ställer sig i olika områ
den i dessa trakter. Kartan är uppgjord på 
basis av färska uppgifter, som samman ställts 
efter det alt Köpenhamnsstationens effekt 
höjts (till 400 W för bildkanalen och ca 300 
W för ljudkanalen) . Sändningarna sker på 

lerna, kunde man ofta särskilt på kvällen se 
plötsliga glimtar av TV-stationer, som dock 
inte kunde identifieras genom alt varaktighe
ten av dessa glimtar var ytterst kort, endast 
några sekunder. Möjligen kan det här röra sig 
om reflexion mot det ioniserade spåret efter 
enstaka meteorer, som uppträda i ionosfären 
vid lämplig punkt mellan sändare och motta
gare. 

Karakteristi"kt för mottagningen via de spo
radiska E-skikten är, att fältstyrkan - när vå
gorna g r fram - är mycket hög. Riktanten
nen mot England visade sig sålunda tämligen 
obehövlig, då den enkla dipolen gav fulLt till
räcklig ingångsspänning för en god bild. Den 

OHÖ5 sleholm 

l) Kristianstad 
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Räckviddskarta för TV-sändaren i Köpenhamn. T. h. antenn
systemet för TV-sändaren i Köpenhamn. 

kanal 3 (bild 62,25 Mp/ ti , ljud 67,75 Mp/ s). 
De utsända vågorna ä:r hori~onteIlt polari
serade. 

Sändningstiderna är följande: 
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 20.00

21.00 	(program), 
tisdagar, tor~dagar och fred agar kl. 14.00

16_00 (provbild). 

I detta sammanhang kan nämnas, att TV· 
sändningarna från Köpenhamn tidvis har upp· 
fallats ända uppe i trakten av Varberg (f. ö. 
med en mottagare byggd efter POPULÄR RA
RIO :s b , 'krivning1

) och all man i Halmstad 
regelbundet tar in Köpenhamn med god kva
litet på både bild och ljud. 

1 BJURSTRöM, L: Televisionsmottagare Jur 
allström. POPULÄR RADIO 1951, nr 7, 8, 9, 
10 och Il. 

• 	 mrOde ioom vilkel i allmännet 9(}j mo 109 n:nq 
or m&JlIg med eI1~el o renn, 

ES Områoe inom vilket moltogning kräver scetiell 
~ onlenn. ~r orl\lgnlng dtl, is llerGendc av olm~

fernka fÖrhåll.anden. 

Område inom vilket mot agning krtlver spetiell= ontelln ooh antennfbrstörko re HoIlagmrgen
510"" Den;-ende av otmosftirisko förhÖllonden. 



ÖR AM A T Ö R BYGGAR E 

10 W förstärliare med miniatyrrör 


I den för =liirkare, som , kall b c<k r ivas här, 

hal- genomgåe nde använt s miniatyrri:ir, "lutrör 

6\Q5 (moUwarar 6V6G) , fa~\'än (bnör 6J6

Vanligen brukar man som mikroronIiirs tiirkar

rör använrb 6J7 eller 6SJ7; dp""a ha eme l

lertid i denna förs t,irkarl' c· r . a ll.- mer! minia

tyrröret 6BA6_ Uättre hade kanske varit att 

amända 6AU6, men rc:,ultatcl med lB :\6 ,ar 

!o"å g Oll , tt någ on ändring inlt! an :jug :-: nödyän
di~. Na gon störand e mikrofoni har inte kun

nat märka:; trots den höga för stärkningen. 

Pril\('i ps('hemat 

Av pl'ineip;chemat framgl r, att slu tsteget ar

bda r i mottakt, klass :\ Dl , före ganget av ett 

fasvändarsteg med dubbeltrioden 6J6. ;,1('lIan 

illgangs röret och fa svändarste!,ct ha d c tre 

kontroll erna för bas, di-kant och volym in

b g ts. Diskantkontrollen är av va nlig t yp, me

d a n baskontrollen är utformad .il, att j »bas

futt igaste» läget, s ignalen gnr genonl en rela

ti vt liten kondensator, m edan vid full La~iIt r

g ivnin g signalen passerar genom en normalt 

slor kondensalor. Denna sistnämnda konden

sator har seriekopplats med ett variabelt se

ri,"mOI,;tilnd, vilket, när det är helt vridet, sä t

ter kond"nsatorn ur funktion - signalen kom

mer då endast fram via den lilla kond ensatorn. 
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Av ingenjör Slig Hjor th 

I POPl:LÄR RADIO har thli
gare vid flera tilUäUcn redo
gjort s för och beskrivits f öl'
. tä rImre för olika behov, Den 
förstärkare. som denna gång 
sI a ll besLuivas, )<ännetec'knas 
av myc!<et små dimensioner; den 
är ungefär så stor som en rese
skl'i\·maskin. Stor vild har lagts 
\"id att ljudkvaliteten skall bli 
god, vilket UI)pnåtts genom rik, 
ligt dimensionerad utgångstrans
formator och lämplig motl<opp
ling. 

Det ~kulle kanske vara tillräel.digt med d",, 

sa kontroller för att även reglera ,'olymt' n, men 

för att inte rubba konlroll rnas inbönb; in 

.'Iällning, nä r låg volym ön , kas , har en ex lra 

pu t "ntinme le r inlag t SO l([ volymkontrolL 

För likriktninge n av anod,punnin gC ll ha tva 

likriklarrör använt;, ett i vardera halvan pa 

hög,;pännin gElindningen . An od strömmen upp

gur till ca 125 mA _ Som filterdro osd bör man 

använda en dros'.el, som vid ny" nämnd ström

styrka har en induklans av mins t ::;-8 H och 

med Fa lag likströmsresis tans som möjligt, de l 

ta senare för att spänningsfallet över drossel ll 

iu te , kall bli för stor t oc h därige nom allod 

,;pänningen för låg. I modella ppardl e n \ a r 

anodspänningen eller filtreringen ca 250 VOIL 

vilke t värde emellertid ej bör överskrida s \ ie! 

dessa rör. 

Anoclspännin gf'n filtreras i II erli gare i elt 

\'anligt motstånds-kondemator-filte r till in

gangsröret för att förhindra hrum och »molor

hoating» . Förspänninge n till slutröre ns ~ tyr

galler har utta g; its över ett mot f lil.nd i mim,,

ledning n fran likriktaren. Detta mot slånd är 

överbrygga l med en la~voltoel ektrolyt p" 50 

.'IF. H ä ri genom får slutrören ö katoder direkt 

jordanslutning. 

;\Iiluofoningången 

Ingån gen är dimensionerad för kri stullOlikro


fon (jfr fig. 2 a). Om fön;tärkaren ,kall an


vändas endas t för grammofonav~ pelning, räc


ker det med en Iriod som första rör , t. ex. 6,\ T6 


pller 6'\Q6 försett med en gallerIäcka på 500 


kohm. S kall en dynami=k mikrofon an~lulas, 


ITtu SlL' d et ~ke över en jngä ng~tran ~ formator. 


var,; sek undär anslules direkl I ilJ in g;,w""röre l, 


styrgal ll 'r (jfr fig 2 b). 


LedniJlgsdra gn ing Jll. m. 
Av stor vik t är all alla ledninga r äro ~ ii korla 

wm möjligt till gallre t på för,la röret. Samma 

http:motflil.nd
http:dros'.el


«Ik g;:lIln oc:bil ledn ing arna f rån 3110,I.;n ]Jå 

,it:1 1:t ri;r li ll ra,,',ä ndarrörd. Della se na re riir 

är kän 3lig l ör Io rum , varför cl e t e j bö r pl ace · 

n " i olneLl e lha r n iirhet av växcJfält .t fran nät· 

I ra n,fo rlll a l<Jrn . . \är del g;äll e r magn e t isk "v
..... k ij rll1ni n~ räck" r J et i nte m erl at L ~ kärma 

röre t 111 pd ,'n » \ nlig» ~ känll. : d el bör va ra en 

okäIln av tj o 'k järn plill elln iinnu hel lr e en 

"keirm av J1l lllllda ll , (vlIrvid dock vä r J1l e ~I" 

I,·dn ing'· " fr[ln r ön' l lönvå ra -). 

Ill'Ilm an " d .-a u ]J ]J El ii ,'enorn lä"kning m el 

lan ka tod och g löd lrad ; d el ta kall endas t a"

hj ,iljlll' ge nom rörbyte . D r·tta inn <: I,är J ock 

illk, all <11"1. ut l.) l ta rör,, !, är oanvändba r t. D ,'I 

Li n ka,n, kc IlIt'] ~ O\l r l·.- "ll a t anvä nda, i un

IHIIl koppli ng . d är dennu läl'knin g ä r av mind, 

re bc ty dphc: . Fig. 3. l~ ör~ liirkal'l n <pud U Il 

:: ig nal ..n t iii den favä ndande i riu d halva n rle; ifr ll n. F ör ·tärka rc n m a 

ll llagt'::i frltn e ll .~jälvbulall I;.C l'andc t-:IJä nni no ='  d imencioner fra m går av " n 
jämförelse m ed täml" l ick , a ,; 

.!P ltlrl' , lagd Ole llan d" JJilo a Rlu t rö re ILS slyr  h 'n. 
!'Ca Il er. Härigenum crha ll c r mu n a lll id lika s lor 

-ill..ga n g- :::: ~ p äIlll iHg ehuru i Jll ot fa ~ lId dr. bada 
lllott aktkU j1111UlI ~ ' "lu lrön·n . \'icl an, hurtfall,'r 

Ill ~d denna kop p li ng alla Lwk ymmer {ör oba  Täl1l'H Il "furmalo m är lin dad p å f' n kiirn u, En fiir ~ liirkarc. <OlD ,il' inkopplad lida rb !!'> 1l 
bil S gen oni att r ören ' Idra5. var· millhenb3rea är 1.'1,'-; cm' (3X 4,5 cm). dl('r stora d elar därav, bör föroe5 mr,l CH lIiil

Lindnin~,rln t a i övri g t: t ran "fonnaLor, ~OI11 är dime ns ionerad i 0.;' (' )' 
T t'ansfonnH tOfl'l'Ult Prim iir: ll O-127- 145-220- 243 \ol t, Olll  kant, < ir"ki!t um "'lIl il al ion ' Il ök u iii ' ,'Hra 

Utg:å ngElran- torm atorn iir li ndad pa en k ärn i!' koppl iug, Larl. 
3, a r; mitl b ~n ' Hrea är f0,5 C LU (3 X3,5 cm) . S e /ilLndiir: 2 X27.5 volt, 150 m >\. ; 2 X 6,3 volt, '; S e ä" 0n R adiotekniök r51JOk 1902, s . 5::1. 

LilldJ\in g~d a l a i övrj gl : 3 A. 
StJcld istaPrimiir: 2 X l 300 varv, 0,20 EE. De n, som sj älv önskar li nda denna trans for

l Et cha>6 i med huv enlig t rilll ill ~ar
Se/wl/diir: 7U ,an. 0.80 EE (8 ohms RlljJ a."5· mator, hänv isa ~ till e n tidiga re a rtikel om be

l s t nättran,, [orma tor (~e t l'x~~ n)
Ili ng) ; 3110 \lUV, 0,15 EE (mo tkoppling 5- räkn in g av n ältra nsfonnatort' r i POP L" R 

l st ut gå ng5lransforHla~or ( ., texk l!)
li ndn in gl . RADlO nr ]2/ 49. ' 

l ,"'I ri lterdrosscl (,e l~xt e n ) 


2 st 6X4 
2 s t 6AQ5 

l st 6J6 

l st 6BA6 eller 6AU6 ("v. 6AT6, "~ text en) 


2 st pOl e ntiom etrur 0,5 Mohm 


l s t potentiometer .5 lVIohm (h els t 10 Mohm ) 


Mikrofonkontakter, högtalareuttag, rattar. di\'. 


kondensatorer och motst· ne! enligt princip


schemat, kop.plings_töd, kopplingstråtl och sys 


tofl ex, skruvar och mUltrar m. m.h g. 2. KO]Jpli ngur för ingtlngssteget i förstärkaren vid olika type r av mikrofoner. 

_ MQ a:UF + 5 

6J6 
50 kQ 

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

IW' 0,5
"' ·IQ 

N X4 

+SkSG 

Fi". 1. Pr inci pochema för förstärkare. 

50 -  1150.;1. 
,«F ( 

'-------' 
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Fig. 4. D en färdiga förstärkaren. 
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I 30 t I .
Beroende D 8 1 , fron form ter

10 

,01 t 
,q 
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~o- 1 
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Fig. 5. Borrning;. plan för förstärkarchaS8it'l. 

att fund era uI , hur rörhållarna skall vridas 

för lämpliga,te le<lning.;dragning, slipper man 

alla korsnin gar av l ed nin ;;ar mellan in- och 

utgan g sinan "id re.p. rör, och kopplinge n blir 

mycket "nyg-f! are, ,al1ltidigt som man uppnar 

alt risken för in , tabilit e t i förstärkaren min

skar. 

Chassiet 

eha.. iet är tillverkat av 1,25 mm järnplat me n 

kan även göras av 2 mm a luminiumplåt. HlI\ "l\ 

har gavlar på vil,ka en fa ls är bockad, und er

chassiet. vilkt' n den perfor ' rade plål e n fästes m ede!'l 

punktsve l ~ . Huve n la_lsätt t·. med skruvar i 
bri ;; t [[illig på den plat8, där förstärkaren skall ne r ma n do ck , aLt all l ennin.gs (ör ill p; blir kor  cha Ö', iet. Hur det hela är , amman Ealt, framgar 

placera~. Det är ju alltid eå, att när man byg tare, och man , lipper att bygg a på plintar oe , bäst av ritnin gar och fotografi e r. C h a .~ ., ie oelo 
ger kompakt, blir ju äve n värmen mera kon kan löda de olika kompon cnt crn~ direkt /IH'lla n huv äro rynkla ckerade i e n lämpli g färg, I. ex. 

ct·lItrerad. Ge nom kom pakt bYl!!rnad s:,ätt vin- reol'. pllllkter. Om man d t"', utom tar ,i" .id .cml l t eller rosthrun!. 

F ig . 6. MåLL8ki,s för huven Lill 

Vii... Iii.... " ä ••älkoDlIlA med bldralC 
ander d nn a I'lIbr lk: Ilneplll''' kOPI'Un....r 
och mätmetoder. liiUlll..erkade detalJ"r. 
enkl" ooh e tfektlv.. hjlUpmedel för "er
vice ocb felsökning ..te. VarJe Infört bl
dra c bonorerllM nled kr. 5 : -. 

SRAR:\-JB[iRHAR 

D en som vid sidan av radioteknik även S)'~8 -

lur Jlwd smiibild -fotografering far Oh 'lSt en 

hel de l aluminiulllburkar pa hl·llan. De,,-' a 

äro allddcs utmärkta för skärmning av oli

ka d e talj e r. ~ian nita r eller skruvar fast 

burkloc:ket på chasjet enl. fi g. Senare tar 

man upp nödvändiga MI i ddsan llna {tir p:c

nom förn ingar och fa, l,iittnill g' a" . polrll ptt'_ 

Om man sk Il iordningställa en dgfiill cl. 
t. ex, för lokals ta tion e n, kan nwn pa dl 

e1"ga nt "ätt erha tl a pn perfe kt "'(' no n,(iiriJli! 

IIlet! en Philip.--triml1ler , u ni för ova n li g:h(" t ~ 

s k ull anslutes även i tOjlp t'n. lrrckddc' lI är 
att man nu int e kan anvii nda \'anli ~ hy"
lI yrkf' l för trimning, ll\{~n ri t! är a andra 
siJan in te allcleko nö , lvändi ~t. 

Ake Hägers tröm. 

SUR.\:\DF. U'rV.iL Ll I'\('SLl~.\ 


För att förhind ra att vrid kond ensuto re rna C' ut 


växling,;lina ~kall slira , kan man lin da 0111 


rattaxeln med ett ell er LVll VHrv itiol ering,band . 


('i>CAS») 

KOI'I'Ll:\G 'SL: HD,\R 

D <:n cllkla-'!IC och kan~k(' t,ä, tu ].i:dtare n fi ir 

ko plJli ng""laddar h -~tå r av ~n t räribha, i , il 

k pn hal uppt ag its, som nlOls, ara r grO"lckCll p il 

ko ppling~sbddarnas ba na n< ti ft. H Jrn kan 

so 
_I 

p1an-o ra ... ~O ln fig. vi !::ur. Län gdr'n i.l npa :oi~.1 6 ('r· 
t~r antal kOIJpJin gos.fadda r, .'0111 ;okall upphiin g 

a,. och cflt' r d P Il pIat ,. på ,ilh n r ibh:m ~k all 

fa<t-kTllvas. Tjockt ' ken h" r 'ar ungefiir l". 
rc, JU 
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I 

kondensatorn c.. rör V2 och likriktas slut ligen 2-rörs reflexkopplad resemottagare 
al' germaniumdi'oden lN34. Den lik riktade låg 

nedanstående a.rtiJ.el besl(ri
HS en 2-rörs batterilllottagare 
som g'ellom reflexl<oppling gör 
samma tjänst som en 4-rörs 
mottagare. Idealisi, reseradio, 
~·tte rst billig i drift! 

den amerikanska tidskriften »Radio and Te· 
lcv i,ion News», november 1951, beskrives en 
portabel t\'ärörsmottagare, som, nots atl den 
endast bar två rör, är en utmärkt distansmot· 
tagare. Som framgår av principschemat i fig. l, 
användes reflexkoppling, varigenom rören ut
nyttjas tvåfald igt : varje rör arbetar både som 
högfrekvens· och lågfrekvensförstärkare. Man 
får således en mottagare med, tre av stämda 
kretsar, två HF-~teg, en kri stallikriktare och 
tya LF·steg. En 4-rörsmottagare med två rör! 

Reflexkopplingens uppbyggnad är synner
ligen enkel, och &ärskiljandet av hög- och låg

frekvens 5ker på ett enkelt säll , Som kopp
lingsorgan mellan första och andra röret tjänst
gör en HF-transformator , som är seriekopplad 
med LF-drosseln Dl. Ef tersom denna högfre
kvensmässigt sett är kortsluten genom konden
satorn C3, så kan HF-spänningen nå styrgall

ret på andra röret V2 endast via kondensatorn 
c.. Däremot kan lågfrekvensspänningen över 

d;osscln D l komma fram till andra rörets V2 
styrgaller endast över kondensatorn C4, efter
som kondensatorn C5 har för hög reaktans för 
lågfrekvemspänningen. Som LF~rossel kan 
man även använda en tonfrekvenstransforma
tor. Kopplingen i andra rörets anodkrets är 
ident iskt lika med kopplingen .i första rörets 
VI anodkrets. Enda skillnaden bes tår däri, att 
LF-drosseln ersättes med en utgångstransfor
mator. 

Högfrekvensen för stä rkes alltså först i VI, 
når därefter över HF-transformatorn Tl och 

~ R7 LlKR 
e---c:::J ~ r 

Ra 
110 v, 

C12 

o 

0+8 

-A +A 

G tJ UJ+G= Ga//erförspänning 4,SV 90V 
Fi~ . 1. Princip, d ema för den rdlexkopplade 2-rörsmottagaren. 

foOT ' C'KUST A 

R , = RJ = l .\ Iohm . 0,5 \'ii 
R"= lOO kohm, 0,5 W 
H I = 270 kohm , 11 .5 W 
n.;= 500 kohm, pot entiometer 
nr; = 390 ohm, 0,5 W 
1l, = 220hrn, 1 ' 
1\ - 2,S kohlll, 10 \'ii t rådlindad 
Ru= 4,7 kohm, l Vi 
l\u = 56 ohm, 0_5 Vi 
el = 15--365 pF/ sektion, tregangs kondcn
C2 = 75 pF, glir mer 
C = 330 pF, glimmer 1 

C
4 

= 0,01 ,uF, 200 V arb,->p, 

C" = 47 pF , glim mer 

CG = 1200 pF, glimmer 

C

7 
= 100 pF , glimmer 


C = 270 pF, glimm er 
o 
C '- la fl F, 150 V ellyt. 9 

C lO = = 4,0 flF. 150 V clIyt. C tt 
C

J2 
= 500 p F, 25 V cllyt. 

Dl = LF -d rossel 
T t = T2 = HF-tran'iformator 

~ator T3 = tgäng' transformator 
1= Strömbrytare, l -pol l-v ,igs 

~,, = Strömbrytare, 2-pol l -vägs 
Likr= denlikriktare för 65 mA JJelastn. 

frekl'ensspänn-ingen tillföres via potent.iOll1clern 
Rö, som tjänstgör som volymkontroll , första 
rörets VI styrgaller. Efter förstärkning gar 

lågfrekvensspänningen över kondensa torn C" 
tillrör V2, som nu arbetar som slutrör. 

IVlottagarens effektivitet beror i s tor ut sträck
ning på kvaliteten av ramantennen och UF
spolarna samt på verkningsgraden al' den per
manentdynamiska högtalaren. Särskild upp
märksamhet m' ,-te därför ägnas de'h a faktorer 
I'id byggandet av mottagaren. 

Anodbatteriet, som skall vara på 90 volt , be
lastas med, 7,5 mA och glödströmsbatteriet på 

4,5 volt med 50 mA. Med hjälp a" en lämplig 
selenlikriktare för 65 mA belastning kan man 
bygga en enkel och liten nätanslutning del, 
som kan byggas in i mottagaren i s tället för 
anod- och glöd$trömsbatterier. I schemat visas 
en sådan nätanslutningsdel för HO "oIts uät
spänning. 

(Tdn ) 

Provsida 
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[ näl'mast" lJoldluudc1 eller (lircltt frå n 

:-';orclL-li RoiogravJ r, Po~tbC):\ :{Z21, 

StocJ.holm ~. 
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F Ö 11. ÄNDAREAMATÖRER 

Hur stora 

S Olll bekant ,isa r d et s i ~ st undom . atl ult ra· 

kort· lågor. r.h , . ra d i<lvlgar med f rekve ns ö,'e r 
JO :\J p - . Ll r ,' II r ciekv id tl. "om aV",!\'iir t ij,·cr· 

~l i ger c.h-n. :: on1 In an an g{-"r i-=o m nornlal fö r 
rl t~" a fr,.b, · n~er. ch;. dryg t opt isk . ikl me ll a n 

" in da re nd l ltI u llag an; . vid sadana ti lHällen 

upp-tilf ,1 "1 oti jrningar mell a n UK\" cän J are, 

-Oln Ji ~g " r . a JU ligt fd n va ran dra , alt de nOf 

malt. int e ,tör \arand El. men ,om arLe tar l'" 

nä rli "gslIde fre k"" n-cr. A rna tö ro' rn a fa r opa 

rCik nal in l ilng<li,lansför bindP[~f'r pu ~ina 

UK V- fr l'hcneer , /1 ,h T -titl are n Br t ill ,i u 

hä pnad oe 1'rograll1 f ra n avlä:;.' na ~talion cL 

H ilf · :or il r nu chansen för dylika stönl in · 

ga r pli,,; U" ' ITil-k n in gnr ') PH d r nna Iraga har 

T IV Hel/n ing/on , känd bl. a . för sin bok ».. horl 

W UI'<: R adiLl and the lunosphc re», g ivit n åET" 

i n t rr' ,,;~nta fakt a, 50 111 lI yl i~e n p u!Jlicera t ~ j 

»W ireleoo IVod,l». He nllin l\l oIl har anal y,cra l 

da ta. ' Ont han . ummall s t äHt från e H an tal 
iono"fär ':;la tione r i E uropa . Till ,Iii,.,'i a delen 

I,a , era · lI1ate r ialet ]la mätn ingar u t förd a i 

Sloug h i E ngland, och de , lu tsa l5er , som dra ; . 

g ä ll er n äm1as l för förhålland e na i Englan d. 

~[a ll ka n Jock räkna med , alt likar tade förl<iil· 

land ,' " fiireligger hos oss, åtm instone i Syd

och :\I t'ILlns\T rige. 

All ",ä rka är, att Bennington.s und c r~ök ll in

gar enbart av. er de onormala förhållanden , 

som härrör fd lll uppkom ;;ten av sporadiska E

skikt. Som känt spelar p fr UKV också tropo

sfäriska förhå llanden in , i det att det under 

vi ssa betingelser ka n uppstå avböjning av ult

rakorta vagor i troposfären, s.k . troposfäri sk 

• 
I111 
(· l 

I 

c.. 
.~-,, 
c 

"O 
o 

> o 

~ . _ J ".lo lO J J " • J III .. " J .I • 

. 

J JIo -, 
'~'-----v----' 

"lO 

Fig. 1. %av totala tiden då spom<liska E·skikt 
uppträdde under åren 1948--1950. Som synes 
uppträder E·skikten väsentligt oftare under 
sommarmånadenla än under vintern. 
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fI· frakt ion . :\lu n får allt så hillla i m im 'L. alt 

det är e" tl ast en fo n n al' r äck iJc! , uk"i ng. um 

un{kr -ökn ingl'n n\' op.r, of·h att ou lun da ch an · 

~ ..,. na för nx - framför all p,i m yck t hii ga 

rr; ·kl cn oer .- är , törr e ii .. vad son< [ [alnl"olll

me r a' d en na un rl cr<ökn illg;. 

\ lan kan skil ja pa tre , la!! el\' , poradi , ka E· 
,kik, nämli g"l.1 

1 ' poradisha E·,I.. i f:l, som UpfJt riideT ,: IlOrr! 

iit!/l tra/'Ier ()ml.-r ill.~ TJO/cirke{n . D,.",u ha i,, 
l illll Barn han d med· Jlo!'r"kcn och io no~lär · 

i , ka , tiirningar. De n pp trädc r med ma ximum 

intc u,it(' l omkr ' ''g m idnat t d r har ell lll ini . 

IIlU ln mi tt pil d ~ gen . D ,'.sa f. ·moln. "O ln r,,· 
rl ckl,; rar frekvenser upp till 90 . I p/,•• iir

or,-aka , ian no likl av korpu skul ii r st nl ln ing 

fd n .-olen av .- ] mln a "lag .-om föror sakar 

no rr,krn. 

2 '" orr/diska E-shk/' som upptTiitler inom dm 
tem pererade zon en. Dessa E-moln h ar in j!et 

samba nd all s med ionosfiir i5k otorma r. m~n 

II pp"j5ur lydli e;a :: am b'lIld m ed .- 015tnrlnin

P;CIl i d e t Illt fö re komsten m' de •. a E -moln är 

int imt för k nippad med d yg net och a rsl i

rl ,·r.ll a, väx lin g <l r. De uppträd"r m r d m axi· 

mum in tt' n .< it e t och fre kvcll '< mitt pa d age n 

och uppnar ett minimum omkring mid na tt. 

Vid a re uppvisar d e m axim al före komslom· 

kring midoommar men uppträd r ytter.t säl· 

lan omkring midvintern. Man antar, att des

sa E ·moln har något samband med solens 

ultraviolelta strålning . 

3 S poradiska E-skikt , som uppträder inom det 
. tropiska bältet . Dessa E-moln känn er man 
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Fig. 2. % av totala tiden då sporadiska E· 
skikten uppträder under årets olika månaner 
(medelvärden för sommarmånaderna maj
augusti under åren 1948--1950), 

på UKV? 
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F i ~..3. n, fl a, tft t il lcl t id pIl då kommunika tion 
via ,pora rli~ka f.· -k ikt kan etablera- vid olika 
frekve nse r. Cii ller fö r ;-omma n nånadcrna maj 
-ftugu.; t i. 

m y,; ket l il et till dll d e i"re blivit fö remål 

för nitg-ra u ntle r~Ökn i n g ar. 

Bcnn ingtons under,ökning inskränker 5 i ~ 

till de sporadi ska E ·, kik!.. ,om u Pllt riid er i lem · 
llcrerad e zonen, och som ut gän g; ]lunkt. ha r 

hun " ult Jtl en ioniseringstä Ll wt , som g er r l' 

fl exion id e rt. ika lt in fa ll a nde våg för frc · 
kven,;er över;:; '> [p / :;, är a t t hänföra till ~po · 

radi ska E·.k ik l. En Ea rl an ioni~ering,läth t~ t 

, ,, arar mot en hög- tu användbar f rek ve ns /1m 

:26 '> lp . ". d .-,;. kommun ikation öVer ca 1000
2000 km b n vid d enna ioni~eringsl äthet sk" 

vid en hög!i tu [n , kvp ns = 26 {p! ö. 

K unorna i fig. 1 visar den procentu ella del 

av totala tiden, vid vilken sporadi,ka E-skikt 

ealigt nyssnämnda definition förelegat und r r 

de olika miinaderna under åren 19<W- 19S0. 
Som synes är beroendet av årstiden ,ynnerli· 

ge n påfallande. Med a n man sommartid kom· 

mer upp till siffran .30 %, som alltöå anger all. 

sporadiska E-skikt uppträder under 30 % al' 

totala tiden , är samma procentsats under vin· 

termånaderna endast några få procent. Chan

serna för ·UKV·DX är alltså väs ' ntligt större 

under tiden maj-augusti än· under övriga de · 

len av året. 

Hur motsvarande procentuella siffra varie

rar sommarlid under dygnets olika timmar vi

sas i Iig. 2, som visar medelvärden för som· 

marmånaderna maj-augusti under åren 1948 
-1950. Påfallande är d en stora förekomsten 

av sporadiska E-skikt vid middagstid. Chanoer· 

na för DX är tydligen ojämförligt störst då, ca 

50 % av tiden uppträder då sporadiska E ·skikt. 

Men goda chanser finn.s det tydligen sommar

tid ända från 6 på morgonen till 22 på kvällen. 

Hittills har ingenting sagts om, hur de spo

r adiska E·skikten avböje r de ultrakorta radio

vågorna och vilket samband som föreligger 

mellan avböjningen och radiovågornas längd. 

Ä ven d etta har Bennington undersökt, och där

vid har han utgå tt från förhållandena under 



~ommarmånaderna maj-augusti och för tidcn 
06.00-22.00 på dygnet. I fig. 3 har den tid, då 
kommunikation kunnat etableras via spora
diska E-skikt, uttryckt som procent av totala 
tiden, uppritats s(·m funktion av frekvensen. 
De angivna procentsiffrorna är givetvis medel
värden för de tidrymder, som angivits nyss 
(sommarmånaderna maj-augusti och tiden 
06.00-22.00 på d}gnetl. 

Som synes sjunker procentsiffran mycket 
snabbt; vid 28 Mp/s är siffran ännu ca 26 010, 
vid 40 Mp/s är den nere i 10 010, vid 4S Mp/ s 
endast 5 %, vid 67 Mp/s börjar siffran bli 
mikroskopiskt liten, ca 0,3 010. Vid FM-bandet 
90 Mp/ s är siffran praktiskt taget o. 

Man kan säga att för frekv enser över 55 
Mp/s är chanserna för DX nästan försumbara, 
och de uppträdan e störningarna utan prak
tisk betydelse, medan förh ållandena mellan 30 
och 55 Mp/ s är sädana, att man måste räkna 
med en inte oväsentlig risk för störningar resp. 
chans till DX under sommarmånaderna och 
företrädesvis mitt på dagen. Sålunda bör det 
inte vara särskilt svårt alt stundtals under 
sommarmånaderna få in TV-sändarna i Lon
don och Paris, som ju sänder på ca 4S Mp/s, 
medan det däremut bör vara mycket sällsynt 
att exempelvis Sutton Coldfield på 67 Mp/s 
kommer in här. Uppenbart är också att 28 
Mp/ s sommartid bör vara gynnsamt för lång
distans, men dil. det i allmänhet endast kan bli 
fråga om ett hopp, blir det ju inte fråga om 
några särskilt halsbrytande fina DX, max. ca 
1000-2000 km. 

Under denna. rubrik införes kortare 
kommentarer eller d tskussion.lnlägg 
frå.n vå.ra. läsare. De åsikt.er 80m frn..m
töras står helt tör vederbörande In
sända.res räknIng. 

Konstruktion av amatörradiosändare 

Herr Redaktör! 

Med anledning av SM4XL:s invändningar mot 
de »synpunkter på konstruktion av amatörsän
dare» undertecknad framlagt i nr 2 av P. R. 
i år anhålles om plats för nedanstående: 

-XL gör invändningar mot alt VFO :ns fre
kvensområde begränsats till att endast omfatta 
3,5-3,65 Mp/s och vill i stället lägga den på 
1,75-2,00 Mp/ s. Som påpekades i min artikel 
gällde de t en amatörsändare, icke en sändare 
för bl.a. FRO·trafik (vilken kan och bör kon
strueras från andra utgångspunkter). Att 
VFO :ns frekvensområde begränsas så långt 
som möjligt är endast fördelaktigt med hän
syn till de följande frekven sfördubblingarna 
såväl som till frekvensrattens kalibrering så 
snart man icke arbetar på grundtonen. 

Förutsätter man - i likhet med underteck
nad - en Clapp·oscillator är det dessu tom av 
stor betydelse för frekvensstabiliteten såväl 
som för konstansen hos utspänningen att fre
kvensområdet är litet. Som -XL mycket rik
tigt påpekar längre fram finns efter en serie 
dubblingar möjligheter till »falska» resonan

ser (alltså utanför amatörband en) då man har 
en multipelresonanskrets i slutsteget. Ligger 
VFO:n på 1,75-2,00 Mp/ s istället för mellan 
3,5-3,65 Mp/s fördubblas antalet dylika fals
ka resonanser. 

-XL vill vidare att alla tillgängliga amatör
frekvenser skall utnyttjas för trafik. Ja viss t! 
Men hela 80-metersbandet kan man t.ex. ta 
hand om i den ovan antydda FRO-sändaren, 
vars högsta frekvens kommer alt ligga om
kring 7 Mp/s, varför dess VFO förlägges till 
lämpligt område t. ex. mellan l och 2 Mp/s. 

Pli tal om dubblarstegen invänder -XL att 
flera bredbandskopplare i kaskad måste ge 
dåligt resultat både vad verkningsgrad och 5i
dofrekvenser beträffar. Enligt föd.:5 erfaren
het är förhållandet det omvända. Driveffekten 
ökas efter varje dubbling och sidofrekvenserna 
tar man ju hand om vid injusteringen av bred
bandskopplarna. 

Var - XL:s minskning av antalet betjänings
rattar från tre till en kommer från är också 
oklart. Nog måste väl även -XL ha följande 
rallar: »VFO frekvens», »13andpmkopplare» 
och »Slutstegsavstämning»? Någon millskning 
av antalet rattar tycks -XL ej he ller ha lyc
kats med att döma av fotografierna av hans sta
tion i POPULÄR RADIO nr 5, 6 och 7 i ar. 

Vad slutligen angår multipelresonanskret
sarnas »falska» resonanser, 10,5 (ev.), 17,5 och 
24,5 Mp/ s, markerar man dem pil. anodavstäm
ningskondensatorn innan sändaren tages i tra
fik. De avgjorda fördelar muItipelresonans
kretsarna ha då det gäller all täcka stora fre-

Apropå "Black Peter" 

Polisen, telegrafverkets folk och landets radio
amatörer ha under varen samarbetat vid jakten 
på en illegal amatörsändare som opererat på 
80-metersbandet med den »lånta» signalen 
SM3BP, eller som han själv brukade säga 
vid bokstavering »Black Peter». Ä ven den stora 
allmänhetens int r · sse riktades genom pressen 
på denna avart av amatörverksamhet. Natur
Hgtvis blev synda a - det visade sig vara två 
bröder - fast till "lut och deras utrustning togs 
i beslag. 

Utrustningen vi, as på bifogade bild. :Motta
garen iir en surplusapparat, typ R 1155. Sän
daren, som bröde.·na själva tillverkat, är ut
rustad med VFO Ilch en 807 i slutsteget. Mo
dulatorn utgjorde, aven IS·watts förstärkare 
med ingångar för både mikrofon och grammo
fon . Den sellare möjligheten utnyttjades ofta 
och även gramm{)fonen togs i beslag. 

Som synes är alla detaljer i utrustningen 
vanliga, i handeln lätt överkomliga grejor, och 
det är naturligrvi, frestand e för den som har 
de nödvändiga tekniska ku.nskaperriil att »ge 

Detta är den mycket omtalade »Black Peters» rad iostation. 

sig i luften) utan att besvära telegrafverket 
med en licensansökan och åtföljande prov. 
Landets amatörer s.åväl som myndigheterna 
kan emellertid inte tolerem ett sådant föda
ringssätt,amatörerna fräntst på grund av den, 
redan av legal trafik, stora trängseln på ban
den och myndigheierna med hänsyn till spio
neri osv. För att i görligaste mån snabbt loka
lisera och stoppa dylik illegal verksamhet har 

telegra(styrelsen bestämt att då misstänkta 
signaler uppträder på banden detta kan, utan 
kostnad för den anmälande, intelefoneras till 
verkets lyssningsstationer. Inom distrikten 1-5 
ringer man Enköping 304 97 och inom distrik
ten 6 och 7 ringer man Göteborg 10 40 08 vil
ken tid på dygnet som helst. Samtalsavgifteu 
återfas efter ansökan. 

( AKQJ 
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Radioteknisk Uppslagsbok 
n'- Ll-DWIG RATHEISER och .\.\" 'l'O.\" F KECLIK. ö"ersa tt och be 
ilrbetad för s'-ell~ka förltflllalldell a,' ingpujör JOHX SCHRöDER. 

Denna u ppslagsbok. den fi.ir~i.a i "iU s la g' pil s yeIlska sprllket, iir upplagd 
[J,l ett ~ i'ldant; Stitt, att lIen kan ulnY l tjas av m dio tekniker och -amatlire l' 
JUNI hiig::;l varierande fiirl'LlIlskapc r. SYi:<l Plllfltil:ll,l uppstiillda forme lsaUl 
Ilulnstiill ning-m', nomogram, l, u n'or Odl lliagram fÖl' radioingen .iör r , 
hllndnll'.lls kopplingar och kOIJP[ings'-,uianter för experimenteranlIe ama
l Lirpl'. 

Oumbärlig på radiolaboratori er. En guldgruva lör radiole1,:nil,·er. 

13t's tällnil1gsl<upong 

Till . 


eller direkt iran ~O['Ui8k Rotogl'avyr, 


Stockh olm 3. Skriv här 
l.-nd ,:rtcc knac1 b0s lLlller härm~ c1: 

ex. Rac1 iotcknisk r : [l[Jsl" .~·s uok 

il 20: - (iub.). 

Xa mn : 

Titel: 

AÖres s: 

Postad ress: 

,--------------------------.------------------------------------------_/ 
28:<) 

kven;;omriiden uppYägas enligt min mening mcr 

än väl av den obetydliga uppmärkeamhet öOIll 

fordras för att ej stämma av på dc »falska» 
dipparna. Varifrån kommer Lö. -XL:s uppgift 
om be stämmelsen att effekten hos paraöiter och 
ö'-erloncr skall ligga linder 40 dB under bär
vågens '? I telegrafverkets »Villkor och bes täm
mel~er - » , terfinnes den i va rje fall icke, ocll 
hur vill Lö. - X L att en ge nomsnittsamatör 

skall mäta den? 
Olla He d:,tröm, SMSAKQ. 

(1 n<1cr rubriken Rn<1 io industrins n y 
h e ter införes uppgifter fr.ln tillverkare 
och Iml)O rtörer ont nyheter, som tl v 
företagen introduceras på marknaden. 

Ett behändigt oscilloskop 

Ett behändigt oscilloskop med 43 mm skärm 
och mer! de natta dimensionerna 90Xl40X250 
mm, vikt ca 4 kg, har introducerats av El/a, 
Radio och Television, Stockholm. Oscillosko
pet, som är av engelsk tillve rkning, är föree tt 
med inbyggd förstärkare, som täcker hekven;

t' 

området 10 p' '-150 pi s med känsligheten 100 
m \ . l cm och 10 pi 3 ..\lp/s med känsligheten 
500 m V lem. Tidavlänkningrn är indelad- i sex 
~ t ('g upp lill 50 kp / s. Instrumente t är för"eLt 
ll\(·d anordningar för synkron isering av tid av
länkningen och är väl skärma·t mot yttre mag
netfält. Älergångsstn1len ä r undertryckt. 

Katalog över fintrådgivare 

Katalog över fintrådgiva re, oscillografer och 
mätbr ygo-or har övcr"ä nts av Svenska .liätappa
raters Fabriks AB, Slockholm. Katalogen Oll!
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PHIlliPS 

Avdel ning So ndarrär, Stock holm 6. 


Tel. 3405 80, lär rikssamla i 340680. 


Philips nya likriktarrör för 
trefas-ström 3 DX 2./800 

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

en sensation inom sändarrörtekniken. Lik
riktad trefasström är lätt att filtrera och 

medger betydande kostnads- och utrym
mesbesparing för de i fi lterkretsarna 

ingående drosslarna och kondensatorerna, 
speciel lt om man, som ofta är fallet, har 

tillgång till 400 pis. Röret är ga5fyllt (Xenon) 
och medger därför konstruktion av synnerligen 

spänningsstabila nätaggregat. Utförligare data 
ställas gärna till förfogande. 

Typ VI Il
f 

V A 

fVinv vid lap Dim. 

400 p/s Temp Ulell inkl.slifl 

kV mAperanod V O( WI mm 

Likriktar

rör 

3DX 2/800 3x2,5 3x2,3 4,2 400 130 16 -50/+80 1.800 50x93 

Ultrakortvågsrör i helglasut
förande QQE 04/2.0 och QQE 06/40 
Dessa dubbeltetroder äro utförda med botten av sjntrat glas. 
De ha zirkoniumbelagda anoder samt indirekt upphettade ka
toder. Genom att kolven är utförd av hårdglas kan anodtem
peraturen uppgå till höga värden. Rören äro, trots de små di
mensionerna, mycket stabilt byggda och ha kraftiga molybden
stift. De fordra små styreffekter och lämna god uteffekt även vid 
höga frekvenser (röret QQE 06/40 har använts upp till 500 Mpls) 
och reducerad anodspänning samt ha stor överbelastningsförmåga. 

Uleffekt Dim. Mot-VI II Va 
Typ klass (-Igf svarigink!. slill V A V 

W mm het 
Tetrod 
OOE 04120 12.6 26 (200 Mpls) 5000.8 51x84 832 A 

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

Dubbel
telrod 600 86 (60 Mp/s) 

12,6 0,95 
80 (1 50 Mp/s) 49x122 829 B600OOE 06/40 (1,9)16,3) 

600 40 1300 Mp/s) 
400 34 (430 Mp/s) 
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Colvern trlldlinda I 

Kondensatorer, herde potentiometrar I 

metiskt slutna i
a v högsta kvalitet. I 

metall eller porsPrecisionspotentio I 


metrar med linjär linsrör med löddaI 
 iindhylsor, kapacinoggrannhet 0,04%. I 
 tetsvärden från 70
Tiovarviga poten I 

pf till 0,1 mfd. Fatiometrar s. k. He I 
 brikat Kondensialipot. Hermetiskt I 

Siemens och TIK.slutna potentiomet I 


rar fÖr marint 
bruk m. m. -----------------~-+-----------------

I 

I 


I 

I 

I
·Fla tstiftskontakter 
I 
 Trådlindade mot


trådlindade preci

Attennuatorer och 

I 
 ~tilnd från 4-100 

sionsmotstånd. Fa
 watt. Fabrikat: 

brika tElectronies 


I 

Vitrohm, Tesla,I 

Always.Komponents. I 


---t------------

_j 

Oljekondensatorer 
av fabrikat Dubi

I 

I 


lier och TIK 1-2-4M.P. kondensatorer I 
 8-12 mfd och föri olika utföranden I 
 arbetsspänningaroch kapacitelsvär
I 
 från 600 till 1500 V.
den. Fabrikat Tes I 
 Små hermetiskt 

atyrkondensatorer 
la och Hunts. Mini

slutna oljekondenI 

satorer i aluminis. k. minipack, tro I 

umrör i kapaciteterpikimpregnerade. I 

frdn 100 pf till l 
mfd. 

I
Fabrikat Dubilier. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -~ - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Högspänningskon
densatorer för tele
vision i olika ar
betsspiinningar upp 
till 18.000 volt. 
Photoflash kondto'n
satorer 33 mfd 2;:;00 
volt. Fabrikat TCC. 

Keramiska konden
satorer fr1\ n 1 pf 
till 10000 pf. Fabri
kat TIK, TCC och 
Rosenthal. 

-- - -- - - --- -- -- - --- - - -t - - - - - - - - - - 
I 

I 


Högtalare från 2,:> " 
till 18". Invertera-- IElektrOlytiska kon
de och ellipW;I,adensa torer. Vi.g
högtalare samt revoltstyper från 10 

flexhorn och Ammfd till 200 mfll. 
pelhögtalare. FaFabrikat: Tesla, 
brikat: Goodman.Rifa och SK. -- - - - - - - - - - - -- - -- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

Farad, Vicon m. fl. och SK. 

Papperskondensa
torer av Rundradio
kvalitet. Från 100 
pf till 2 mfd. Fa 
brikat: RHa, Tesla, 

I 

I 
, I 

Hög,·oltstyper i 
pertinax- eller alu
miniumrör samt 
med tr1!.danslut
ningar eller enhåls 
fastsiittning. Fabri
kat: Dubilier, Ples
sey, Rifa, Tesla 



-- --- -- - ---- -----------------------  --T 

- -  - - --  - - - - - - - -- 

Ialla gängse typer 
l av amerikansk 
Is tandard. Fabri 

l,at : Kings Elec I 
Itronics. 

----- --------------i 
-' 

-
-

Centralradioanliiggningar, förstät'kare för stationärt och trans
portabelt bruk. (Även f ör drift från 6 volt.) Fabrikat: GE. 

Ytskiktsmotståntl 
1/ 10 till 5 wa tt. 
Frän 10 ohm till 20 
mohm. Fabrikat 
T esla-Always och 
Rosenthal. 

Signallamphållare, 

telefonpluggar, jac

kar, glimla mph:Ula

re m. m., omkoppla

re, även miniatyr. 

Fabrikat Bulgin 

Ul. fl. 


Coaxialkontal,ter 

Glhumerkondens::t
torer frän 10 pi t ill 
GOOO pf. Fabrikat: 
Rifa, Aerovox. Du
euti , Lem, Tesla 
m. 	fl. 

Störningsskydd fu r 
bilar. Fabrikat : 
Tesla, Erie och lIu· 
bilier. 

l 
I 
I 

-------------------~ 
I 
I 
l 
1.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ~ 

I 
Dessutom lagerföra vi: rörhå llare av alla typer i bakelit, IDicaI 

I 	 nylon och steatit. Kolpotentiometrar med linjär och loga ritmisk 
I 	 kurva i storlelmr: Diam. 25 mm till 40 mm. Motstånds vlirden 

från 5 K till 5 M. K ontakter och kablar av alla s lag. Lödtenn,I 
Rystoflex och kopplingstråd samt transformatorer och drosslar.I 

I 
I 
I 
I 
l 

-1- - - - --------------..----- - - --

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Mikrofoner och 
pickups. Kristall 
mikrofoner med fil 
tercellsystem. Pick
up för microgroye 
och normalskivor. 
Fabrikat: Ronette. 
Dynamiska mikro
foner av fabrikat 
Pearl och lIfymex. 
IIIiniMic mikrofo
ner av fabrikat GE 
Mikrofonkabel och 
mikrofonkontal,te r 
m.m. 

Radiorör, f otoceller 
och Thyratronrör. 
Full sortering 
Europeiska och 
Amerikanska typer 
av 	 fabrikat Gene
ral Electric, Sylva
nia, 'l'esla, Tungs 
ram, TelefunkelI , 
Mazda m . fl. 

AB 'GÖSTA BÄCKSTRÖMEhrenswärdsgatan 1-3 Stockholm K - Tel: växel 540390 



Signalgenerator typ Voc. 

Pris 195:
Områden: 

140-410 kc 

500-1600 kc 

6-21 Mc 

400-540 kc 

Precision; 1 % 

HF; 1 mY. 
0,1 Y. 

LF: 2 Y. 
Generulagent : 

P. JAC. SJERRE 
Rådmansg.tan 9, Stockholm 

Tel. 116931, 115459 

Radiotidskrifter 

Äldre nummer av utländska radio

tekniska facktidskrifter årgång 1940

1948 utförsäljes till ett pris av 

25 öre pr st. 

Tidskrifterna försäljes j POPULÄR 

RADlO:s expedition. Luntmakarga

tUll 25 n.b. 

,---------------------------------~\ 

Re-generator fyp GT 72 
för sinus våg 

- ....,.... 
• .,.... J • .". ~l 


.. ~., ~ f. 
... .-. . jT~._: _ 

, . . . ';r 

Frekvensomriide 18---210.000 p /~ 

Max. utgångseffekt ca 2 W i nör
frekvensowrådet. Symmetrisk o. 
osymmetrisk utgång. 

Förse<ld med planetvlixel för fin
iustlill!1ing av frekvensen. 

FrekvensnoggTannhet ± 2 %. 

Distorsion från oscillatorn. ca 0,3 %. 

Begär prospekt och närmare upp
lysningar om denna intreSsanta 
nykonstruk tion. 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
Pepparvligen 30, Bn,~kede. 
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fallar finträdgivare för mätning av tempera tur. 

tryck- och dragspänllingar i fas ta mat erial 

m. m., men upptar äv~n ~rforderliga in ~ tru

ment, mät bryggor och tillbehör, bom erford ra ,; 

vid mätning med dylika giva re , bl. a. el ek tro

magnetiska osc illografer för regis trering av 

lll ycket :;vaga ::; lrömmar utan användnin g av 

fönitärkare. 

Nya mikrofoner 

Ad. Al.riema [ne., ew York, har öyer~änt någ 

ra data för en ny kristallmikrofon, typ 80 X 

med mycket små dimensioner. Mikrofonen 

exkl. stativ är knappa.-t stÖrre än en cigarrett 

(se fig.) och diametern på mikrofonkap,.;eln är 

endast ca 24 mm . Frekvenskurvan är rak up~ 
till 7000 pi s. 

En annan ny mikrofontyp, SI D, är en hög· 

klassig dynamisk mikrofon utan riktningsver

\ 

adiomateriel 

:\[ot laq;al'e Hl1.';) .. :>18: 50 
;)[ol ta"al'e B l'1147.-\ !)4.': 
1Iullu g'fI re l n224A ... ~;~,3:

Kris t alle!'. l OO kel s :\2: 50 
l'OIlllll. i:iet ",iilldal'e 24 : 50 
.\ 1'S-13, del,-. d e lllont. 23:
:::;C'L~~·llIl.1olor(' r, 11,) Y ,,3: 
Likriktare 7:;n Y, 200 lU .L 10.::; : 
Rör .3ePl ............ 2S:-
Ri ir 6L6G ..... ............. 'i: 30 
Rli'-instrul1le nt, 3A, tkors ... 11: 50 
Kel'. komL 50 pF ....... ..... 3 : 50 
Ral t m. pre" .-slmla . . 3: 30 
TV-kond. 10000 pF, 4000 V fl: 50 
Osdllograf AC\1'/APA-l .. .... 145 : 
C43 sändare . . ..... ....... . ~.200: -
Elekt ronblixt . .. ..... 397 ; 
AysL-{'nheter lT7B 24: 
Sta lldardrack s 19" 175: - 
TR33fiS 65 : - 
Wall,ie-talkie WS-3i:l ...... 1:1; : 

Vi skkkru: .o-iir a datablad och be
skrivuiIlg,; r pil ovanstiiende mate
riel liks om pit andra l'U(liodetaljer. 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

RADIO 

kan Ni grunderna? 

Den bästa metoden att lära sig radioteknik 
- att fijrst ii en radiomottagares ocb sändares 
uppby g-g nad och verkningss iitt - är att re
dan frå n början genom pral<tlskt bygge och 
experiment omsli tia teoretiska beräkningar
och förklaringar i praktiken. 

AMATÖRKURS 
Viir instruktiva och poputära kurs omfattar 
all teori och alla praktiska an"isningar som 
en nybörjare behöver för att bli en skicklig
radioamatörer. I förstu brevet ingår bl. a. 
en grundkurs telegrafi. 

törola brevet 

I
Medsänd 40 öre i frlm'l
till po rto och exp.
kostnad.GRATIS! 

AB BEVA·TEKNIK • LINKÖPING 

• 	 Siind GRATIS första brevet i "Arnatör- • 
kurs i radioteknik och radiobygge samt 
prospekt och ddare upplysningar. 40 II Öre I frimä rkl'n till porto och exi>-
kostnad bifogas.

I 	Namn: ..... .. .. ........... . . ... . ... .... ..... .. ...... .. I 

I 	Adress: , ...... . .... ... .. .. .. ............ .... ......... I 


Postadr. : ........ . ........... . .... .......... PR 9 •
.. _------



kan och med mycket förnämliga egenskaper. 
Den är avsedd för bl. a. rundradio- och televi
siousstudios. Frekv nsområde 60--13 000 p/~ _ 

Impedansen är 50, ')00, 500 ell er 25000 ohm. 

50 W rKV-sändare 

Plessej' Co Ltd, Ilford, England har introdu
cerat en 50 W sändare för frekvensområdet 
100--156 Mp/~. Anläggningen, som är relativt 
liten, är förträdesvis avsedd alt användas i 
transportabla anläggningar eller i fordon. To
tala effektbehovet, 580 W vid 230 V, 50 pis, 

har därför hållits så lågt som möjligt; anlägg
ningen är också tförd stötsäker. Alla kon
troller, nödvändiga för sändarens avstämning, 
är framdragna till frontpanelen, där de vikti
gaste kontrollerna är försedda med låsanord
ningar. Sex kristaller ingår i apparaturen. Fin
justering av frekvensen kan ske med hjälp av 
trimrar. 

Anslutllingsdon för miniatyrbatterier 

Små anslutuing dou för engelska och ameri
kanska 67% V miniatyrbatterier har introduce
rats av Ellu Radio och Television, Stockholm . 

• 
Tysk TV-start försenas 

Ursprungligen skulle den officiella TV-pro
gramdriften i Väst-Tyskland p börjas redan i 
år. Man har emellertid måst skjuta på starten 
till början av 1953. Radiolänkarna mellan 
Hamburg och Langenberg skall då vara klara. 
Delsträckan Langenberg-Köln beräknas vara 
klar i angusti. DeLt räckan Hamburg-Hanno
ver beräknas vara kl·ar i november i år, under 
det att sträckan HaJlnover-Langenberg be
räknas vara klar l jan. 1953. Kostnaderna för 
dessa radiolänkar beräknas uppgå till ca 10 
milj. DRM. TV-sänrIaren i Langenberg på 10 
kVii kommer att påbörja försök ssändningar i 
augu ti i år. 

TELEFUNKE"N

RÖR 


för rodio och telcvision 

SVENSKA AB TRÅDLÖS TELEGRAFI 
Tel. 232005 STOCKHOLM 32 232005 

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

Radioteknisk Uppslagsbok 
Finns nu i bokhandeln 


Beställningskupong på sid. 28. 


NORDISK ROTOGRAVYR 
\ 
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RADIOMATERIAL 
i\Iottagllre n 115(;: 

något begagnade 280:--; obegagnade
i utomoruentJigt gott skick 310:-. 
~ottagarna trimmas och kontrolleras 
före avsiinuandet. 

Instrument: 
Front 57X57 mm; 
1 mA 18:-; 5 mA 17:-; 20 V 14:-; 
300 V 18:-. 
Frontdiameter 63 mm : 
2 mA 15:-. 
l<'rontuiameter 87 mm: 
:W mA; 30 mA; 100 mA; 300 mA; 
500 mA. Samt!. 22:-. 

Kondensatorer: 
0,01 uF 2500 WV DC 3: 50. 2 uF 1000 
WV DC Aerovov olja G: -. 6 uF 
1000 WV DC 14: -. 6+6 uF 400 WV 
DC Aerovov olja 12:-. 

Diverse: 
Selenl1krlktare 300 V 120 mA 9: 50. 
Magnetofonband av plast på 5" stan
dardrullar 600 fot 20: -. Dito papper 
pu 7" standarurullar 1200 fot 21:-. 
TOIDl'uIlar 7" av plast 5:-. 

Udda: 
Mottagare R 107 med Inbyggd S- me
ter 250: -. Sändare BC 375 med 4 av
stämningsenlleter och antennavstäul
ningsenbet men utan omformare 
3ZG:-. 

Ingenjörsfirma Telex 
Engelbrektsgatan 24 

Göteborg 

BANDSPELARE.PANELEN 
"PRINCIPLE" 

\ 

Panel (utan förstärkare) med me
kantsnl , två lllotol'er, ett in- och av
spelning shuvud av Mumetal, rader
magnet . Inspelning på halva bandbred
den. Tv:l hastigheter: 15 eller 7% tum 
per sekund, rak bandinföring-. Den 
fyrpol! ga drivmotorn BSR FP.10 mou 
ytterst I!tet liickfält ger tillsammans 
med den nya "gyro cap stan" frihpt 
fr ån svaining. Radermagneten passar
alla band och raderar effektivt utan 
bakgrundsbrus. Förstärkllreschema kan 
levereras. Storlek 295X218 mm utan 
spolar, 165 mm djup. Vikt 3,7 kg . Den
na panel tillverkas aven av Englands
största exportfabriker ];LECTRONIC
SERVICE LTD, Sheffield och hör till 
Storbri tanniens mest efterfrå nde ap
para te r \ den Iligre prisklassen. Pris 
380: - kronor. Säljes av all a företag
Inom branschen samt direkt av general
agenten 

AB E. WESTERBERG 
Tunnelgot. 23 Stockholm Tel. 207866 
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BOKRECENSIONER 

POPULÄR RADIO:s Radiolexikon, 
vol. 12, sid. 641-715, iiI., Nordisk 
Rotogravyr, Stockholm 1952. Pris 
kr. 2: 50. 

POPULÄR RADIO:s Radiolexikons tolvte vo

lym har utkommit. Redigeringen har från och 

med denna del övertagits av ing. J Schröder, 
som utarbetat den föreliggande delen enligt 

samma plan, som förlaget angivit för de tidi

gare utkomn-a. 

Volymen avhandlar uppslagsord från S till 

Teleteknik. Ett axplock bland upps-lagsorden 

torde kunna ge en uppf-attrrjng om vad som 

kan återfinnas i denna del. Sålunda behand

las: S-meter, Selektiv förstärkare, Selenlikrik
tare, Selsynsystem, Signal·slÖmingsförhållan
de, Smalbands-FM, Spänningsfördubbling, 
Spökbild, Strålningsresistans, Styroscillator, 
SupeTTegenerativ mottagare, Symboler, Synk
pulsseparator och Sändarantenn. Av detta 

framgår att både teknikerns och amatörens 

intressen blivit väl tillgodosedda, men också 

att författaren sökt ta hänsyn till den för 

framtidens tekniker med säkerhet betydelse

fulla televisionstekniken. 

Förf-attarens välkända intresse för nomen

klaturfrågor avspeglas i valet av »huvudordl> 

då flera stå till förfogande. Som huvudord väl

jes genomgående det ord som f. n. kan anses 

vara mest korrekt, med<an ord som måhäm:la 

äro väl så vanligt förekommande endast upp

tagas med hänvisning till huvudordet. Sålun

da får t. ex. Spolenhet stå 80m huvudord, me

dan under Spolsystem och Spolsats ennast ges 

hänvisning till Spolenhet. Detta är ej sagt i 

avsikt att kritisera, end'ast för att fästa upp

märksamheten på att verkets senare delar i 
huvudsak motsva·mr den nomenklatur som kan 

anses modem. Ett önskemål i det sammanhan

get torde dock vara, att även de första de

larna utgåves i ny, nomenklaturmässigt över

sedd upplaga, så att, då vepket föreligger kom

plett, en fullt upp to date sammanfattning av 

den svenska radiotekniska nomenklaturen 

funnes. 

(COf1) 

Peru: "R. San Christobal" Lima, kan a'i"lyss
nas på 6 380-6 530 kp/s med ol!ka fr ek venser 
frun dag til! dag. Ny station, OAX4S, inom 
kort på 25 m-bandet. (Flavio Serrano, Brasi
lien.) 
FiliPI,inernu: "The VOA Station" I Manilla 
slinder nu en!lgt följande: 6125 kp !s: 10.00-
17.00, 23.00-02.15. 9530 kp/s: 22.15--22.45, 
23.0~.00. 1189fr kp/.: M.15--{)!l.30, 10.00
17.00. 11 895 kp/s: 02.4~.00, 22.15--22.45, 

RC-generator typ GT 80 för 
sinus. och fyrkantvåg 

Freknnsområde 18-210.000 p/s. 
Omkopplingsbar mellan siuusväg 
och fyrkantvåg (square wave). 
Båda vågformerna uttagbara sam
tidigt över separata diirnpsatser. 
Max. utgångseffekt vid sinusyåg 
ca 2 W hörfrekvensområdet. 

Max. utgångsspHnning vid fyrkant
våg 30 V. 

Försedd med planetviixel för finin
ställning a v frekvensen. 

Pris Kr. 1.150. 

Begär prospekt och närmare upp
lysningar om dennu intressanta 
nykonstruktion. 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
Pepparvägen 30, Enskede. 

Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard

Kombifon

Kraft


Sekundär-


Ring eller skriv till oss {ör offerter, 

upplysningar och.leveransbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag för 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AS 


SEGELTORP Tel. 461846, 461980 


http:22.15--22.45
http:02.4~.00
http:M.15--{)!l.30
http:23.0~.00
http:22.15--22.45
http:23.00-02.15


AB RIFA, NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNDA. TEL. 262610 

För apparater, där el. kand. 
snabbt bör kunna utbytas: 


PEH 105 i aluminiumbägare med oktal

sockel. Sockelkoppling enligt RMA 

standerd. 

Dimensioner: 350x80 mm och 350x102 

mm. Utföras i slätt elle r etsat folium 

med en, två elle r tre kapacitanser. 


För se rvice ä ndam CiI: 


PEH 103 i alum i niumbä~are med 

gänga d bake litsockel och självläsande 

mutter fö r enhålsmontage. 

Anslutning till negativa uttaget ske r ge

nom lödlab b i sockeln. Kå pan är a n

sluten ti ll minus och kan isole ras frå n 

chassie t med e n iso le rbricka. 

Di me nsioner: 350x80 mm och 350x102 

mm. Utföras i slätt eller e tsat folium 

med en, två eller tre kapacitanser. 


Båd a des .."a kondeluatortyper äro tropik.,ii.
kert u tförtlD. o .försedda med ör:ertr:.rc klf vCrttil. 

De vanligast förekammande 

värdena kunna erhållas från 

lager. 

Stor 
sortering 

av 

KONDENSATORER 
av det 

förnämliga 
märket 

~ 

http:�r:ertr:.rc


Elektri ska motorer 
127-220 v olt all s t rö m. 100-150---,'l00 
watt . kllll a n vii nd u tU! m in dre sva r 
va r , lJorrmaBklne~ ocb f Ur g sprutor, 
eymas kl ner m. m_ UttörslUjes s il. lAng t 
lagret rilc ker f ik kr. 28: GO per s t . mo t 
p ostfö r s kot t . Drivb j ul kr. 8: U per st. 
D rivremmar kr. 8;!5 per ID. Regle· 
ringsm ot stå nd kr. 7: 80 per s t .. kan 
anvii ndas p å a lla va rv tal. Nya Blin k. 
bo r r maskiner komp le tta med cej 
scb uck kr. 140: - pe r st., a lls tröm. 

ELEKTRO-MEKO 
Ringvägen 149 A S lockholm 

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

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H. Ono, I . Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Ladeldt 

M HI/""m'''' a" S,,"".. Pal,,,,ombud4t~ltIj,,g,,. 

CENTRUM ST OCKH OLM 

Kungsgatan 36 - Tel. 1.309 70 


GrUltdad 1878 

rRA DIOT EKNIK \ 
I .fa. h ,j r " r uoken N i vänta t p å . D e n 111 m

par 61:; f ör l)(ulc ny b ö r jare n och de n 
IW ' r a förs lg k omnc - lJ eg ri p llg fö r c rl\'ar. 

l; t om en ~rHn dlig n ri enteri o g l rn dj l'~ ~ek 
nilt lJ f' h a lldl a r l)() l(c n rnd a r ~:l lll t " J IHI L[!':l 
mottngul"c oc h sUndare . P li r el e n f.i0 m v ii! 
t:>ysslu 1l1 0U r l'!1UrutIo n t' l"' fi n o €' 1:! l '!' !'> J,~' d 
ell t aysoitt om f e- l pt c . I: !:H-:Jc:I'; 'Hl (h~ t .'c k 
ulngar ocb aru cLs fö re ö"ri fte r tö,' ijl' or I ~ 
olika ll p llarate,·. 

IlIus trero.d lärobok i Rad i ote]~Dil{ ko ~ t ar I 
" Ddnst kr . 7 : 10. Sän d r to:"' lsi tion idag ' ,i I 
ex pe die rar v l omg dcn de m ot cfterkr l\" . 

A/ S EI,ECTROFON RADIO 

Buk ~ 	 J80 
Paradis, B e r g t>n. ~-or .:..;-,,~

\.---- 

23.00-{)2 .00 . 15242 kp/s: 10.00-18.00. 15 ~50 
kp/s : 01 .00-09.45. 17780 kp/ s : 01.15-00.45. 
'l'haUa nd, Experimen t statIoner är HS1.JS 
Tha i Sign al Corps , Bang kok , på 4875 k p/a 
(O,r. k W) och 6 000 kpls (0.3 k W ) . HSE2, Tl! r 
ri to ria i Depa r t m ent , Ban gkolt på 6 175 kp! s 
\ 0,2 k W ) , oc h H SU 20: Thai Royal Air 
Force. D on lIl nan g p :1 6055 k pls (0,2 kW ) . 
W orl d W ide B r oadcn.tln g Corp. Scltuate. 
sfinder m ed s t at io ne rna: WRUL1, W R UL2, 
WRUL3 (50 k W). WRUL4 (20 kW ) oc h 
WRUL5 (80 kW ) . Crusle y Corp ., Masan, s ä n
de r med stat looerua WLW01 (7- kW ) oeh 
WLW02 (50 kW) . Cros ley Corp . Bet h a ny 
slinder m ed 200 I, W ö" er WLW03, WLWOi , 
WLW05. W L W 06, WLW07 oeh W LWOS. 

U umun l"n , Alla v r o :;; ram sändes p il 6 210. 

~ 2M oeb 12032 kp/s ; 12.45-13.00 på grc 

klHk a , 18 .30-19.00 pil. serbis k a, 19.00-111 .30 
på rys k a , 10.30-20.00 pr. g r k iska , 20.00
:10 .30 p å tysk a , 20.30-21.00 på r umä n ska eller 
ju di ska, 2L.00-21.15 p il Italieuska ( m u8i k
prog ram), 21 .15-22.00 pl f ranska , !!2.01}
:!2,45 på engelska . 
Sp ,,-n ien : Radio N ncio na l : po\. !J 363 k p[ 
17.0 17.30 t ill far tyg, 17.3 17.55 Pr. spans 
ka t ill K anar ieIl a r na , 18 .05--1L .20 p1\. i taliens 
ka , 18.20-18.40 på t YS k a , 18.4 18.w på slo 
vald ska eller 11l<ralnsk a , 18.55-19.20 p:l 
arab iska . 19.20-19.50 på fra nska . 10.50-20.05 
p il. r ll miln~ka . 20.03-20.30 pli u ngerska , 20.~0 
-20.50 pli p olska. 20 .~2L15 på rys k a. 21.15 
- 21 .016 p å engels ka , 21.45-22.15 pil spanska 
till fu r t yg 1 A t la n ten. 22.15-22.45 pli p ortu 
g is! Ica t ill Bruslllen , 22,45-23.15 på span-ska 
til l Gui nea och Vii s t afr lkll, 23 .20-23.00 pli. 
s pans ka t ill F ili p pinern a . 24,00-0.-10 p:l Cn 
g e lska t ill Nor damer ll, a , 0. 15-4.00 p Il s pa n .k" 
Ull Sydamerika, 4.05-4.15 p o. engelska tUl 
N or da m er ika . 
T urkiet : Sändnin gar pö. en:;;elslra frå n R ad i 
Ankar n: 13.30- 14.15 till F jii r ra n ö stern på 
t 7 830 k p/81_ 22.00-22.45 till Västeuropa p il 

4-65 ocb 1.D 160 kp/a. 0.15-1.00 ti ll Nord 
amer ika på 0515 k p/s . Brevlå d a : Sön . I; l. 
14 .00, 22.30 ocb 00.45. 't u r kisk m us ilt män.! . 
oc h f r ed . k l. 18.45 22.1a och 0.30. 
VIetman: "'tbe V olce of Vie t m an". S ai ~ o n . 
7 090 kpls : f ranska 0.00-1 .00, IUIG-6.00, 12.15 
- lS .30. Engelsk a 14.15-1:1.00. "Ra dio Nano l" 
6 165 k p/s: 0.00---1).00 nati on als ång och ny 
heter , O .0~.20 ny h ete r på f ranska, 0 .20-1.00 
vie tna m 8181<a 5..1;;-00.00 nyheter p>1 franska. 
1l,30-11.45 e u r opeisk m usik pre sentera s pd 
e n g e lska, 1l.4ij-12.00 n y beter p il engelskR 
(s ön d. 1l.30-12.00 engelsk s pr:1kle ktlon ), 13 .00 
- 13.25 ny be t r Ilå franska. H .OO-15.00 eu r o 
pe i" k m u ·ik. " R ad io Dalat" 7 205 kp/s : 11.5n 
- 12.30 m II sik , 12.3 13 .00 n y h eter p :l. f r un s l<LL 
(en dast !ör d.) - "RodI n Hu e " - 7 205 k p /8 : 
11.30-12.15 vle tD :lltlc'S; - ,< m us ik . 12.:J0-13 .1li 
n yh e ter pli fru n f.: ka, tri.in' fte r u ro peis k 11111
, lk . 

Rättelse 

I artikeln »Telev isionsmotl agaren -- hur den 


beräknas och konstr ueras» (IIIl. nr 1. ~ . 20. 

ökaIl de i tab. 6 angivna värde na fö r l ,! 12.\ - ~ 


o ~ :' Yzl2AT7 byta plats. 


r	Radioteknisk 
Uppslagsbok 
Av Ratheiser Ke c1ik- eI,,-ii,/ ,·, 

:i r nu ut kommen. 

!k6täIl ningsku pong på ~ . 28 . 

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

I n U t utfö rau de Pri s 
1 24 V ... 300 V 240 'tll Å 150 V 

10 mA 6 V 1'1 A 1 70 :
0- 2 2·1 .... 1200 V 200 mA 2 00 :
0- :\ 18 V i2 do 225 V 110 m A 

7,2 V 13 A 90 : 
0- 4 12V 1200 V 200 m A 90 :
1)- 51~ V 600 V 200 m A 90 :
0- 6?l Y 3.2 A 200 V 50 mA 

13 V 1.8 A 3 5.:;: 
250 V 65 ITl.A. 
6 fi V 2.6 A 5J :

1)- 8 Il V 220V OmA ·1 60: 
1)- 9 ll,5 V 490 V 61'1 m A 45 :

1)- 10 11.5 \' 2W V 12::; mA ..5: 

0 - 11 27 v 285 V 'lI.i m A ' ; ..0 :
0- 12 :!4 V 265 V 120 0< .\ 


G50 V 30 IllA G 0;;: - · 
13 12 v 265 V 120 mA 

550 V SO rn A 6 nG :
VI e DlOtlll/ir1l tllck. lUll t förfrdll' uinll'or .... 

lindr" t y per lin ovans tdende. Fabplksnyo 
omformo.re AV t.yskt oc.h. engel~kt f n.b r lk ll t 
kunna ofrererns. 

o- .. 1 ~ " 

Ingenjörsfirma Telex 
Engelbrektsgatan 24, Göteborg 

\ 

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

MOTSTÅNDSTRÅD 
MANGANIN 
2 ggr. silkeomsp. 

Temperatur koeff . 
1____,* 2xl0-6/oC. 

Le verall s frå n (a.~ t' r . 

INSTRUMENT och 

PRECISIONSMOT· 
STÅND 

I NG EN JÖ RSFI RMAN 

L. G. ÖSTERBRANT 
Tege lbruksg. 8, Jönköping . Tel. 81 96 

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

RADANNONSER 
T ill Balu : T id s k ri fte r na " R ad io" ä r g . 193! , 

1935 och 19a6. " Radio Service" :lrg. 1942- H, 
1\)45, 1946 och 1l)47. "Popul ii r R a di o" rtrg. 
1936, 1937, 1088, 1939. 11»1, 1942, 19i3, 1914 . 
11H5, l !).lij och 1941 s a mtliga In b undna . Säljes 
till b ögbLb ju d an de . S" ur till " L ew " t] t>!l.ua 
Lid n ings ko n tor f .v .u. 

KÖ IN(iS TEKN ISKA INSTITUT 

®
Dag - oc h attons l:o lu . I ngenjörs -, verkm äst are - oc b för mu n se" u m n 
T " letekn lk med r a dio - oc h r a tlnr tek n ik . )Ius k intckn lk med ve r k s t adste knik . 
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PRECISIONSMÄTNINGAR ay 

LINJ EUTR USTNINGAR 

\ id l11iilnil l~iH av I~jrJu ,; lt'r oc h Sl tir ningilr kan 

~törrt' noggra llllll c l ernäs, om \ tl :o-ynligl hj ~ilp 

IlH::(k l i-lnvändes i täl let för pi l hiirklrt. 

]Jlu ~tratjoll /I \·j:;al' en If'kt ronisk spii nnings · 

jiimförar i vil k n ett katod ld l rör använcl e:; 

,o nl indi ka tor vid m~i t n ing av dc r l at iv~l 

~ t rhetf'rnil III ,l ian e1 . n givna ::itand;'ll'ds igna le ll 

oc ·h el en kän la signal en, .. om skall rrO\ ::I. 
I el t I:il'-f: d·'1 känsligbet el J är slö r~ 1 ;.-,t' 1 1>11 

inkom mande signa l av 30 m\' ' II u l ..,l a~ pr, 

STOCK HO LM 

sLinnen av ] cm, \i lket motsvara r etl värd e 

av 0 .1 db_ 

Miitn ing<l r kunn göra' fr im 100 r / s l i ll 

200 kp/ s . 

Od tn ins lrument, so m ä r my 'ket enkelt ,iii 

manuvrern, C!tn iinde:, m den kän l iga dctck· 

101 Il vid mätn in~ar a förl u t ~ r i kana l ise

r ing ut ru. lningar, förs llirkarstcg, överhör

r'lI lI ~'H 01'11 di slOrl ioner j Iör:-Iärkan: e lc. 

2350UJ.Mi)'J~~ii~;I G -\ T!\ N 5, S T O K II O L M _ T E L. 

SWEDEN 

Repres ll {rl1l l er l ör dl? ,~ amarlJel(Jll.rI(> IJ()Iagen: 

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC CO. 1:1'0 . ., 
och TELEPHONE MA NUF ACl'URING Co. LTD . ., 

ENGI.. AND 
A8411-B . I34 

-
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Fyra nya 

OSCILLOGRAF-KAMEROR 

'passande till alla 

oscillografer med 5" rör 
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