
,'r~oc:a E e <:rQr l ~r ~:;) , a =) er" r g 

wWw.aefse 

wWw.aefse


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

PAPPERSHONDENSATORER I PLÅT
BÄGARE 

Kapacitetsvärden 0,1-20 mfd. RATTAR OCH VRED MED EXPANDERFASTSÄTTNING 
Driftssp~Lnningar 250-3400 volt. utförda i en mångfald typer och storlekar, passande för alla iiudamå l, 

finnas för både tum- och mm-axlar. 

HOCENTRISHA LUFTTRIMRAR 

I '01. och oisol. utförande. Min. kap. 4 pF 
SÄHRINGSHÅLLARE STARHSTRöMSPLINTAR

K a vacite ter 6,4, 10, 16 oeh 25 pF. 
för g1a s ilkringar 5 X 20, 2-, 3-, 4-, 6- och 8-polig. F innes ä ven 

5X25 och 6,5X 32 mm. med lödör on på ena sidan . 

, 

GLASISOLERADE GEl"OMFÖI{INGAR 

fÖr fa ·tlödning där vakunmtäta genomfö-

Tingar erfordras . Ma x. ström G- lO amp. isol. och oisol. utförande . 


SVAGSTRöMSLISTER 
Arbe ts$pännin~ 34-2800 YOU. 

2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12-, 14- och I8-polig. 

Samtliga dessa 

och flera andra 

PHILIPS
BAHELITGENOMFöRINGAR 

f ör upp till 1,5 oC'h 3 mm ph t tj oC'kleka r. 
IWPPLINGSSTöDartiklar 

r esp. 1000 volt. lagerföres av 4-, 6- och -polig. 
l\Iax . st röm 10 amp. ?IIax. spänning 500 

POLSHRUV 

NORR MÄLARSTRAND 62 TELEFON VÄXEL 520685 

\~----------------------------------------------------------------------------------------------_/ 
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programmet. 

STABILISERADE 

LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 


Typ 

GS l 

GS 2 

I 
Spänning 

IVolt 

150-400 I 
0-200 & 

200-400 

Ström 
mA 

200 

100 

200 

I 
Stabili 

tet 

I 0,1,% 

0,1 % 

I 
Max. 

brumsp. 

6 mV 

6 mV 

, 

GS 3 800-1200 25 0,1 % 6 mV 

GS 4 800-1200 100 0,1% 10 mV 

GS 5 150-400 200 0,1% 3 mV 

GS 6 0-200 & 

200-400. 
100 

200 
0,1 % 3 mV 

SS 11 150-400 200 0,05 % 3 mV 

SS 12 I 800-1200 
I 

25 0,05 % 6 mV 

GS-typerna har glimlampa som referens. 

SS- ) ) torrelement ) ) 

I 

~~ 

I NG'N'Ö" FI'MA 
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TV-vanor 


I England har nyligen gjorts en undersökning 
om TV-vanorna i landet. Ma n har funnit att 
TV-apparaterna blivit allt vanligare bland fa
miljer med måttliga inkomster. Sålunda var 
det år 1947 24 procent av TV-familjerna , som 
hade mer än 14000 kr i årsinkomst. Under år 
1951 utgjor de denna inkomstgrupp bara nio 
procent av TV-publiken. Hu\'udparten av lyss
narna (eller vilket uttryck ska man använda 
för detta nya begrepp, tittarna?) l llg i inkomst
klassen 225--400 pund ell er i svenska pengar 
3000-5000 kr. Ja, denna inkomstgrupp stod 
för 45 procent av TV-publiken. 

I fdlga om vad man först och sist hörde vi
sade det sig att nyhetsjournalerna var populä· 
rast och att opera var minst populärt. I hem 
utan TV brukade 40-50 procent av ly ·narna 
ha radion i gång mellan kl 20 och halv 22. I 
TV-hem var mindre än tio procent av TV-appa

rate rna igång under denna tid. TV-tittandet 
sammanfaller alltså inte med de t vanliga radio· 
lyssnande t. På lördagskvällen ägnade sig 61 

procent av TV-ägarna å t sina apparater, medan 
bara 31 procent av de vanliga radioapparaterna 
var igång samtidigt. 

. 
l England 

Nytillträdda TV-ägare lyssnar eller tiltar 
mer än gamla apparat innehavare. En hel del 
TV-ägare återgår med tiden till vanlig radio
lyssning och antale t av dem ökar i takt med 
längden av den tid de haft sin TV-apparat. 

Man fa nn vidare att i genomsnitt sitter ma n 
sj u eller åtta timmar i veckan framför sin TV· 
apparat. Barn i 12- 14 års åldern följer i ge
nomsnitt TV-programmet sex timmar i veckan . 
I övre tonåren minskar intresset för a tt efter 
20-års åldern åter öka och i 20-24-års åldern 
sitter man framför TV-apparaten 5 1/ 2 timll1a 

i veckan. 

Man har också fått siffror pä att människor
nas beteende och ytt re nöjesliv piiverkas av 
TV. Mer ä n 60 procent av TV-auditoriet går 
mindre på bio nu än förr, innan de hade skaf

fat sig TV-apparat. Men på platse r med teater 
inom bekväm t räckhåll hade bara 35 procI 'nt 
av TV-ägarna minskat sina teaterbesök. Där
emot hade TV-apparaten verkat hämmande på 

läsningen. Inte mindre än 40 procent av de 
som skaffat sig TV hade mi nskat sin läsning 
sen de fått sin apparat. 

Anders lP Mölleryd. 

BOKRECENSIONER 

VOORHOEVE, A J: Niederfreqenz-ve r
stärkerte chnik, 540 s., 467 fig., Philips 
Techni~che Bibliothek, Eindhoven (H ol
land), 1952. Pris kr. 37:-. 

Philips' serie över radioteknikens olika om
råden har turen nu kommit till lågfrekvensfö r· 
stärka rna och deras speciella teknik. Tillkoms
ten av detta verk häbar man med kanske ännu 
större glädje än de föregåe nde, eftersom hittill s 
ingen sammanfattande litteratur på denna nivå 
fun nit., inom lågfrekvensförstärkarteknikens 

område. 
Detta innebär en så mycket större brist som 

lågfrekvensförstärkarna och de övriga bygg
nadselelllenten inom den elek troakus ti ska 
transmi sionstekn iken idag har ännu vidsträck
tare användning än d högfrekvenstekniska 
hyggnadselement som användes för den tråd
lösa överföringen. Lågfrekvenstekniken omfat
tar all slag ljudupptagn ing och ·återgivning 
liksom alla typer av förstärkarallläggllingar, 

och den utgör därmed en väsentlig del av svag

strömstekn iken. 

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

5 ledande svenska radiofabrikanter använder GR TD IG 
för inbyggnad i sina radiomöbler 

bästa beviset för de s kvalitet. 
- Väskmodellen R EPORTER 
med slulsleg och högtalare 
säljes genom radiohandeln. 

allt 

talar för 

CGRUnD.G) 

sonpprodlLkter 
A K TI E B O l A G . S T O C K H O l M 

Art i llerigatan 87-89, V.ö xel 67516.1,675190 
\. 
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UNIVERSALINSTRUMENT 

Modell U33 Modell U33. Mätområden 10000 ohm/ volt likström och växel tr öm. Synner

ligen elegant och stabilt instrument, f ör sett med spegelskala och knivvisare. 

Inbyggt i låda av bakelit. Mätnoggrannhet l % pA. liks tröm och 1,5 % på 

.iixebtröm. Skallängd c :a 90 mm. Användbar för tonfrekven mä tningar upp 

till 15 000 Hz. 


Storlek 55XllOX60 mm. Vikt c:a 0,75 kg. 


Likspänning: 0-500 roV, 0-2,5, 0-10, 0-50, 0-250, 0- 1 000 V, 10000 ohm 

pr ,alt. 

Likström: 0-100 fl-A, O-l, 0-2,5, 0-10, 0-50, 0-250 mM, O-l, 0-5 amp. 

Växelspänning : 0-2.:;, 0-10, O- 50, 0-250, O- 1000 volt. 10000 ohm pr vol t. 

Vä.xelström: 0-100 ,uA, 0-1, 0-2,5, 0-10, 0-50, 0-250 mA, 0-1, 0-5 amp. 

Motståndsmätning: 0- 10000 ohm och -1 M ohm (med inbyggt bat teri) , 

0-100 NI ohm vid ans!. till 220 V växel- eller liksh·öm. 

Kapacitetsmätning : 25 pF till 1 mF. 

P ris : Kr. 225:

GELOSO SPOLSYSTEM med HF-steg 
SpOl sys tem med llF · steg fö r 6 v!tgläng dsomd.den 10-16, 15--25, 
~'1---4 0, 39--{;5 , 64-190, 19()-580 m sam t g rammofon , utförd m ed jurn . 
kiirnor och spolar m ed h ög a Q-vär den samt förs edd m ed lufttrim
rar, in b yg g da rörll t1.11arc för HF -st g och blandarsteg . D etta ä r en 
n yk ullslr uktlon a v de n v;l rl dsbek nnta fa hr iken Gel os o, 80m to rde 
till fr edss tälla de stö rsta f ord ringar Spo l s ~' s temet ä r s peciellt lä m p
li g t fo r s a n darama t örer , dA det h a r lJa llllslJridn lng på 5 kortvf!g s 
o m r ll den me n lämpar sig för s t ;). . ih'en f ör andra DX-" jligare" . HF 
steget s amt oscillator - och blandarsteg iir inb y g gda! s pols ys temet, 
s om li r synnerlig en gediget och ";il skärmat m ellan kretsarna . Mej
lu u fre kven 467 Kr . L ä m plig vr idkonden sa t or : 3 X'120 pF s plitstator, 
IlF-röre t GB A G. Oscillato r och blandarr ör tlBE6. Pris kr. 98:

ST ATTONSSKALA till s pols ys temet ulflird m ed svling hJul s in s tlill 
uin;; och flodbel r s ning . Gla"s kalan m ed stations nam n t1. alla hand 

s amt :iven graderat för amato r banden. Pris kr. 29: 50 

)lF TRAXSFORMA'l'OR 467 Kc för sedd med lufttrimrar och järn-
l.::irnor. 

VRIDKO :-';DEN SATOR 3·gang ka p . 420 pF 
l ( erSlni bk isolation . 

CH.\SSIE flinligborrat 

Pris kr. 8: 25 

s plits tator m ed 3X75 pF. 

P ris kr. 25:

PI'is kl'. 15:

KVADRATISKA MI K RO MPEREMETRAR 
120x120 mm. 

D e.-; t,; a ny a mikroampcreluefra r leve. 
r r as i " t and a rd u tförande i kvad r a 
~Isk t P hi li te l1 öljc . Vrldspo lesy" te m et 
a r u t ru s tat m od magnet av Phili p s 
Tfcona lstå l. Skallä ngden är 90 mm 
oc h instrumente t ha r knlv"i sfl r~ 
och spegel . ka la . E n s pec ie ll fö r del 
med deRsa instrum ·nt ä r fastsätt. 
n ingsa no rdnl n gen. En x pa nderi n g 
m edg r nlon ta g-c och clcmon tage av 
Instru m entet fru n a ppa r atpan e le ns 
f r a msf d a. Expa nder inge n reg leras 
g eno m en f r . n f rumsfda n l1 t k om lig 
~ k l' lI '· . ?\.lI k rn f1lll pC're me t n t l· l ever er aR 
även med n ollp u n k t I m itten och på 
s:irs kild hes tä Ilni n g m ed Inbyggd 
"ItUlbel ysn ing . 

lIIäto mrå de 
()- 10/lA 
()- 20/lA. 
0- 5O!<A 
()- 100 /lA 
()- 200/lA 
0- 500 f1. A. 

,, ~ .l~O~";.A A 
~r--_,Jf.L 

,,0-0--..,50 f1.A 
100--0--100 /lA 

Noggrannhetskl ass : 

Vikt: ca 700 g. 

Inre motstr,nc1 
ca 3000 ohm Pris K r. 135 
" 3000 130 
,. 3000 " 120 
" 1800 " 100 

300 " 
200 

!l8 
04 

100 " IH 
12;1 
103 
101 

1,3 

Allt mellan antenn och jord 

ELF A RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A STOCK H OL M Tel. 207814, 207815 
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MÄTGENERATORER 
\ 

för forskare och tekniker med krav på noggrannhet 

Mätgenerator GMG 3 10 p/s-111kp/8 
Frekven. noggrannhet 0,1 °io, 3 deka
der, Higsta frek" ensintervall ... l p/s 

Lågfrekvensgenerator TTG H 
0.1- 1000 p/s. 
Liigsta frekyensilltervall .. ... . 0,1 p/s 

Ingenjörsfirman 
Stopvägen 22 - BROMMA 

l\fätgenerator I{l\fG l 10 jl/s-~2 kp/;: 
2 dekader, liigs ta frel"' ('n:' interYall 10 
pis. 
Geueratorerna, som tilh'erkas a v \,"nn
del u. Goltermann, Reu t1i1lgen, l,iinlle
tecknas a,· hög frekven. ·noggrannhe t. 
låg klirrfaktor och )wn f< tnnt utgrln;!;s
spänn iIl,!?;. 

INTRAM A.-B. 
- Tel. Stockholm 263530 

MIKROFONER 
från 

NATIONAL RADIO 
~Htlargalan l, Stockholm C 

KRISTALLl\UKROFON »G elo,o» typ 401 iir en bord;:

mikrofull med g rålaekerad gUlIIl1libekliid!l fot. ~Iikro


fo nl!l1\'uc! . amt hnndtaget- iiro helt fi;rkroll1ade. 

F reknmi<omrude: 40---7000 per. 

)[ax. dis tortion: 3 % il 100 microbar. 

Lt·,·. komplett meo 3,7i:l III. mikrofollknhpl. 


Pris Kr. ,~:-, 

HRISTALLl\lIliROFOI\ "Gelo.'o" typ 411 iir en hUlltl

IIlikrofoll helt inkapslad i guulllli och för ,;erld med all

ordning fih' mont er ing i kunppll,'ll eller dylikt. Denna 

mikrofon iir Illycke t liimplig för wir' & taper ecorder. 

Data snm mu som oyunsti'lenele. 

Le,' komplett med ~U) Ul. mikrofonkabel. 


Pl'is kl'. 37:-. 

RANOMII{ROFON "Geloso" typ 41G iiI' en borclsruikro

fon i verklig t el egun t utförande ll1ed grål,1('kerad guru

mibpkliidd f ot. En förstklass ig mikrofon för elen kriisne 

amaWren. 

Frekvensområde : 30--13000 per. 

Kän!'liglH't: !iS db (l volt per Bar) 

Linjetr:lllsformntor : 25 150000 ohm. 

Le\". lwmplett med 3,75 111 . JJtikrofonkabpl. 


Pris Kr. 230: -

HtiRTELEFONER fabr. "Omega" 4000 ohm per lIal'. 
i\Ijuk ldiicld dubbel bygel. Pris Kr. H: 50 ntu. 

Rekvirera vår nya "JUBILEUMSKATALOG" som nu u/J.-olHlI1it 

\ 

Man kan 0111 föreli go-ande verk konst ater:. 
att det är utmärkt som en kombinerad lärv· 
och uppslagsbok i ämnet. Karaktären av upp· 
slagsbok förstärkes ytterligare aven överskåd
ligt uppställd innehållsförteckning med 17 ka· 
pitel vart och ett uppdelat på ett tiotal para· 
grafer, liksom av ett omfattande sakregister i 
slutet av boken. Därtill avslutas vart och ett ay 
kapitlen aven omfattande litteraturförteckninl' 
uppdelad på de olika paragraferna. Som hand
bok blir verket därtill ytterligt lämpat genolll 
det sista kapitlet, som innehåller förklaring ay 
begrepp, symboler, beteckningar, schemabe
teckningar och förkortningar. Därtill finns en 
bilaga med en sammanställning av viktigare 
formler. 

Som man kan vänta ligger framställningen 
genomgående på ett mycket teoretiskt plan. 
Emellertid finns mycket praktiskt stoff 0111 

olika elektro-akustiska anordningar såsom mi· 
krofoner, nålmikrofoner, högtalare, fotoceller 
m. m. Här finns mycket intressant stoff såsom 
en tabell över olika n llltryck för olika typer av 
nålmikrofoner, frekvenskarakteristiker och 
andra data. Det finns ett otal dyl.ika intressanta 
uppgifter och utredningar, vilka också i stor 
utsträckning är försedda med hänvisn ingar tin 
litteraturförteckningen i slutet av kapitlet. 

Skulle mall rikta någon kritik mot detta 
verk såsom läro· o<.:h handbok i litgfrekvenstck· 
nik betraktat, så är det all dt'l i kan ske väl 
stor utsträckning illustrerar framställningen 
nwd radiotekniska produkter av Philips fabri· 
kat. Man får nog också anta all man bar denna 
lätt kamouflerade reklam för Philips produk· 
ter att tacka för det låga priset (37:-). 

(Bel/gt Svedberg) 

VESTERLID, A: Populär amatörradio. 
Svensk översättning och bearbetning av 
Hans Eliacson och Sven Granberg. Stock
holm 1952. Föreningen Sveriges Sändare· 
amatörer. 237 s. Pris 12: -. 

»Populär Amatörradio» är en översättning oeh 
bearbetnini!' av en norsk bok av Arne VesteT

!id, LABYA »Amatprradio, Populaert förkla
ret», som tidigare recenserats i POPVLAR 
RADIO. Om den svenska bearbetningen är cn· 
dast att säga, alt den utförts på ett förtjänst
fullt sätt av Hans Eliaeson, SM5WL, och S,:m 
Granberg, SM6WB. 

Visserligen kan man peka på en del onödiga 
utvi kningar från vedenagen svensk nomenkla· 
tur på området (p / s, kc, Mc, Hz används om 
vartannat, »ohmskt motstånd», etc.) och ifråga 
om schemasymboler har man inte 'heller alltid 
följt SEK:s rekommendationer. Bildmaterialet 
kunde kanske också vara mera genomarbetat 
och en del formuleringar av typen »när ström· 
men svänp;er med högt periodtal i en svänp;
nillgskret , hinner inte hela det magnetiska fäl· 
tet omvandlas till elektricitet, ,utan rycker sig 
löst och vandrar ut i rymden i form av elektro-

ForiS . på sid. 36. 
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AB BO PALMBLAD 


RATTAR Fabrikat : SV A B PH ILIPS 

Dessa raltar könnetecknas av en speciell metod för inföstning av oxeln medelst en 

konisk, chuckliknande hylsa, som klämmer åt om oxel n då en kraftig skruv (p lacerad 

axiellt i raltens centrum) dras åt. Frånvaron av de vanliga »stoppskruvarna » gör ock

så alt oxeln ej behöver pianos, eller på något sött bearbetas. 

Rattarna tillverkos av svart »philite» i ett flertal utföranden (se figl och för oxlar med A 
4,6,8, 10 mm eller 3/ 16, 1/ 4,5/16 och 3/8 tum diam. Av utrymmesskäl hor hör nedan 

endast några av de vanl igaste typerna specific;erats. 

Fig. ID~:·I A xel 

I 
Ty p 

I
A xel 

I 
Typ 

I
Höjd 

I 
Pil' 

I 
Pris 

mm nummer tu m numme r mm mm p er st. kr. 

A 88101121 88101 /26 20 1:70 - -
B /31 /36 20 l : 80 - --
C /41 /46 20 2: 20 -- 22 -  -
D /51 /56 20 2:30- - -
E /71 (76 20 14 2:20 - - 
F /61 {66 20 20 2: 30 - - __ o 

A 88102121 88102;26 21 ·1: 95 - ------
B !31 !36 21 2: 05 - - - - - -
C /41 :46 21 2: 55 - 30 - -
D /51 156 21 2:65 

-  - - , ---
E /71 176 21 20 2: 55 

- - -  --
F /61 '/. /66 21 25 2:65 - - 6 -  - --
A 88103/21 88103/26 22 2: 25 -
B /31 /36 22 2: 35- -
C 141 /46 22 2: 95 - 40 -
D /51 /56 22 3: 10 - ---- - - -
E (7 1 176 22 25 2: 95 - -----, 
F /61 /66 22 30 3:1 0 

I A 
- - 

88104/21 88104/26 24 3: 10 
- ---, -- -

B /31 /36 24 3: 25 - - -
C /41 /46 24 4: 05 -- 60 - 
D /51 /56 24 4: 20 - - - --- -
E !71 ;76 24 35 4: 05 - - - - ----
F /61 /66 24 40 4:20 

OPPNA RATTAR (för koaxiella axlar enl. nedre fig ' 

-  -
88109/12 88109/12 24 10: 50 

-------
- C 40 8 /42 

--
hl 

1111 /42 24 11 : 20 

- F - -- /62--- - /62 24 
----  - 30 - 11 : 35 -  - -

- - 88110/13 88110/18 24- - -- - - - 13: ----
C- 60 10 /43 :1 1 ., -

/48 -
24 
- - 14:

---- -
F /63 ;68 24 40 14:50 

* Pilens längd mött från centr um. 

öVRIGA TYPER OFFERERAS PÅ BEGÄRAN 

B 


-..... 

, . 
/

I ',
J ' , 

E-F 


A B B O P A L M B L A D Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Telefon 449295 
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Fasta 

Kanstruktianen av Philips emaljerade mat

stånd är baserad på mångårig prakt isk 

erfarenhetach noggranna laboratorieprov. 

De äro ytterligt pålitliga, ha sto r me

kanisk hållfasthet och i förhållande ti ll ef

fekten små dimensioner. Motståndstråden 

är li ndad run t e tt rör av keram iskt mate· 

riaioch överdragen med ell lager grön 

emalj. Ema ljen, som fi xerar lindningen 

i röll läge och skyddar den mot åverkan, 

är mycket motståndskraftig mot höga 

temperaturer och stora temperaturva:ia

tioner. Lindningen utgöres av konstantan

eller kromnickelt råd och är I ändarna 

svetsad till kantaktringar aven spec iell 

nickel järn-legering Motstånden tdlve rkas 

såvä l fasta som reglerbara - de sistnämn

da försedda med längsgående bana utan 

ema l,beläggnlng över vilken kontaktringen 

kan förskjutas. I vidstående tabeller fin

nas uppgifter om storlekar, effekter och 

motståndsvärden. Phi lips mätinstrument

avdelning lämnar gärna ytterligare upp

lysningar och sänder utförliga trycksaker 
med a ll a data. 

PHILIPS 

Mätinstrumenlavdelningen 

Stockholm 6 . Tel. 340580, fär rikssamroi 340680 

Ellekt 
W 

6 
10 
16 
16 
25 
25 
40 
40 
6()1 

100 
160 
250 
400 

Reglerbara 

Elfekt 
W 

6 
10 
16 
16 
25 
25 
40 
40 
60 

100 
160 
250 
400 

Max 
spänning 

V 

300 
300 

1000 
400 

2500 
1300 
2400 

750 
2200 
4900 
6400 
8500 
tlOOO 

Max 
spänning 

V 

100 
100 
350 
125 
850 
450 
800 
250 
750 

1650 
2 150 
2850 
3650 

MOIs'öndsvärden Längd X 
Min . Max. diameler 
ohm ohm mm 

l 5000 30 x 7 
t 10000 40 X 7 
l 14000 50 x 7 
1 6300 :l2x 12 
I 40000 100 x7 
1 25000 63 x 12 
2 45000 100 X 12 
2 14000 50x20 
2 50000 100x 20 

10 112000 200x 20 
10 140000 250 x 20 
lO 200000 320 ,<32 
lO 280000 400 x 12 

Molslöndsvörden Längd X 
Mi n. Max . diameter 
ohm ohm mm 

1 
l 
1 
1 
I 
l 
2 
2 
2 

lO 
lO 
lO 
10 

30 <7 315 
40 X 7 630 
50 >: 7 I900 
32 x 12 I560 

100 ;.:: 7 I2500 
64 ,< 121120 I

100 x 122000 
2000 50 x 20 
3150 100 x 20 
7100 200 x 20 I 

5000 250 X 20 
11200 320x32 
14000 400 x 32 
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T o K R T Ö R R A o o T v o N 

Television reklam film 

P roblemet television och reklam har aktuali· 
serats för vår del genom att televisionens start 
här i landet nu al' "lIt att döma ryckt oss när
mare in på livet genom den utredning med an· 
slagsäska nde som Televisionsutredningen över· 
lämnat till Kommunikationsministern.') Om 
anslaget beviljas av riksdagen i vår bör vi 
under 1954 ha en televisionstjänst igång här 
i landet. 

I den överlämnade utredningen har man an· 
tytt möjligheterna a lt fylla ut sändningarna 
med reklam, dels för att underlätta finansi e· 
ringen av televisionen och dels för att tänja 
ut programtiden. Denna senare synpunkt är sä· 
kerligen av största betydelse: alltför kort pro· 
gramtid kommer ofelbart att bli ett svårt han
rlikap för televisionen. Yem kastar ut 1500
2000: - kr på en apparat som man har glädje 
av några timmar i veckan? 

En vi tveksamhet kan förmärkas bland ut· 
redningsmännen heträffande lämpligheten av 
att släppa in reklam i televisionsprogrammen. 
Denna tv ksamhet kan vara fullt förklarlig med 
hän,yn till amerikanska erfarenheter på omrä
det. l USA har ju ett övermått av reklam i te· 
leviöionsprogrammen medfört, att televisionen 
delvis kommit i vanrykte åtminstone bland de 
f' uropeer, som varit i tillfälle att ta del al' de 

'S.-: Televisiollsutredllingens skrivelse. POPU· 
LÄR RADIO nr 12, 1952, s. 10. 

amerikanska TY·programmen, vilkas låga ni"å 
ofta beskrivs i drastiska ordalag. 

Nu har man ju kunnat konstatera att i de 
flesta europeiska länder, som startat en tele· 
visionstjänst, har televisionen det mycket be· 
kymmersamt under de första åren. Det visar, 
att det 1 europeiskt kynne inte lng r samma 
benägenhet att acceptera allt nytt, som är så 
typiskt för amerikanarna. Givetvis inverkar här 
ocksa våra blygsammare ma teriella resurser, 
men kanske är det också så , att man kan hä r· 
leda en annan förklarin g pll televisionens svå
righeter ur den tveksamhet, som europeerna vi· 
sa t vid införandet av reklam i televisionen. 

.'Iaturligtvis är det svårt att med bestämdhet 
uttala sig om problemet reklam i svensk tele · 
vision, innan dessa frågor provats i praktiken. 
Man har dock en bestämd känsla av, att vi här 
i Sverige bör ha lättare att acceptera reklam· 
understödda sändningar i måttlig omfattning, 
b1.a. på grund av alt vi här i landet nog är 
mera reklamminded jämfö rt med flertalet 
andra europeiska länder. Man behöver endast 
slå upp en daglig tidning med dess uppsjö av 
annonser eller studera de svenska storstädernas 
gatubild med dess myller av reklamskyltar för 
att inse. att reklam och reklamteknik på nåp;ot 
sätt väl tycks passa med Vål nationella särart. 

Yarför inte så också i svensk television? 
Yarför skulle vi irriteras eller sturas mer ay 
reklamsändningar i television för tandkrälIl 
och nylonstrumpor än vi gur när vi i annons· 

o C H K T R o N K 

labyrinterna i vår dagliga tidning letar efter 
textspalterna. Att alla eller nästan alla tidning
ar och tidskrifter i Sverige till stor del för sin 
existens är beroende avannonsinkomster kän· 
ner envar till. Yarför skulle detta vara mindre 
smakligt eller mindre lämpligt i fråga om tele· 
visionen , som sannolikt ulltid kommer att få 
dras med ett besvärligt finan. ieringsproblem. 

Nya lösningar i televisionsprogramfrågan 
börjar emellertid skymta. I England har ny
ligen bildats ett företag, Associated Broadeast
ing Development Co, vilket företa g till sig knu· 
tit topparna inom film och radio i England, 
exempelvis filmmagneten Alexander Korda. 
Detta företag ämnar bygga ut en »TY·program
serie» för rnindr televisionsföretag. Det rör sig 
om in pelning på fi lm av speciella TY·program. 
Meningen är, att dessa filmade televisionspro
gram skall dubbas till olika språk, och då 
man väl får förutsätta, att det i Europa kom
mer alt hl i ett ganska stort antal fristående 
televisionstjänster, skulle kostnaderna för var· 
je enskilt TY-företag bli överkomliga. Man 
har redan inrättat en studio för ändamålet i 
London, och en del experimentupptagningur 
har gjorts. 

Säkerligen har vi här ytterligare en faktor 
som bör underlätta lösningen på ett av de svå
raste problemen, som nystartade televisions
tjän'ter kommer att fä dras meJ i hörjan uv sin 
verk,~mhet: programproduktion till rimlig 
kostnad. Sch 

7: l 



AKTUELLT 

Ferritantel1.nen l 
• praktiken Av Karl Tetzner, Emden 

Fig. L F erritantenn från Grundig, Avsedd för 
montage på apparatens baksida, rid bar i ho · 
ri.ontalled, Nedanför antennen ett oavstämt 
HF·steg. 

De besvärliga förhållandena på mellanvågö' 

område t med stationer tätt sammanpackade 

orh med besvärliga interferensstörningar har 

gjort antenner med utpräglad riktningsverkan 

aktuella. I Frankrike har man i stor utsträck· 

ning gått in för ramantenner, uppställda på ra· 

diomottagaren och försedda med e tt H F ·steg i 

~o ckeln, Ramen - bestående av ett en da varv 

av metallrör - mii~ t c isoleras mycke t omsorp:,· 

fullt om mottagaren är av alhtrömstyp, enär 

den står under nätspänning. Effektivite ten hos 

dessa antennformer, som ocksa kommit till an· 

vändning i 1'y~kland men framför allt i 

Schweiz lämnar inte mycket OVTlgt att 

önska, Dessa ramantenn" rs riktnin g verkan och 

k~nslighet är mycket god, men de är jus t inte 

ungra prydnadssaker, och den relativt höga 

känsligheten för motorstörningar och andra 

elektriska s törningar, som antennen besitt er, 

hegränsar i \iss mån dess prakti ska använd· 
ning. 

På radioutställningen i Zi.irich för ca 2 5r 
,edan såg man för första gangen en resc lllotta· 

gare utru stad med en 15 cm lån g :>. k. ferrit· 

s tavantennen-' Mollagaren var av amerikanskt 

fabrikat (Re A L Efte r någon tid följde Jl ' gm 
tyska firmor eXf'mplct, och vårr n 1952 ater· 

fanns {erritant ennen res ' lIlottagare fr ii n 

"xempelvi s Grrmdi{!, Larent! och Schaub. Re· 
sultaten som uppnacldes m ed J ess antenner 

var utmärkta. Den lilla stavan tennen uppvisade 

icke endas t högre känslighet än en av omgi\'an· 

de me talldeler dämpad ordinär rama n tenn u tan 

uppv isade de 'gutom en betydli gt sta rkare rikt· 

'Tyska jerrilstavanlenner. POPULÅ'R RADIO 
1952, nr 10 9, 2. 
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Fenitantennerna. vUlIler IIU allt 
mer ten'äng både i Tyskland 
och Amerilca, Häl' lWllnnel· ell lir 
rapport om dessa alltenner fl'ån 
"år västtyske Iwrrespondent. 

n ings\'erkan. Sedan det \i sat sig att ferritst,,,·· 

antennerna gav så goda resultat i reseulUtla· 

gare, låg de t nära till hands att prova d'>1ll 
ock å i hordsmottagare, I Tyskland har ett fii· 

r e tag introducerat lämpliga sta\'ar av »kera· 

perm», ett ferritmaterial, som utgör en hi;;tal· 

linisk förening av järnoxid och någon oxid av 

nickel, koholt, mangan och zink (närmare dala 

om samman sällningen är ej känd). 

Det är som redan nämnts den goJa rikt · 

nings\·e rkan, som man uppnår med ferritsta\'· 

Lägesindikator 
, för fel'rit

antennen 

Fig. 2. Ferritantenn från Blaupunkl. Autennen manövrr ras med rall anbringad på apparatens 
framsida. Antennens läge intlikeras med hjälp aven indikatoranordnin g, anhringad på appal·at· 
skalan. 



antennen, som är den väsentliga orsaken till TaIJ. 1. Resultat a v mottagning på mellan vågsIJandet med och utan ferritalltellll. 
d<;!,s användbarhet. För alt denna riktningsver
kun skall fullt utnyttjas miiste 	 man givetvis Frekvens Önskad Störsändareanordna stavantennen vridbar i apparaten på kpl s sändar,· 

något säLt. ian kan ju knappast fordra alt en 

rundradiolyssnare skall ha sin apparat monte
 5:=>7 i\Ionte Ceneri 	 Rumänien 
rad på en \'ridbar skiva! 

1+ .5 75 Stuttgart Riga 
21-. Potsdam 

'Hr 

Fig. 3. Ferritantennens lindning ingår som gal
lerkretsspole i mottagarna. 

(5 Bremen 
\ 

\ 

Resultat 

a) med normal antenn 

b) med ferritantenn 


a) starka störningar, interferenstjul. 

b) s tav i riktning ost-väst upphäver prak

tisk taget störningarna. 


a) mottagning omöjlig. 

bl stav i riktnin p; ost-väst: sändningen fra n 

Stuttgart förståelig, ingen interferenston ; 

endast helt. lätt överhörning i bakgrunden. 

(2) i fig. 4. 

Wien Timisoara a) stark interferen • 
b) ingen förbättring erhölls, enär båda 
sändarna ligger i amma riktning från 
Emden. 

'/28 S hwerin Athen 	 a) Starkt brum (Iåp; frekvent interferens ton) 
b) Stav i riktning nord-syd: Schwerin för
ståelig, dock återstår lätt brum. 

773 Lim Stockholm 	 a) Båda stationerna kraftigt störda. 
b) Stav i riktning sydväst-nordost. Linz blir 
förståelig. 

kp/sCD \ 980 Göteborg Algier 	 a) Lätta störningar med störande brum_ 
b) Stav i riktning nordväst-sydost: inter\ ferenstonen eliminerad, varför störsändaren 
måste ha varit Trieste. Algier stör inte på 
grund av det stora avståndet. \ ''6 Tirona 

800 }Iunchen 	 Weimar 
Leningrad 

'~ ' 1358 
~ 

a) Mottagning omöjlig. Tre stationer på 

samma kanal. Interferenstjut. 

b) Stav i riktning västsydväst-ostnordost. 

Interferenstjut kan elimineras, men Mun

chen och Weimar kommer in samtidigt. (3) 

i fig. 4. 


ö- 998 Heidelberg Kichinev a) mottagning omöjlig. 
b ) Stav i riktning nordost-sydväst: Heidel

Riga berg nästan fri från störningar. 

1016 Rheinsender Weimar a) Starka störningar. 

= min.---  - -  -  -
OPotsdam 

(Wolfsheim Dresden 
Rysk sän dare 

b) Stav i riktning 
går nästan fri. 

väst-ost : Rheinsender 

1358 Bremen 	 Tiranaev 	 575 
kpjS

2) Stuttgart 

a) Båda sändarna lika starka, dock utan 
interferenstjut. 
b) Stav i riktning sydost-nordväst: Bremen 
går nästan fri. Relativt gynnsamt resultat, 
enär Tirana (Albanien) har låg fältstyrka 
på grund av det långa avståndet. Jfr (1) i 
fig.4. 

2; 


/ 
/ Lenin

grad 

/ 

500 
kpjs 

/ öweimar 
oMUnchen 

Fig. 4. Exempel på olika fall \·id mottagning 
med ferritantenn. Jfr tab. L 

För närvarande finns det i Tyskland en hel 
del motagaremodeller med vridbar ferritstav
antenn inmonterad, och det kan konstateras 
a tt dC5sa apparater tilhunnit sig stor popu
laritet. 

Ferritantenn från GruJl(lig. 
Grundig Radiowerke levererar en ferritantenn 
som en enhet i tre utförandeformer, av vilka 
två är avsedda för Grundigs egna apparattypcr. 
En tredje ulförandeform 'är utrustad med egen 
nätdel, varför den kan anslutas till alla typer 
av mottagare. 

Apparaten bygges in i apparatlådan på så 
långt a v;;tillld som möjligt från nättransforma
torns läckfält och på siidant sätt, att manöver
ratten är ~tkomlig på apparatens baksida. En 
separat omkopplare ansluter den vanliga rund
radioantennen eller ferritantennen t.ill molla
gareingången (jfr fig. 1) 

Ferritstaven är 210 mm lång och har en dia
meter på 10 mm. De när försedd i mitten med 
en enkellagrig lindning, 25 mm bred, förbun
den med gallret på en bredbandspentod. Spolen 
är försedd med en statisk skärm i form av ett 
uppslitsat metallrör med 30 mm diameter och 

9:1 



något längre än spolen. Ur skärmen sticker 
ferritstaven ut ungefär 100 mm. Skärmen hål
ler statiska störfältet borta. Vi återkommer till 
de försök, som författaren gjort med denna typ 
av ferritantenn. 

Ferritantenn från Blaupunkt. 
Blaupunkt har gålt ett steg vidare. Som fram
går av fig . 2 är denna anordning försedd med 
remdrift. Antennen manövreras frAn framsidan 
med en ralt, varvid dessutom en indikatoren
het, som visar stavens läge, påverkas. 

Genom att lyssnaren kan notera det lämp
ligaste läget för antennen för de viktigaste sta 
tionerna kan han på förhand slälla in anten· 

nen för bästa mottagning. 
Hur ferritantennen monteras in i Blaupunkts 

rundradiomottagare visas i fig. 2. Lindningen 
på ferritsta\' cn utgör gallerkr tsspole för mel
lanvåg, denna avstämmes på vanligt sätt genom 
apparatens vridkondensator (långvågsmottag· 
ning med ferritantennen tillämpas inte i nAgon 
tysk mottagare) . Jfr fig. 3. 

Pral\tiska erfarenheter. 
Författaren har gjort en del försök med en 
rundradiomottagare frän Grundig med 10 rör 
och 9 avstämda kretsar. Apparaten var försedd 
med en ferritantenn och två HF·steg. Mottag
ningen skedde i Emden, ca 120 km nordväst 
om Bremen i ett bostadshus i tredje väningen. 
Huset var fritt beläget och utan nämnvärda 
elektriska störningar. 

Genom lämpligt handhavande av ferritan· 
tennen visade det ig möjligt att befria vissa 
kanaler på mellanvAg frän interferensstörning
ar ; dock gick det inte alltid att skilja den 
önskade sändaren från störsändaren. D t är 
exempelvis omöjligt att skilja sändare åt, när 
önskad sändare och störsändare ligger i samma 
riktning frAn mottagningsorten. (Jfr fig. 4 ka
nal 1358 och 800 kp/ s). Dessutom finns det 
vissa kanaler på mellanvågsområdet, på vilka 
det finns mer än två stationer. Även i slidana 
fall kan det va ra möjligt att komma ifrån in· 
terferensstörningar. Att ferritantennen emeller· 
tid ger en icke oväsentlig förbättring framgår 
dock av tabell l, där de viktigaste mottagnings· 
resultaten sammanställts. 

Sammanfattningsvis kan .ägas, alt ferritan
tennen är ett utmärkt medel att få bort inter· 
ferensstörningar på mellansta tionerna på sam
ma kanal. Möjligheterna härför är dock bero· 
ende av riktningen till önskad sändare och 
otörsändare och av förh ållandena mellan fält· 
styrkorna från stationerna. Det kan tilläggas 
att ferritantennen förutsätter tillgång till en 
mottagare med mycket hög förstärkning, enär 
den spänning, som erhålles från denna antenn, 
är betydligt mindre än den som erhålles från 
en ordinär inomhusantenn. 

W:} 

Upptagning 


Med den moderna bandinspel
ningstelrnikens fullkomning har 
förutsättningar skapats för ett 
relativt billigt och okomplicerat 
syst.em för ljudreproduktion 
med rymdverkan. 

Stereo·ljudupptagning har länge varit känd 
inom fackmannakretsar som ett hjälpmedel att 
vid reproduktionen åstadkomma en mera rea· 
listi sk effekt, dvs rymdverken, än som är möj
ligt med den gängse metoden. Hittills ha dock 
endast några få stereoljudsyslem med två eller 
tre kanaler byggts, huvudsakligen för labora
lorieändamål. I dessa system användes vanligen 
film för ljudregistreringen, vilket medfört att 
apparaturen blivit komplicerad och dyr både i 
inköp och i drift. 

Det är nog ingen överdri ft att påstå, att först 
med den moderna bandspelningsteknikens full· 
komning har förutsä ttningarna skapats för att 
stereoljudtekniken med framgång skall kunna 

-- - · -~-+i-.;- ·--
HI 0:;.~:~ >:S H21\ .//jFl : F2 

\ \ 1 / /

\ \./ / 
~Ä : / 
L1 ~12 

REPRODUKTIONSRUM 

Fig. 1. Principiellt arrangemang för stereoljnJ. 
upptagning och ·reproduktion. Mikrofonerna 
MI och M2, som är monterade i ett s. k. konst
huvud (dummy-head), uppfångar lj ndet fi'ån 
exempelvis två aktörer vid Ql och Q2. Mikro· 
fonströmmarna förstärkas i förstärkarna Fl 
och F2 och omvandlas slutligen av högtalarna 
Hl och H2 till ljud, som avlyssnas av lyssnarna 
Ll och L2. 

och återgivning 


ta upp tävlan med den konventionella ljudre· 
produktionstekniken. Vilket stereofoniskt sv· 
stem som kommer att bli det dominerande i 
framtiden är pil nuvarande stadium omöjligt 
att sia om, men till en början blir det med all 
säkerhet ett tvåkanalsystem. Ett sådant system 
är billip;t, enkelt att handha och - som gjorda 
försök visat - uppfyller dessutom högt ställda 
anspråk på realistisk effekt. 

Principen. 
När man hör ordet stereofoni nämnas, så för
knippar man det omedvetet med ordet stereo· 
skopi - det tredimensionella seendet. Och i 
stort kan man ju också säga, alt stereoljudr€· 
produktionen förhåller sig till vanlig ljudrepro
duktion som stereobilden förhåller sig till den 
vanliga bilden. Men vissa väsentliga skillnader 
finnas. 

Hur åstadkommer man nu den stereofoniska 
effekten? Ja , i princip tillgår detta som bekant 
på så sä tt, att man vid ljudupptagningen an · 
vänder två mikrofoner placerade på ungefär 
samma sä tt och med samma orientering som 
människans öron, varefter signalen från varje 
mikrofon tillföres var sin hörlur. En lyssnarC'. 
som bär hörlurarna, rär då vid lyssning en 
kän sla av alt de återgivna ljuden tycks komma 
från samma riktningar som de ursprungliga 
ljuden. (Fig. 1.) 

Denna effekt är exempelvis av betydelse vid 
i3adana tillfällen, då man aven eller an nan an
ledning vill komma åt elt bestämt ljud, t. ex. 
ett störljud fr ll n en viss del i en maslcin, och 
dess källa bland en mångfald olika ljud från 
olika ljudkällor. 

Den stereofoniska effekten vid reproduktio· 
nen kan emellertid även åstadkommas med två 
skilda högtalare. som placeras på lämpligt sätt 
i förhållande tiII varandra. Detta arrangemang 
är särskilt lämpligt, när det gäller lyssning i 
grupp. 

Apparatutrustning. 
Den apparatutrustning som erfordras, för att 
man skall kunna sätta igång med stereoljud· 
u pptagning och reprod uktion, är först och 
främst en bandspelare, som är utrustad med 
ett magnethuvud för samtidig in· och avspel
ning av två kanaler, och en god tvåkanalför
stärkare . I nödfall kan man även använda två 
separata förstärkare. Vidare erfordras för ljud· 
upp tagning två högklassiga mikrofoner med 
maximikänslighet i ena riktn ingen. Idealet är 
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en mikrofon, som är känslig i endast en rikt· 
ning och helt okänslig i alla andra riktningar. 
För ljudåtergivningen slutligen behöver man 
Ivå förstklassiga högtalare. 

Vill man åstadkomma högklassiga musikre· 
produktioner, så måste man ställa mycket höga 
krav på apparaternas frekvenskurva - . om 
bör vara rak inom frekvensområdet 50-14 000 
p / s - och distorsionsfrihet. Det är klart att 
priset på en sådan anlägning då även står i re· 
lation därtill. Gäller det däremot endast in
spelning av sammanträden, föredrag, vissa in
dustriella försök m. m., kan man i de flesta 
fall reda sig med en betydligt billigare appa
ratuppsättning, eftersom ett frekvensområde på 
ca 50-5000 p/ s för sådana ändamål är till· 
fyllest varjämte mera distorsion kan tillåtas. 

Stereofonisk bandupptagning m. m. 
Stereoljudupptagning är oftast den enda möj
ligheten att erhalla en fullt Legriplig återgiv
ning av inspelade sammanträden, föredrag 
m. mo, ty det är mycket vanligt, att två eller 
flera personer tala samtidigt som huvud talaren. 
Vid en bandupptaguing enligt den vanliga 
(monaurala) enkanalprincipen händer det då 
ganska ofta, att det är omöjligt att särskilja 
varken den ena eller den andra av talarna vid 
atergivningen. Fenomenet beror på att exem
pelvis en hög röst på längt avstånd oeh en låg 
röst på kort avstånd från mikrofonen nå denna 
med samma ljudstyrka samtidigt och således 
helt täcka varandra på bandet och vid åter
givningen. Om man i stället använder ett ste 
reofoniskt (binauralt) tvåkanalsystem, så und
n; iir man helt denna olägenhet, som är förknip
pad med det monaur-ala systemet, därför att 
man kan uppfatta riktningen till de olika ta
larna och alltså även kan koncentrera sin upp
märksamhet antingen på den ena eller den 
andra talaren, precis som i verkligheten. 

I fig . 2 visas ett typiska konferens- eller sam 
manträdesrum med exempelvis tolv deltagare, 
vars mer eller mindre livliga meningsutbyten 
skall spelas in på band _De blida mikrofonerna 
placeras såsom synes med sina huvudaxlar i 
90° vinkel mot varandra. vm man vara säker 
på ett gott resultat, Lör man hänga ett tjockt 
draperi eller ocks:1 placera en skiva av ett 
aku sti skt »dött» material emellan dem. Detta 
är absolut nödvändigt, när man arbetar med 
mikrofoner, som även är känsliga i bakrikt
ningen. Draperiet eller skivan föres framåt 
eller bakåt, tills man kan höra en person, som 
står vid A, tydligt och rent. 

Skall däremot ett föred rag eller en lektion 
följd aven frågestund tas upp, skall den ena 
mikrofonen placeras så, att huvudtalaren kom
mer att befinna sig nära dess huvudaxel. Arran
gemanget för en sådan ljudupptagning framgår 
bäst av fig. 3. 

Vid återgivning av det inspelade enligt nå
gon a,' de ovan skisserade metoderna kan man 
använda antingen två hörlurar eller också två 
högtalare. I förra fallet är det i regel fd ga om 
endast en eller eventuellt några få lyssnare. 
Vid lyssning med hörlurar får man en förnim· 
melse av utpräglad riktningsverkan, vilket kan 
vara värt att komma ihåg, då man snabbt vill 
fastställa frän vilket håll ett bestämt ljud här· 
rör. Skall uppspelningen ske för ett större audi
torium, så är alternativet med högtalare det en
da, som kan komma ifråga. Genom försök har 
man funnit, att en högtalarplacering enligt fig. 
4 är den bäst.a i ett rum med normalt utseende. 
Vid denna placering blir interferensen mellan 
de båda högtalarna minst medan området för 
bästa avlysöning blir störst. Det inbördes av
standet mellan högtalarna bör vara ungefär 
densamma som hos mikrofonerna vid inspel
ningen. I rum med olämpliga akustiska fö rhål
landen kan det bli nödvändigt med smärre va
riationer i högtalarnas uppställning, som då be
stämmes genom utprovning. Som framgår av 
figuren reflekteras ljudv gorna mot rummets 
väggar och uppfattas av lyssnaren såsom kom
mande från riktningarna A och B. 

När man planerar en stereofonisk bandupp
tagning av exempelvis ett orkesterframförande 
eller något liknande, mil. te man ha klart för 
sig inför vilket slags auditorium, uppspelning
en skall göras, ty inspelningstekniken måste i 
viss mån rättas därefter. Skall uppspelningen 
göras i ett hem eller inför en liten lyssnarskara 
i ett rum av ordinär storlek, kan man vid upp
tagningen använda någon av de ovan beskrivna 
mi krofonuppstäTIningarna. Skall däremot fram
förandet göras inför ett stort auditorium, så är 
det vid upptagningen lämpligare att ställa upp 
de båda mikrofonerna enL fig. 5. Observera, 
att solis ten bör placeras närmare den ena mi
krofonen, för att man skall erhålla ett gott re
sultat. 

är det inspelade-stycket skall återges för 
en stor åhörarskara, t. ex. i en biokraflokal 
eller liknande, så är den lämpligaste uppställ. 
ningen av högtalarna den som visas i fig. 6. 
Som allmän regel gäller beträffande stereoljud
upptagning och ·återgivning att det är nödvän
digt med ganska omfattande experiment med 
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Fig. 2. Lämplig uppställning av mikrofonerna 
vid stereoljudupptauning av en mindre konfe
rens. D=draperi eller e tt akustiskt >döu ll ma 
terial , som tjänstgör som ljudisolation mellan 
MI och M2. 
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Fig. 3. Mikrofonuppslällning vid upptagn ing 
av ett föredrag, en lektion eller liknande. Mi
krofonerna uppställas så, alt talaren kommer 
att befinna sig i närheten av »huvudaxeln» 
för M I. 
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Fig. 4. Lämplig högtalaruppställning vi d en 
binauralljudreproduktion. Ljudvågorna kastas 
mot rummets väggar under lämpli g vinkel och 
å terkastas av dessa enligt reflexioDslagen. På 
lihörarna inom det skuggade området, där av
lyssningen är bäst, ve rkar det som om ljudet 
skenbart kommer från riktningarna A och B 
från en scen utanför rummet. 
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mi kro fon ernas och högtalarna s placering för 
att eliminera br"vä rande ekon. 

Industriell tillämpning. 
\n vändningsmöjligheterna för det stereofo· 

niska systemet inom industri och teknik är le· 
;!i o. Tekniken vid upptagning varierar från fall 
till fall, beroend e pa de . pecielJa om ständig. 
heter, som vid tillfället är för handen , och vad 
man syftar til l. Det är omöjligt att ange nngra 
allmänna regler härvidlag. Man kan anvunda 
,Iet binaurala sys temet i dess l'eJll ster ,ofoniska 
betydelse eller också använda de två kanalerna 
var för sig för upptagning av tvenne olika akus· 
ti ska händelser samtidigt. Man kan exempelvis 
vid ett experiment med en motor spela in det 
ljud, som skall analyseras, på den ena kanalen 
och en tidssignal eller en kommentar på den 
andra. Särskilt vid studiet av ,ibrations· och 
5törljud av olika slag är den stereofoniska tek· 
niken ett utmärkt hjälpmedel. 

De i denna artikel beskrivna tillämpningarna 
al' det binaUl'ala systemet är endast ett litet ur· 

r - -' - - - , 
/ 

/ ORKESTER "'
"

r- 
( " ~ 

I 

/ 

/ '"" "- I 
/ CD "'- II / 


I / " i
"v / . --.JID/R . IÖH1 "H2D 

.F'ig. 5. Då en binaural bandupptagning skall 
göras av ett orkes ter- eller körframträdande, 
är denna mikrofon uppställning att rekommen
dera. Solisten S placeras närmare den ena mi 
krofonen; detta ger bästa resultat vid repro
duktionen. Dir.=dirigent. 
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PUBLIK 

Konstruktion av bandspelare 

Av Kaare Pedersen, Egersund, Norge 

I denna artil,el m\{]er~öl,es när
mare de olil,a krav, som måstl' 
ställas på en bandspelares me
Imnisl{a uppbyggnad. Särskilt 
ingående behandlas den meka
nism som har metl bandtrans
llorten att göra. Artil{eln publi 
ceras med välvilligt tillstånd av 
det nOl'ska företaget Robert.soJl 
Radio·Electro, som också, hal' 
ställt bilihnaterialet till förfo· 
gande. 

F\r ett 10· tal år sedan räknades det SOJll cn 
av bandspelarens största svagheter, att man 
måste använda mycket skrymmande bandrul· 
lar. De stora dimensionerna på rullarna häng· 
de samman med den höga hast ighet, som man 
måste tillämpa. Dessutom erfordrades en gan· 
ska vidlyftig mekanik [ör apparaturens be · 

tjänande. 
I dag är läge t ett helt annat. Tack vare för· 

bättrad e ljudband, bättre magnethuvuden och 
en del finesser ifråga om förstärkare kan man 
numera uppnå en lika god kvalitet med en 

bråkdel av den bandhastighet, som förr måste 
användas. Ä ven ifråga om apparaturens betjä· 
ning har skett en så avsevärd förenklin g, a ll 

man nu kan säga, att vem som helst är i stå nd 
att sköta en sådan apparat. Nya förbätt
ringar och förenklin gar uppträder f. Ö. stän
digt på marknaden. 

Balldhastigheten. 

Und er det att man tidigare sällan kunde få se 

goda bandapparater med bandhastigheler un

der l S"/ sek.- .30"/sek. klarar man sig i dag 

gott med en hastighet på 7 1/ 2"/ sek. Ännu vid 

denna låga bandhastighet kan man hålla fre

kvenskurvan rak inom området 50--7000 p i"~ 


<Ivs. större än det frekvensområd~. som en or· 

dinär radioapparat orkar med. Om endast tal 

skall återges, räcker det för övrigt med 3,75"/ 


",k., och t. o. m. med så låg hasti~he t som 
1,9" jså. kan man uppnå goda resultat! 

I prakti ken betyder detta, att man med en 
bandrulle som har en diametf'f på ca 18 cm 
kan ra en speltid på ungefär 1/ 2 timme med 
en hastighet på 7 1/ 2" Isek. Speltiden blir en 
timme vid .3,75"/ sek. och inte mindre än 2 tim
mar vid 1,92" / sek. Dessa tider kan fördubblas 
genom att man använder dubbelspår, dvs. två 
inspeln ingar parallellt på vardera halvan av 
IJandet. 

En ny inspelningsmetod, som dock ännu be
finner sig på försöksstadiet, möjliggör för öv
rigt inspelning med 4 spår. Denna metod /till' 

ut på att man lägger två inspelningar över var
andra i 90 0 vinkel (Luftspalten i magnethuvll
dena för resp. inspelningar vinkelställd 90 ' ) 
och de tta på vardera halvan av bandet. Storl 
mer kan man väl knappast fordra av ett band 
meel en bredd av 6 mm! 

De senare inspelningsmetoderna gör emeller· 
tid inspelnings· oeh avspelningsapparaterna S[I 

komplicerade -- både elektriskt och mekaniskt 
- a tt man blir betänksam. I det följande kom
mer därför enbart att behandlas de problem 
och svårigheter, ~om uppstår ifråga om de driv· 
anordningar, som ingår i en ordinär bandspe
lare, alJtså en bandspelare med endast en in
spelning på bandet. 

l\Iyeket litet har offentliggjorts tidigare på 
detta omrllde. Ankdningen härtill är nog den, 
att man genom den snabba utvecklingen på 
detta omrade ännu inte hunnit samla tillräck
lig erfarenhet. Det är därför svårt att säga me,1 
bestämdhet, vad som är bäst och vad som inte 
är bäst. I det följande skall endast anläggas 
några mera allmänna synpunkter på des,a pro
blem och dessutom skall genomgås några van· 
liga fel och svagheter, som brukar uppträda i 
mekanismer för band spelare. 

Första betingelsen för att man skall få fram 
en god band apparat är alt den hal' absolut 
jämn gång. r detta sammanhang kommer vi 
genast in på två begrepp inom ljuclbandtekni-

Fig. 6. Om man " id ljud upptagningen tilläm
pat en mikrofonuppställning enl. h g. 5, är 
denna uppställn ing av högtalarna den bästa. 
Högtalarnas inLördes avstånd bör vara unge
fär densamma som mikrofonernas. 
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val av de rika möjligheter, som delta sys tem er
bjuder såväl experimenterande amatörer 50111 

tekniker och vetenskapsmän. Den största bety
delsen får _tereoljudtekniken med all säkerhet 
på underhilJJningens vittförgrenade område, 
emedan stereoljudet är av"evär t mycket mera 
levande och därför angenämare att lyssna till 
än det ljud, som den monaurala reprodukt ions· 
metoden kan erbjuda. 
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ken, som på engelska benämnes »wow» och 
»f!uttPD>. Det kan vara skäl att först förklara 
vad som menas med dessa saker. 

»'Vow» 
»Wow» är en hastiglwtsvariation, som föror· 
sakar en irriterande förändring av den inspe· 
lade tonhöjden. Samma fenomen är känt från 
grammofontekniken och förorsakas exempel· 
vis aven excentrisk skivtallrik; de fenomen 

som därvid uppträder är sa karakteristiska, 
att man inte gärna kan ta fel på dem. 

För att närmare definiera begreppet, så kan 
man säga, att »wow» är en hastighetsvariation 
i tonbandet, som ger en tonböjdsändning, vars 
frekvens håller sig inom gränserna l p/ s
10 p/s. Det visar sig, att örat är extra käns· 
ligt just i området 5-8 p/ s, och det är där· 
för nödvändigt, att man med alla medel för· 
söker undgå att i en bandapparat få in has· 
tighetsändringar hos tonbandet med en fre· 
kvens, som faller inom delta område. Det är 
närmast mekanismens svänghjul, axeln och 
friktionshjulet, som kommer in i bilden i det· 
ta sammanhang. 

»Flutter» 
~[ed »flutten) menas ochå en förändring av 
tonhöjden men på ett högre frekvensornråde, 
från ca 10 p/s till 100 p/s. Detta uppfattar 
örat på ett helt annat sätt; tonen blir oren 
och grötig och mister den riktiga klangen. 
Det kan ofta vara svårt att med enbart örat 
bestämma, om ljudet uppkomm(;r på grund av 
ojämn gång eller genom fel i förstärkaren. 
Med lite erfarenhet på områdd är det emel· 
lertid inte omöjligt för den vane alt lokalisera 
felet till antingen mekanism eller förstärkare. 

Både »wow» och "flutter» härleder sig från 
delar i den mekaniska enheten, som inte är 
utförda meu tillräcklig grad av noggrannhet. 
Det kan vara frii~a om roterande delar, som 
är excentriska, eller andra delaL som »hänger 
upp sig» och förorsakar förändrIngar i band· 
hastigheten. Vid lokalis"nngen av ett sådant 
fel är det lämpligt, att man först bestämmer 
frekvensen på den tonhöjdsändring, som upp· 
träder. Därefter går man på jakt i apparaten 
efter ett hjul eller en del, som roterar eller 

rör sig i samma takt som den undersökta 
frekvensen; felet ligger nästan säkert i det 
hjul, som har den hastighet, som överens· 
stämmer med frekvensen hos tonhöjdsvariatio
nerna. Det är dock inget som hindrar att fel 
uppstår på grund av flera felaktiga delar. 
Bade wow och flutter (och det av flera olika 
slag) kan uppstå i samma apparat ~amtidigt! 

Av vad som sagts framgår, att det är av 
största betydelse att alla delar i en drivmeka· 
ni sm utförs så noggrant som det överhuvud· 
taget är möjligt. Eljest får man nog räkna 

med, att det blir besvikel~cr oeh besvärlighe· 

Fi~. 1. Ett urval av elektriska 
motorer lämpliga for an· 
vändning i band apparater. 
De två motorerna längst till 
höger är synkronmotorer av 
hög klass. Båda dessa mo· 
torer måste kompletteras 
med startkondensator (längst 
t. h. på bilden). Motol'l1 
längst t. v. är en 2·polig 
kortsllltningsmotor på ca 
15 W. De övriga är 4·poliga 
på ca 30-50 W. 

Fig. 2. Två varianter av mo
torc.hassic till bandspelare. 
T. v. med nemul'ift, t. h. med 
kopplingshjul. I båda chas· 
sierna utnyttjas en 4·polig 
kortslutning;sll1otor på ca 40 
'V. Observera urborrningar· 
na i svänghjulet t. v. 

ter. Endast en ändamålsenlig konstruktion Illed 
de allra bästa precisionsdetaljer tillförsäkrar 
ett gott resultat. 

Motorer. 
Den första uppgiften man ställs inför vid kon· 
struktionen aven banclapparat är val av mo· 
torer. Det finns på marknaden f. n. bandspe· 
lare i vilka ingår en, två eller tre motorer. 
Vilket antal, man bör välja, är beroende av 
f.lera omständigheter, men som allmän regel 
kan man ~äga följande: 

Har man liten eller ingen erfarenhet av 
mekaniska konstruktioner bör man välja två 
- eller ännu hellre tre - motorer. En skick· 
lig mekaniker däremot kan uppnå lika gott 
resultat med enbart en motor. I senare fallet 
ställs givetvis mycket stora krav pa dril'me· 
kanism'ens utförande. 

Motorn är f. ö. själva hjärtat i apparaten 
och måste väljas med största omsor n·• Dell bör 
vara så kraftig, att den utan hastighetsvaria
tioner och utan för stark uppvärmning kan 
utföra det, som man väntar av den. Den mås· 
te gå så ljudlöst som möjligt, oeh vikt och 
volym måste vara så små som möjligt. Helst 
bör den vara så robust, att den tål att stå 

stilla med full spänning på Ulakr längre tiu 
utan att ta skada. 

Man har två motortyper att välja mcllull . 
dels dcn självstartande synkronmotorn (me.d 
startkonuensator) och kortslutningsmotorn 
(engelska: »squirrel·cage·motor», amerikanska 
»shaded·pole·motor»). Den första motortypen 
är att föredraga av rent mekaniska skäl, och 
den har en del fördelar meu hänsyn till drag· 
kraft, jämn och ljudlös gång. Tyvärr är dCIl 

för ögonblicket svår att anskaffa och är <1 e,.' 
utom tämligen dyr jämförd med kortslut· 
ningsmotorn. Den senare motortypen kä nt\!" · 

tecknas av låg vikt och liten volym och ,ir 
betydligt lättare att få tag i och anskaffa , i 
de varianter, SOnt man kan önska sig. Anväu· 
des rätt typ av kortslutningSlUotor och förser 
man den med goda anordningar för överföring 
av dragkraften, fungerar den utmärkt i d., 
flesta typer av bandspelare. 

Dc olika typerna av kortslutningsmotorn 
uppkallas efter det antal poler som ingår i 
statorn. Den minsta och billigaste är den 
tvåpoliga motorn. Denna har en rotations· 
hastighet av max ca 2800--3000 varv / min. 
i tongäuO". Vid belastning sjunker rotations· 
hasti gheten (eftersläpning), vilket är en be· 
svärlig rgenskap vid denna motortyp. Efter· 
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Den konstruktion, som beskrives 
i denna. art.ikel, är byggsten nr 2 
i den serie nybörjarapIlarater, 
som påbörjades i nr 11/ 1952 av 
POPULÄR RADIO. 

I nr 11/1952 av POPULÄR RADIO beskrevs 
ett enkelt nätanslutningsaggregat avsett att an
vändas som strömkälla för förstärkare, motta

are, mä tinstrument m. m. Här kommer nu en 
beskrivning på ett LF- och slutsteg, som kan 
användas antingen som en fri stående grammo
fonförstärkare eller 80m en separat enhet i ra
uiomottagare. Enheten är avsedd att anslutas 
till den tidigare beskrivna nätenheten. 

Med de två enheterna tillsammans har man 
en nätansluten förstärkare, som kan användas 

NYBORJARKONSTRUKTtON NR 2, 

LF- och slutsteg 

som grammofonförstärkare, som in- och avspel. 
ningsförstärkare för band· och trådspelare 
m. m. 

Men inte bara det. I några följande artiklar 
kommer att beskrivas en del konstruktion er, 
avsedda att anslutas dels till den förstärkaren· 
het, som beskrives här, och dels (för strömför· 
sörjningen) till det nätanslutningsaggregat, 
som beskrevs i nr Il. Dessa konstruktioner 
tillsammans med förstärkare· och nätenheten 
kommer att bilda kompletta nätanslutna mot· 
tagare: detektormottagare, superheterodyner, 
kortvågs· och UKV-mottagare. 

'Heningen med dessa nybörjarkonstruktioner 
är alt på ett påtagligt och lättfattligt sätt visa 
hur olika mottagaretyper är uppbyggda. I stäl· 
let för att beskriva kompletta mottagare med 
LF. och slutsteg och anordningar för an· 
slutning till nätet, tar vi här mottagarna så att 
säga bit för bit och pusslar sedan ihop bitarna 
till olika typer av mottagare. Det blir givetvis 
billigare att göra så än att bygga ett motsvaran· 
de antal kompletta mottagare. Dessutom lär 
man sig faktiskt en hel del genom att bygga 
och studera varje mottagareenhet för sig. 

Principschemat för LF· och slutsteget åter· 
ge i fig. l. Av della framgår att en dubbel· 

triod (6SN7) användes för de två LF-steg, som 
föregår slutsteget (6V6). Motkopplingen är an
ordnad från sekundärsidan på utgångstransfor
matorn till andra LF-stegets katodkrets, della 
för att lI stadkomma låg distorsion och stort 
frekvensomfång med utnyttjande aven litcn 
och billig utgiingstransformator. Klangfärgs
kontroll i form aven enkel variabel Re-kret; 
är anordnad mellan första och andra LF-steget. 
Förstärkaren är avsedd att anslutas antingen 
till högtalare eller hörtelefon. 

Det bör här påpekas, alt det inte är fråga 
om en förstärkare för högklassig ljudåtergi,
ning, dimensionerad för extremt låg distorsion, 
hög effekt och vidsträckt frekvensområde, Nej, 
det är en förstärkare avsedd för ordinär åter
givning av tal och musik, dimensionerad för 
att ge hygglig uteffekt även vid relativt låg in
gilngsspänning, Därmed är inte sagt att för 
stärkaren är dålig! Den ger fullt ut lika god 
ljudåtergivning som en vanlig rundradiomotta
gare, och det bör vara tillfyllest vid experiment 
av det slag som är tänkta i dessa sammanhang. 

Så några ord om förstärkarens prestanda. 
Uteffekten som erhålles med 6V6 vid 8 % di:;· 
torsion och vid 250 V anodspänning är 4,:; 

wall. Så hög effekt är det sällan man har an· 

släpningen varierar för olika fabrikat, man 
kan i allmänhet få denna uppgiven av resp. 
fabrikanter. 

Dragkraften hos den tvåpoliga motorn är i 
minsta laget för b~ndapparater, och den stora 
rotationshastigheten gör, att den är ganska 
olämplig all arbeta med. Den används därför 
inte ofta för detta ändamål. En annan typ av 
kortslutningsmotor är den 4-poliga. Den har 
en rotationshastighet av ca 1400--1500 varv/ 
min., den är kraftigare än den 2·poliga mo· 
torn och är den typ av motor, som f. n. an
vändes mest i bandspelare. 

Det finns också 8· eller 16·poliga kortslut· 
ningsmotorer, men de har egentligen ganska 
liten praktisk betydelse i detta sammanhang. 
Det kan dock omnämnas, all det finns en 
tysk motor av denna typ (AEG) , omkopp· 
lingsbar från 4 till 8 poler, vilket möjliggör 
halvering av rotationshastigheten på enkelt 
sätt. 

Svänghjul 
Det har tidigare redan omnämnts, att änd· 
ringar i belastningen förorsakar variationer i 
motorns varvtal. Man mtlstc därför sörja för, 
atl alla slag av belastningsvariationer i en 
bandspelare blir så många som möjligt. Dylika 
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ojämnheter är det emellertid alldeles omöj
ligt att helt undvika, och därför använder 
man i alla bandspelningsapparater ett sväng· 
hjul. Ett sådant har som bekant den egenska· 
pen att det motverkar alla hastighetsföränd
ringar. Utan all gå in på det teoretiska un
derlaget kan man kort och gott säga, att ju 
tyngre ett svänghjul är och ju större diame
ter det har, ju effektivare arbetar det. Dess
värre finns det gränser för både den vikt och 
den diameter man kan använda i detta sam· 
manhang. Vi återkommer till detta problem 
längre fram. 

Efter det man bestämt den vikt och diame· 
ter, som man kan tillåta hos svänghjulet, har 
man att tillse att följande fordringar upp
fyllas : 

1) Svänghjulet bör vara solitt upphängt. 
2) Svänghjulets massa bör placeras ,il längt 

ute i hjulets periferi som möjligt. 
3) Ahssan måste vara jämnt fördela u runt 

periferien. 

Alla dessa krav är uet mycht svårt alt 
tillfredsställa samtidigt, och i det följande 
skall anges några praktiska exempel på hur 
man löser olika problem i della sammanhang. 

För alt få en god upphängning är man 

tvingad att använda mycket solida lager. Helst 
bör man använda kullager eller självsmör· 
jande lager, och man bör sörja för, att ett 
kraftigt tryck mot axeln inte förskjuter hju' 
let i någon riktning. 

För a tt få massan förlagd så långt ut i 
periferien som möjligt har vissa fabrikanter 
gjort den inre delen av svänghjulet i lättme· 
tall och anbringat en krans av bly i periferin. 
Detta förfarande är både omständligt och kost
bart, men är utan tvekan effektivt. Om sväng· 
hjulet tillverkas i järn eller metall, bör det 
vara så lite gods som möjligt innerst, endast 
hjulets perifera delar göres massiva. 

Speciellt om hjulet är tillverkat av gjut· 
gods, måste man ta hänsyn till att det på 
grund av luftblåsor eller ojämnheter i gjut
ninl'"n kan uppstå ojämnheter. Hjulet nlås· 
te i så fall avbalanseras helst på en för detta 
ändamål konstruerad avbalanseringsmaskin. 
Om en sådan maskin inte är tillgänglig, kan 
man dock klara sig någorlunda på egen hand 
genom att placera svänghjulet med axeln hori
sontellt mellan två skarpa kanter. Man får 
genom borrning eller slipning ta bort den 
massa från hjulet som erfordras för all detta 
skall :"ligga kvar» i alla ställningar. 

( jorts.) 



Banankontakter, monteringstråd, skärmstrum
por m. m. Fig. 2. Kopplingsschema för LF- och slutsteget. 
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ledning att arbeta med i ett bostadsrum. 50 
mW är den effekt, som man ofta välj r som 
»normalnivb. Ur distorsionssynpunkt optimal 
belastning på 6V6 är 5 kohm (vid 250 V anod· 
och skärmgallerspänning). Övriga data för 6V6 
(vid 250 V anod- och skälmgallerspänning) : 

GallerIörspänning - 12,5 
Anodström 45 mA 
Skärmgallerström 5 mA 
Inre resistans 52 kohm 
Branthet 4,1 
Optima) belastni ng 5 kohm 

För a tt få optimal belastning på röret måste 
en utgångs transformator med lämplig impe
dansomsättning användas_ Har högtalarens tal 
spole en impedans=5 ohm skall impooansom
sä ttningen sålunda vara 5000:5=1000. 

Nu får man se upp med en sak: Man talar 
även om varvtalsomsättning eller spänningsom
sättning för en transformator ; den är= }./ i m: 

pedansomsättningen . Är alltså impedansorn
sättningen ex mpelvis 1000 är varvtalsomsätt· 
ningen l 000=33. 

Känner man inte till impedan :;en hos högta. 
larens talspole kan man helt enkelt mäta upp 

talspolens likströmsresistans med hjälp aven 
ohmmeter. Impedansen hos talspolen är då ca 
25 % större. Är resistan sen hos talspolen 
exempelvis 4 ohm är impedansen ca 5 ohm. 

Använder man en hörtelefon ansluten t ill 
~lutrörets anodkrets, måste denna va ra hög
irnpediv och bör helst ha en impedans av stor
leksordningen 5 kohm. 

För att få 50 mW i 5 kohm måste spänning
en över transformatorns primärlindning uppgå 
till 0,05·5 000"",16 volt. Spänningsförstärk
ningen j 6V6 vid 5 kohms belastning är"",20 
ggr, varför erforderlig gallerväxelspänning på 
slutröret uppgår till 16/ 20=0,80 V. Andra LF. 
röret (ena halvan av 6SN7) ger 14 ggr spän
ningsförstärkning vid 100 kohms anodresistans, 
varför totala förstärkningen frän andra LF-rö
Tets ingång till utgångstransformatorns primär. 

Stycklista 
R1=1 Mohm, log.pot. RlJ=1 kohm, 14 W 
~==IOO kohm, % W R12 = 250 ohm, 
R3==50 kohm, % W 1f.!W 
R 4=R ==5 kohm, =C5 =C6 = 6 Cj

%W = 10000 pF, ppr 
'H5==200 kohm, % W C2=C7= C9=50 .uF, 
R7=RJ3= 100 ohm, el.-Iyt, 25 V 

1f.!W C3= 8 fLF, el.-lyt, 
R~==l Mohm, % W 450 V 
R 9=50 kohm, kolpot. C4 =O,25 f,F , ppr 
R lO ==0,5 Mohm, CH = O,1 ,uF , ppr 

14 W 

TR=utgångstransformator, 5000 ohm/ 5 ohm, 
(ELFA, typ UT-5) 

2 st rörhållare, oktal 
l st enhetschassie, E~l (ELFA) 
l s t täckplät, EC-l (ELFA) 
Hör: 6SN7, 6V6 

(8) 
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Fig. 1. Principschema för LF· och sluts[ege l. 
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röret för 50 mW uteffekt blir nu alltså ca 
0.3 V men samtidigt minskas distorsionen i 
slutsteget (inklusive utgångstrans formatorn ) 

med l / j. Inre resistan s<~n hos slutsteget som är 
( se ovan) ca 50 kohm minskar också till 1/ 5, 
dvs ca 10 kohm, vilket i sin tur betyder, att 
man kan gå ned med primärinduktansen hos 

utgångstransformatorn (=mindre dimensioner 
hos utgångstransformatorns kärna) till ca 20 
H utan att riskera bortfall av basregis tret. Ut
förda mätningar har visat, alt frekvensomfånget 

hos förstärkaren ökar från ca 150--5000 p/ s 
till 80---8000 p/ s med utnyttjande av mot
koppling.. Motkopplingen medför också, att 
det inte är någon risk att koppla ifrån högta

laren och hörtelefonen samtidigt från förstär
karen. Totala spänningsförstärkning;en ökar 
nämligen endast från 1,6 till 2, om belastning. 

en på slutröret helt bortkopplas. Utan mot· 
kopplingen skulle ökningen i spänningsför

stärkning vid bortkoppling av belastningen öka 
ca 10 ggr vilket - tminstone "id högre in-

Fig. 3. Förstärkaren sedd underifrån. 

lindning upp~å r tiJl14x20=280 ggr. Erfordt> r
lig ingång,."pänning till andra LF-röret uppgår 

sålunda till 16/ 280=0,057 V för 50 mW ut
dfekt. 

Hittills har vi inte talat om motkopplingens 
inverkan. Antages att hög talal'ens talspole har 
impedansen 5 ohm, måste spännin gsomsätt
ningen 33: l väljas för u tgllngstran,formatorn. 
Totala spänningsförstärkningen från andra LF
rörets ingång till utgång ·transformatorns ut

gång blir då 280/33= 85. N u li terföres genom 
spänningsdelaren R 1S+ Rs av ut" ångsspänning· 
en 100/000+100)=1/ 2 tillbaka till in gången 
på andra LF-röret i motras' . Förstärkningen F 
JlIed motkoppling blir d·· approximativt = 1.6 
~gr, dvs. ca 5 ggr lägre än utan motkoppJing. 
Erforderlig gallerväxelspänning pa andra LF

·_\fotkopplings 'chemor med utförliga beräk
ningsexempel behandlas utförligt i RATHEI
SER-KECLIK-SCHRÖDER: Radioteknisk 
Uppslagsbok, Stockholm 1952, ordisk Roto 
gravyr. 

dB 
O 

1* 
R-i 10 k.Q 

I R- 5 kO.

"' I 

No 

~ 
R- 2 k.Q 

1 
R- l kQ. 

gångsspänningar - kan leda till genomslag i 

rör eller utgångstransformator. 
För alt få förstärkaren stabil visade det sig 

nödvändigt att inkoppla en parallellkondensa

tor på 300 pF parallellt över slutrörets ingång. 
Utan denna kondensator uppstod självsväng
ning vid en frekvens omkring 15 kp/s som vi, 

serli gen inte är hörbar men som förorsakar 
kraftig distorsion. Värdet på denna kondensa
tor är beroende av data för utgångstransforma . 
torn; lämpligt värde får utprovas (det får 

emellertid inte väsentligt överskrida 300 pF) . 
Vi har alltså kommit fram till att det krä,~ 

en ingångsspänning på andra LF·röret av ca 
0,3 V. Nu har vi även i första LF·röret en 
spänningsförstärkning av ca 14 ggr ( så länge 
klangfärgen är fullt urvriden), vilket betyder 

att erforderlig ingångsspänning för 50 m W ut
gån!;:seffekt från slutröret måste uppgå till 

0,3/ 14=0,02 V dvs ca 20 mV. För full utstyr
ning av slutröret 4 W krävs det ca 10 I! f!:r 

större spänning, dvs ca 200 m V. 
Vad säger oss dessa siffror? 

Ja, för det första kan sägas alt förstärkaren 
alla gånger räcker till att användas som 	LF
förstärkare i mottagare. Detta emedan exem
pelvis en AM-detektor för uppnående av 	 till

räckligt låg distorsion och tillräcklig verk 

ningsgrad' måste arbeta vid sådan ingång"
spänning, aU den levererade LF-spänning"'n 
blir av storleksordningen 500-1000 mV. Tyd
ligen fjnns det här tillräcklig marginaL Ännll 
större blir marginalen för FM-mottagare, i 
vilka detektorn måste arbeta vid flera volt, 

signalspänning för alt begränsars tegen och där
med störningsokänsligheten skall bli tillfn~d~

ställande. 
Om vi sedan vill undersöka förh~ llandella 

vid avspelning av grammofonskivor; kan vi li'll 
en början studera tab. l, som hämtats ur 	Ra

dioteknisk Uppslagsbok .'. 
Kommersiella skivor utstyres (maximalt) 	 i 

allmänhet till 40--50 mm ljusbandbredd, 	,il 

"SeDistorsion i diodlihriktare, POPULÄR R.\ 
D1O, 1952. h. l, s. 10. ' RATHEISER-KECLIK
SCHRÖDER: Radioteknisk Uppslags[, ol.. 
Stockhollll 1952, Nordisk Rotogravyr. 

Tab. 1. Data för olika typer av nålmikrofoner. 

Typ av nålmikrofon 

Egenskaper ;\Iagnetisk Kristall Dynamisk 

Känslighet i m V/ mm 1,5-30 	 ca 100 ca 2 
ljusbandbredd-la 

Inre impedans 200---2000 ohm 	 ca 100 pF 
i ,erie med 
ca 100 kohm 

-20 ~ 
100 200 300 !iDO 1000 2000 5000 	 10000 p/s Fig. 4. Frekvenskurvor för tonkontrollsteget vit! olika väruen på scrieresi stan

f- ser (R.) i den variabla RC-kretsen. 
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ket ger följand e utgån g: pänningar från o] ika 
typer av nålmikrofoner. 
\fagnetisk : 60 mY- l,2 Y 
Kristall: 4-5 Y 
Dynamisk: 80-100 mY 

Som synes är dessa spänningar fullt tillräck
liga för att styra ut förstärkaren. Ä ven för kor
rektion av frekven , kurvan, ex. bashöjning 6 
dB/ oktav under 250 p/s för 78 r /m-skivor och 
kontinuerli g diskantsänkning 3 dB/oktav för 
frekvenser över 500 p/s för microgroovc-skivor 
bör förstärknin gen räcka till för. Till detta får 
vi anledning a tt å terkomma i ann at samman
hang. 

Hur är det med band- och trådspelare. Ja, 
där har man att räkna med att den från mag
nethuvudet avgivna spänningen håller sig om
kring 5-10 m Y vid l kp/ s. Frekvenskurvan 
måste emellertid korrig ' ras med hashöjning 
(vanligen ca 6 dB/ okta från ca l kp /s ) 
om inspelning gjor t, med konstant ström , var
fö r förstärkningen blir i minsta lage t. Ytter

ligare el.l rör med anordningar för frekvens· 
korrektion bör då tillfogas. Dessa frågor kom
Iller att närmare behandlas i annat samman
hang. 

Klallgfäl'gslwlI t('ollell 
Några ord 0111 klangfärg:ikontrollen. Den be· 
, tår av ett variabelt motstånd pa 50 kohm i 
_erie med en kondensator på 20000 pF inkopp
lade i anod kretsen på första triod halvan i 
6SN7. Med klangfär!!skontrollen i olika lägen. 
lO, 5, 2 och l kohm erhålles dc frekvenskurvor 
,om visas i fig. 4. Som synes är det i själva 
verket fråga om en nedpressning av diskant
registret och som syn es har man med klang
färgskontrollen inställd på l kohm ca 20 dB 
dämpning vid högre frekvenser, dvs ca 10 
ganger mindre förstärkning vid högre frek
wnser. 

Den bashöjning man åstadkommer med den
Ila enkla klangfärgskontroll är inte tillräcklig 
fö r att !l. tadkomma de frekvenskurvor, som är 
önskvärda vid exempelvis avspelning av micro
groove-skivor eller ordinära 78 r / m-skivor. Här
för lJör man använda speciella filter, men med 
klangfärgen i lämpligt läge, som får utprovas, 
kan man få åtminstone acceptabel ljudkvalitet 
vid g rammofonskivor av olika slag. Dessa pro· 
hlem komma emellertid som nämnts att be· 
handlas i senare artikel i POPULÄR RADIO. 

Jlonta~e 

Förstärkarenheten är Ii ksom nätenheten upp
IJyggd på ett s.k. enhetschassie'. Hur detaljel'l1a 
är monterade på chassiet framgår dels av kopp
lingsschemat i fig. 2 dels av fotografierna i fig. 
3 och 5. Som synes täcks det ena hålet, som 
inte användes för rör, delvis av utgli ngstrans
iormatorn. Anlsutningstrådarna passerar ge
110m hålet. Det fjärde hålet år helt öppet och 

"c artikel i POPULÄR RADIO nr 10/ 1952, 
'. 24-. 

Fi,,;. 5. D~n färdiga förstärkaren. Vol ymkontrollen till vän,ter, klangfärgskontrollen till höger. 

detta kan man - om man så vill - täcka igl 'n märka är, att auslutningsdonell i denna fi gur 
med en tä ckplåt typ Eel0. Fem löds ti ftsl i,ter, är sedda från lödsidan. ObsNvera ocksii att fij, 
vardera med fyra stift utnyttjas för lödning av anodspänningen skall uttag 8 användas i bäda 
dc olika enheterna i fön;tärka ren. För stifts anslutningsdonen. På detta stift erhålles näm
listernas fastsättning utnytljas befintliga hål ligen anodspänningen 250 V, som fordras f;;, 

för rörhållarna utom i ett fall , där ett speciellt förstärkaren. 
hål måste anordnas. Samma sak gä ller elek tro När apparaten skall tas i bruk kan Jllall 

lytkonde;lsatorn ej och kopplingskondensa exempelvis börja med att an,lntu en nålmikrn
torn C4 , som båda ä r försedda med en bygel fon till ill gängsklämmorna och Iy ,;;;na på I"('sul 
fastskruvad i chassiet i ett speciellt för detta tatet. Observera , att skärmad kabel m ste UIl 

ändamål upptagna h J. vändas fram till nålmikrofonen. Detta för a tl 
En detulj kan ske förtjänar a tt påpekas: I undvika a tt brulnspänning kommer in i för

slutrörets rörhållare har stift nr 6, som inte stärkarm. Få r man nu hygglig ljudkvalitet och 
har någon intern förlJindning i röret, u tny ttjats styrka, [år man anse att apparaten är all ri «hl. 
som löd stift för ett par komponenter. Står denna möjlighet inte till buds kan man 

vänta med provning tills nästa konstruktion är 
klar, en enkel lokaltilIsats som skall ge lokal 

Le(llling'sdragningell programmet. Till den saken återkommer vi i 
Ledningsdragningen lJör ut fö ras i enlighet med ett följande nummer. 
kopplingsschemat. Särskilt lJör man observera Skulle distorsion uppträda kan detta hem 
valet av jordpunkter, vilket är av icke oväsent på exempelvis felaktiga rcsistansvärden i ka
lig lJ etydelse för resultatet. Olämpligt anord todmotstånd,'n R

4
, R oclo R • Distor:;ion kall 

nade jordpunkter kan exempelvis förorsaka s J2
också uppsti, genom läckning i koppling:;kon

störande brum, ja, t. o. m. instabi litet. I för densatorerna C eller e;). wm kan föror ,;ak" 
stärkaren finns det tre jordpunkter, alla tyd 4 

reduktion av efterföljande rörs gallerförspän
ligt marker<Jdc både i prineip- och kopplings ning och därmed åtföljande anod:;trömsöknill~ 
schemat. Fur att undvika a tt brumstörningar och förskjutning av arbetspunkten. Korrekta 
kommer in på förstärkarens in gångssida måste värden på gallerförspänningen för resp. ri j, 
skärmad kabel användas för ingångsledningar (=spänningsfalIet över R4, Rij och R 12 ) ,ir 
na . Likasii är det önskvär t att kondensatorn 8, 8 och 12 Y resp. 
ej fö rses med skärm så som framgår av fotot Distorsion kan även uppträda genom ultr,,· 
i fig . 3. ljudfrekvent självsvängning via motkoppling~· 

kanalen. Botemedlet är en shuntkonden sa tor 

Matal'lmbel över slutrörets ingång (högst ca .300 pF). M,'d 

För att överföra anod- och glödspänning [rån större utgångstransformator än den, som an 

nätaggregatet användes en fyrtrådig mata rka vändes i modellapparaten, är risken för sjäk 

lJel, försedd med anslutnin gsdon för oktalrör svängni'ng mindre, varför nyssnämnda shunl· 
hållaren på nätaggrega tets baksida och mot kondensator då ev. kan utlämnas. Genom att 

svarande hållare på förstärkarens baksida. bryta förbindel sen mellan R och R kan manJ S 7 

Hur matarkabeln anslutes till d olika sti ( lätt ta bort motkopplingen och stud era förh iil

ten framgår av fi g. 4 nr 11/ 1952, s. 25. Att landena i förstärkaren utan mot koppling. 
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Serviceoscilloskop av 


D~t surplus-osei lloskop, AN/APA-l , som nu 
finns i marknaden, var ursprun gl igen avsett 
att användas i bombflygplan som ett slags 
»skvalleranläggning» för huvudradaranlägg. 
ningen. Apparaten består huvudsakligen av ett 
katodstrålerör med spänningsaggregat samt en 
förstärkare för de från huvudanläggningen in
kommande signalerna. Dessutom finnes ett 
svcpaggregat av »one-shot-typ» avsett att sty
ras av synkpulser från huvudapparat n. 

Rent mekaniskt är anläggningen uppbyggd 
sa, som fotot i fig. l visa r. Förstärkaren, svep
a~grcgatet och spänningsdelen äro inbyggda 
i den stora lådan (1) . Katodstråleröret är mon
lerat i en separat, ställbar enhet, väl skärmad 
m ot yttre störfäh , (2), och slutligen finn es en 

2 

Fig. L Anläggningen AN/ APA-l med samtliga 
medlevererade tillbehör. (l) = förstärkare 
m. m., (2) = katod trålerör, (3) = k ntrolIenhet, 
(4) =ljus kärm. 

18:J 

konlrolIenhet, på vilken kontrollerna för foku
sering, ljusstyrka och vertikal centrering äro 
placerade (3). Denna enhet är försedd med 
monteringsvinklar, så att den kan sättas fast 
antingen på katodstråle rörets hållare eller se· 
parat på någon annan plats. Dessutom finnes 
i utrustningen en del andra tillbehör, t. ex. en 
ljusskärm, som man kan trä över indikatarrö
ret för att avskärma störande yttre ljus (4). 
Det kompletta principschemat för den ur
sprungliga apparaten visas i fig. 5. 

Vid ombyggnad av denna apparat till ett 
oscilloskop för allmänna service- och laborato
rieändamål kan man naturligtvis gå till väga 
på många olika sätt. Den ombyggnad, som 
kommer all beskrivas i det följande, har ut
förts på ett så enkelt sätt som möjligt, och i 
största möjliga utsträckning med användande 
av detaljer från originalapparaten. 

:\lellanisk omuyggnad. 
Bland de första å tgärderna vid ombyggnaden 
konlIner en del mekaniska arbeten. Så skall 
t. ex. katodstråleröret monteras på något 
lämpligt sätt. Man kan naturligtvis ibland 
montera indikatorenheten separat på arbets· 
bänken, men det bästa är nog i allmänhet att 
montera i hop hela oscilloskopet till en enbet. 
Det enklaste torde härvid vara att montera 
indikatorstativet ovanpå förstärkarlådau. Delta 
kan göras mycket enkelt på följande sätt: 

Lossa den bakre foten under stativet, och 
flytta fram den så, att fotens bakre hål kom· 

Av 

Gunnar 


Högberg 


F;n amerikansk surplusapparat 
AN/ APA·I, som numera finns 
att tillgå på svenska markna
(len, lmn med fördel byggas om 
till ett mycket aO\'ändbart ser
vieeoscilloskop. Fin sak för de 
amatörer och servicemän, som 
behöver ett oscilloskop, men 80m 
drar sig för arbetet och kost
Haden att bygga upp ett frän 
grunden. 

mer mill för stativets främre, och dra fast den 
där med samma skruvar som förut. Den som 
vill göra ett riktigt ordentligt arbete kan dess
utom borra ett par nya hål i stativet för de 
båda överblivna skruvarna, men ur stabilitets
synpunkt är detta inte nödvändigt. Med den 
angivna placeringen av indikatorstativets föt
ter komma dessa att passa precis mellan fal
Sarna på förstärkarlådans översida, och kan 
alltså sk ruvas fast där med genomgående skruv 
och mutter. För att inte stativet skall skjuta 
ut för långt framför panelen, kan man såga av 
gejdern längs med lådans framkant. Härvid 
måste man dock montera av och kapa även 
det stag, som håller själva röret i vinkel mot 
gejdern, om röret fortfarande skall gå att ställa 
parallellt med gejdern. 

Nästa åtgärd blir att montera kontrollenhe
ten (3). För att få så litet arbete som möjligt 
kan man montera denna direkt i det mångpo
liga uttaget på panelen. För alt kunna göra 
detta, sågar man helt enkelt a v den gängad" 
ytterdelen på »C-sidans» hankontlIkt på kon
trollenheten, varefter man kan sätta denna di
rekt i honkontakten på panelen. För att hålla 
fast enheten stadigt kan man sedan ta en av 
vinklarna och fästa mot panelen, så som skis
sen i fig. 2 visar. För att få »rattsidan» av 
kontrollenheten mot de övriga manöverorganen 
på palleIen, måste man dock lossa »C·sidans» 
hankontakt från dess fästen och vrida den ett 
kvarts varv. För all sätta fast stödvinkeln i pa
nelen, tar man bort kontakten AC-INPUT, som 
i alla fall inte bör användas för 220 volt, och 
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skruvar som fig. 2 visar fast vinkeln med 
två genomgående skruvar. 1I1ed samma skruvar 
fäster man även den täckbricka, som döljer 
Mlet där kontakten satt. Denna brickas dimen
sioner framgår av Hg. 2. Den enda nackdelen 
med att montera kontrollcnheten på det be
"krivna sättet är a lt texten vid rattarna kom
mf'r upp och ned, men denna lilla olägenhet 
kan inte elimineras utan en ganska omfattande 
ombyggnad av enheten. 

För att sedan ansluta indikatorröret monte
rar man dcn mångpoliaa kontakt, som medföl
jer apparaten, i änden pä den irörhåIlaren in
kop pbde sladden, så a tt denna lagom räcker 
ti ll en snygg båge mellan kontrollenheten och 
indikatorrörets hållare. 

Nätaggregatet är i AN/ APA-l konstruerat 
för 115 volt, 400-2 000 p/ s växelspänning. För 
att ansluta transformatorn till 50 p/ s nät, läg
!.(er man helt enkelt in ett kraftigt seriemol
"dlnd på primärsidan av transformatorn. Vid 
220 volts nätspänning 'skall detta motstålld 
vara på cil'ka 300 ohm, I modellapparaten har 
det uppdelats på tvii parallellkopplade 50
"atts motstånd på vardera 600 ohm. De bli 
.,;anska varma under drift , och måste därför 
lllonteras så fritt som möjligt. Enklaste sättet 
att klara av den detaljen torde vara att mon
tera bort de båda reläerna, som sitter mellan 
Iransfonnatorn och panelen. De är fästade med 
"kruv frä n chassiets undersida . Samtliga an
slutningar till reläerna tas bort vid de kopp
lingsplintar etc., som de leda till. På reläernas 
plats, med användande av samma skruvhål, 
monterar man i stället två aluminiumvinklar, 
utförda så som fi g. 3 visar. Det är ganska vik
tigt, atl dessa vinklars mått inte alltför mycket 
avvika från de mått, som anges på skissen. Om 
det bli r för långt mellan dem, står filterkonden
satorn för högspänningen och en del andra de
taljer i vägen, och blir det för nära, fdr inle 
motstånden plats. För att fästa motstånden 
använder man två bitar 6 mm rundrnässing, 
,om förses med gängade hål i ändarna, som 
tig. 4 visar. Dessa rundmässingsbitar träs i ge
110m motstånden och dras fast med ett par 
-kruvar i de övre hålen i vinklarna. En li ten 
~ kruvplint och en avbäringsklammer för nät
,;ladden monteras på den framifrån sett vän stra 
vinkeln. De på skissen visade båda nedre hålen 
borras alltså bara i den ena vinkeln. 

Nätaggregatet kan för övrigt bibehållas 
~anska oförändrat. Filtreringen blir dock dålig 
"id denna låga frekvens, varför man lämpligen 
Ligger en c1ektrolytkondensator på 2 X 32 ,uF 
parallellt över den gamla filter kondensatorn 

på 2X2 ,uF (den höga aluminiumburkeo på 
chassiets bakkant vid 6XS). En lämplig jord
punkt för denna kondensator har man på plin
ten und er chassiet till höger om nättransforma
torn, framifrån sett. Kontakten närmast chas
siets bakkant på denna plint är ansluten till 
jord. De båda parallellkopplade motstånden 
på vardera 150 kohm, som förut ligger på plin
len, är amlutna i serie med reläspolarna, och 
kan alltså utan vidare plockas bort. 

Ledningcn från stift H på den mångpoliga 
kontakten, som går till rör V 201-1 , lossas från 
denna förbindn ing och drages i stället till 
chassiet. 

För att få en indikering, när nätspänningen 
är tillslagen, kan man ta bort reservsä krings
hållaren, som inte är an sluten någonstans, och 
i dess ställe montera en liten signanamphål
lare. Denna förses med en glödlampa för 6,3 V. 

Fig. 2. Kontrollenheten monteras med sin fäst
vinkel i direkt anslutning till det mångpoliga 
uttaget på panelen. Täckbrickan döljer det hål, 
där kontakten »AC-INPUT» suttit. 

5 rl~ : 2__~_0__~~I}I'~5!_IO~1_\5~_0 3 ~1~1 
11,5 : ~ 4> 

: 6 hå l 4>3,25
5 --& I 

Fig. 3. Måttskiss för täölvinklar för 
montering av förkop plingsmotstånd. BOCKas i röt vinkel 

Fig. 4. :Måttskiss för mässingsbult, 
på vilken förkopplingsmotst ånden 
skall träs på. Skruvas fast mellan --- - -- 120 -- - ---- -1 
vinklarna i fi g. 3. 
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0,1 A, som anslutes till glödspänningskontak 
terna på nilgot lämpligt rör, t. ex. V 203=6XS. 
kontakterna 2 och 7, eller till anslutningarna 
l och 2 på transformatorn. Nätströmbrytaren 
är enpolig, vilket nog är litet för primitivt för 
svenska förhållanden . Det kan därför kanske 
vara lämpligt att byta ut den mot en vanlig 
tvåpolig strömbrytare. Samtidigt kan man ta 
bort det skyddsbeslag, som sitter över den 
gamla strömbrytaren, och ta bort dess överd el. 
Genom att sedan klippa av d" vinklar, som 
axeln till beslagets överdel sitter fast i, och 
putsa långsidorna jämna, får Ulan en snygg 

ON-OFF skylt, som man kan använda till den 
nya strömbrytaren. 

När man sedan satt fast en gummibussning 
i hålet på apparatlådans baksida, och dragit 
nätsladden genom denna, är nätaggregatet 
färdigt. 

43 
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Vertikal f öl'stärkaren. 
J originalutförande bestar vertikalförstärkar~ ll 

(jfr fig. 5) av ett mottaktkopplat steg. V 201-,',. 

med en dubbeltriod, V 201·6, som katodlllot · 

s tand. Des~utom finnes en koppling med duo· 

dioden V 202 för horisontell centrering. Dessa 

tre rör användas i det skick de befinna si". 

utom det att i gallerkretsarna till V 201-6 in· 

sättas 0.01 ,uF och 500 kohm. (Jfr fig. 5). 

För att kunna styra denna förstärkare med 

osymmetrisk signal, måste man ha en fasvän· 

dare. Till denna kan man använda rör V 201·1. 

Detta steg måste dock kopplas om helt. Låt 

glödspänningsledningarna ligga kvar på stift 

7 och 8, men tag bort alla andra ledningar. 

Koppla sedan om enligt principschemat i fi". 

6. Som ingångskontakt användes koaxialkoll' 

takten »VIDEO LEFT» ,som frigjorts från ~in 

i!amla inkoppling, och förbindes med förstär · 
karens ingång, som fig. 6 vi sar. Potentiooll" 

tern i schemat (»Vert. först.» ) monteras istiii· 

let för den för skruvmejselinställning avsedda 

potentiometern R 213·3, märkt »CALlBR;\· 

TION 100», som borttages. Den nya poteotiu

metern förses givetvis med ralt. 

Oscilloskopets känslighet blir i detta utför· 

ande ungefär 5 V l em. 

Snpgellel'ator och hOl'isont:t Iförstärlml'e. 
Svepgeneratorn är originalutförande a l 

»one·shot·typ», dvs. den ge r en »sAgtand» fii , 
varj e giing en ~ynkpuls kommer in från huvud· 

apparaten. Detta är ju inte vidare lämpli g t 

för drt ändamål, och vi får därför bygga en 

helt ny s epge nerator. Denna skall sedan föl· 
Jas aven cnk..J mottaktför8tärkare, För att h 
rum härför, demonterar man s tegen V 201·2. 

V 201·3, V 201·4 och V 201·7. Glödtrådsanslul· 

ning:arna kunna även här lämnas orörda, utom 

vid V 201·3, där de ledningar som sitter pa 

stift 8, flytta s till stift 2, efter 'om ett anna l 

rör skall anvä ndas i denna hållare. Vid ned· 

kopplingen måste man hela tiden tänka pa. 
att rörhåJlarna i stor utsträckning använda

SOI11 koppling-stöd, särskilt för anodspännin1" 
en. Så gott som alla i apparaten ingående led

ningar äro märkta i håda ändar med två rän · 

,ler i olika färger; två röda ränder utmärk,-,. 

ledningar, som föra anodspänning. När man 

kommer till sådana ledningar, måste man alll , ,, 

se efter, 0111 dessa gå till vertikalförstärkarcn. 

och i så fall försöka plocka upp dem på någon 

ledig kontakt på plintarna. Genom att plocka 

bort de överflödiga motstanden och kondensa· 
torerna från plintarna fur man också plats flir 

"n del av de nya komponenter, som skall dit. 
Ä ven härvid l1laste man dock vara försiktig , sa 

att man inte tar andra detaljer än de, som 
verkligen skall bort. 

Svepgeneratorn och dess iÖroläl'kare ha I1lcd 

avsikt konstruerats så, att i apparaten befint· 

liga detaljer skall kunna användas. Till svep· 
förstärkarens slutrör använder man rörhållaren 

för V 201·7. Till fasvänclaren använder man 
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\' 201-2 ,och oscillatorröret (884,), SOIll är det 
,onda som behöver köpas extra till oscilloskopet, 
placeras i den rörhållare, där V 201-3 suttit 
iijrut. Synkroniseringsspänninf!:en tar man in 
l-' ii den kontakt. som redan är märkt »SYNC», 
uch låter den p:a till en potent iometer »Synk
-pänning:!>, som får ""sä lta en potentiometer 
K-2l.3-1, förut märkt »CALl13RATION 50». 
ItörhillIaren för \' 201-4 användes ej, utan läm
il as som resen- för e\"entuella framtid a utbygg 
nader. 

Svepfrekvenscn grovinställes med en om
kopplare för olika kondensatorer, och finjuste
ras med en potentiometer på l l\Iohm. Om· 
kopplare och potentiometer monteras på de 
platser, där potentiometrar, märkta »HOR. 
CENTR» resp. »" MPLIFI ~ TION» förut 
suttit på panelen. Den framifrån sett vänstra 
a,' dessa potentiometrar, som i apparaten är 
märkt R 226, kopplas emellertid inte bort, 
utan i stället horras ett ny tt 10 mm hål 
o"anför det gamla, och poten tiomf tnn placeras 
i detta. Tack vare de långa tilledningarna gill' 

denna förflyttnin g bra att genomföra utan nå
gon skarvning. Den förflyttade poten tiometcl' 
'0m är ~kruvmejselreglerad, användes för ho
ri sontell centrering. 

I fig. 7 visas ett principschema för den nya 
s"epspänningsgeneratorn och förstärkaren. 

KaIil.lI"eri IJg. 


Kalibreringen av svepaggregatet kan utföras 

så, att man matar in 50 periodig växelspänning, 

t. (I X. från en glödspänningstransformator, mel
lan signalkontakten och jord. Genom att sedan 
räkna antalet hela perioder, som man kan fil 
på skärmen vid olika instä.llningar, kan man 
bestämma sveposcillatorns frekvens. Denna 
blir ju vid varje tillfälle lika med antalet hela 
perioder på skärmen gånger femtio. Denna ka
librering är naturligtvis inte exakt, men ger 
dock en ori entering, som underlättar arbetet 
med oscilloskopet. Kondensatorvärdena i ,vep
oscillatorn väljas så, att man får en viss över· 
lappning mellan de olika områdena. I tab. l 
ges kapacitansvärden och motsvarande fTf·k
vensområden för sveposcillatorn. 

För att förhöja det färdiga oscilloskopets ut
seende, kan man som fig. 9 visar, av den 
plywoodskiva, som alltsamman är monterat 
på vid leveransen, skära till en skiva med ytter
måtten ungefär lika med 195 X 345 millimeter. 
På denna kan man sedan skruva fast förstär-

Fig. 9. Oscilloskope t i ombyggt skick, klart för 
användning. 

Fig. 8. Skyltar för märkning av manöverorga
nen kan man tillverka på detta enkla sätt. 

karl ådans stötdämpare med korta träskruv i 
hörnen. Under träskivan kan man sedan limma 
ett par tunna gummibitar, som skydd för det 
bord som man placerar oscillografen på. 

För att märka de olika manöverorganen kan 
man maskinskrivna eller texta texten på smala 
pappersremsor, som man sedan fäster på pane
len med hjälp av tejp, så som fig. 8 visar. 

Tab. 1. Ungefärliga kapacitansvärden för ladd
ningskondensatorn i sveposciIJatorn. 

Frekvensområde Kapacitansvärde 

40--200 p/s 50000 pF 
200--1000 p/s 20000 pF 

1--5 kp/s 5000 pF 
5- 20 kp/ s 0,1 ,uF 

15---35 kp/s 0,2.5 ,uF 

\ 

Varför inte 
först som sist prenumerera på 

POPULÄR RADIO? 
Det kostar endast 

12: 50 för l jl år 

6: 75 för l 2 år 

~~-----------------------------------~ 
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21 Mp/bandet öppnas för amatörtrafik! 


Äntligen fär sändareamatörerna. 
börja använda det sedan 1948 i 
Atlantic City-planen förutsedda 
21 Mp-bandet. Från och med l 
jan. 1953 har nämligen Telegraf
styreisen medgivit, att amatör
sändningar inom området 21,0
21,450 Mp/s får äga nUll. 

V id Atlantic City-konferensen framförde 
amatörerna i USA kravet på della band som 
kompensation för de av praktiskt taget alla 
länders representanter stödd a kraven på in
skränkningar i övriga amatörband, och efter 
länga diskussioner blev ocksä det frekvensom
rädf som nu blir tillgängligt för svenska ama
törer reserverat utesl utande för bruk av ama
törsändare. bn övergilngsperiod fram till 1955 
beslöts doek för genomförande av den genom
gripande omfördelning av frekvenser under 
27,5 Mp/ s som skulle ske. Sedan har världens 
amatörer med iver invän tat tillstånd all börja 
använda bandet. Först i maj 1952 fick amatö
rerna i USA börja och sedan lossnade det litet 
varstans i världen. 

För vårt lands vidkommande innebär start· 
tillståndet följande : Frekvensområdet 21,0-
21,4.50 Mpj s blir tillåtet för telegrafi, och inom 
omrädet 21,0--21,150 Mp/ s är endast telegrafi 
tillåtet. Samtidigt reduceras samtliga amatör· 
band under 21 Mp/s i enlighet med tab. 1. Det 
nya bandet får i likhet med 14 Mp/ s-bandet 
och 28 Mp(··bandet endast användas av ama
törer med A-certifika t. 

Beträffande området 7,100--7,150 Mp/s 
inom 40-metersbandet gäller, att frekvenserna 
delas mcd in terna tionelI rundradio och i den 
mån amatörsändningar stör denna verksamhet, 
måste amatörsälldnillgarna vika tillbaka. Detta 
kommer väl knappast att inn ebära Il ~ gon all· 
varlig inskränkning, i synnerhet som ju rund
radion redan praktiskt taget hindrar all trafik 
över längre avstånd dä r. 

Viktigare och för amatörerna mera tekni 'kt 
bekymmersamt är, att Telegrafs tyreIsen på ra
dioindustrins inrådan påpekat för amatörerna 
att störningar från amatörsignaler under 
30 Mp/s på svensk rundradio och television , 
som arbetar på frekvenser över 30 Mp/s, måste 
medföra aU amatö rsändningen stoppa s tills av· 
störni ng a v sändaren i fr el ga ske.tt. 

Detta innebär att TelegrafstyreIsen nu krä· 
ver avsevärt mera övertoll'fria och även parasit
fria sändare än som hittills varit fallet ..Man 
fär väl förmoda, att även radioindustrin, i lik· 
het med fallet i USA, vid den kommande tele
visionsstarten tar hänsyn till i synnerhet 21 
i\{p/s-bandet, där mellanfrekven en tiII vissa 
televisionsmottagare brukar placeras. Som pas
susen är formulerad kommer nämligen även 
störningar som går in direkt på mottagarnas 
mellanfrekvens att hindra sändning. 

Vad kan man då vänta av det nya bandet? 
Ja, erfarenheterna får väl i sista hand a\ göra 
vilket betyg bandet skall få, men man kan väl 
förutse att det kommer att uppföra sig som nå· 
got mellanting mellan 10· och 20-metersbanden, 
dvs. då bandet är öppet finns goda chanser till 
strå lande DX. Speciellt under perioder av till· 
tagande och maximal solfläcksaktivitet torde 
bandet ha mycket att erb juda DX·fanta t rna_ 
Förtänksamma amatörer även i vll rt land har 
sedan länge lyssnat på bandet för att så att 
säga smaka av det. 

Vad den rent tekniska fidan av saken be· 
träffar torde det ej vara nagra svårigheter att 
få en sändare som fungerar både på H oeh 
28 Mp/ s att gå även pa 21 Mp/s, men om ett 
antal I-IF·drosslar ingår i sändaren s slut teg 
kan någon av dessa ha en re.onans just i när
heten av 21 Mp/s och pli sä sätt ställa till svå· 
righeter. Antennerna för bandet torde icke er
bjuda några speciella problem, även om vrid· 
bara riktantenner med tv eller tre element för 
detta band börj ar få han terliga dimensioner 
och allt 11 borde vara frestande att försöka. 

-AKQ 

Tab. 1. Amatörbanden under 30 M p/ s enligt Atlantic City-planen. 

Band 
Telefoniband Minskad handbredd Anm. Mp/ s 

3,500-- 3,800 3,600-- 3,800 150 "Skepparbandet" kvarstår 
7,000-- 7,1 50 7,050-- 7,150 150 7,100--7,150 Mp/s, se text ! 

14,000-14,350 14,125-14,350 50 
21,000-21,450 21,150-21,450 Nytt 1953 
28,000--29,700 28,100--29,700 300 Minskat 1948 
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Under rubriken RBdlolndostrins ny
beter Införes uppgifter frå.n tillverkare 
och importörer oro nyheter, som av 
företage-n int.roducera8 på. marknaden _ 

Nya rörvoltmetral' 

EleklTonikbolaget, Stockholm, har översänt da· 
ta för ett par nya typer av rörvol,tmetra.r från 
RCA_ 

Den ena rörvoltmetern , typ WV·97 A »Senior 
Voltohmyst» har mätområclena 0-1,5-5-15 
-50-150-500--1500 V för såväl likspänning 
som växeh pänning och har dessutom en sär· 
skild toppspänning skala omfattande mätom· 
rådena 0--4--14--40-140--400--1 400--4 000 
V. Instrumentet visar toppspänningen oberoen· 
de av spänningens vågforrn. 

, 


r Inbindningspärm för 

Populär Radios 

radiolexikon 

avsedd för hela serIen 

kostar 3: - pr st.! 

Gör beställning genom att sända be

loppet per postgiro 196564. Var god 

notera på talongen vad beställningen 

gäller. 



PHILIPS JUBILEUMSFÖRSTÄRKARE 


TYP EL 6420 

- 70 WATT 

Philips förstärkarea vdelning i Eindhoven firar sin 2S-årsIUbi

leum med att presentera en 70 W -förstärkare, som är "nå

gonting utöver det vanliga". Denna nya förstärkare är utan 

tvivel den mest allsidiga som för närvarande finnes I mark

ooden. Den erbiuder nya möillgheter för de mest skilda 

installationer, beroende på att den bLa. är utrustad med : 

Automatisk volymkontroll genom inbyggd " limi

ter", som undertrycker momentana toppar och ger kons
tant liudstyrka. Härigenom undvikes distorsion vid fullt 
effektuttag Automatisk borttoning av pågående gram
mofonåtergi vnlng e rhålles vid samtidigt tal i mikrofonen. 
När man sl utat tala återgår musiken till den ursprullg

liga ni vån. 

Extra volymkontroll för varie mikrofonkanal möilig
gör fin reglering av liudstyrkan och eliminerar rISken för 
akustisk d l C' rkoppllng 

Nätströmbrytare med beredskapsläge, i v ilket 
endast rörens glödtrådar står under spänning. Efter liud
lös omkoppling till driftläge ger förstärkaren omedel

bart full effekt. 

Visuell utstyrningskontroll med elektronindikator. 

Utgångstransformator, omkopplingsbar för såväl 100V 
anpassningssystem som för 70V och sov. Utspänningen 
kon dessutom vid behov omkopplas till 3S V, 2 SV och lOV. 

Begär närmare upplysningar från 

SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILIPS, FÖRSTÄRKAREAVDELNINGEN 




\. 

TUNGSRAM.RÖR 

- för alla funktioner i en modern 

radioapparat 

TUNGSRAM 
ORION FABRIKS. & FÖR

SÄLJNINGS AB 
Svarvargatan 14, Stockholm 

\ IlIgångsre s i s tan ~cn är 11 Mobm, och med 
hjälp aven särskild lIIätkropp kan lilan hålla 

in .>å ngskapacitan sen <11 l iig som ca 2 pF. . Mät · 
noggrannheten är ± 3 0/O, och frekven somrä· 

det sträcker sig frän 30 p/s till 3 Mp/ s. Mäl· 
om!" drt för r es istansmätning omfattar sj u om· 
råden; rr sistan ser från 0,2 ohm till 1000 
:\[ohm kan uppmätas. Med hjälp av specip[[ 

mätkropp innehållande kri"talldiod kan fn" 
kvensområdet utökas till 250 Mp/ s. 

Det andra instrumentet med beteckning WV · 
77 A »Junior Voltohmyst» har ungefär samma 
Ja ta och mätomr1lden som »seniorin strumente t» 
men sakna r topp pännin g,;skala. M ätområdet 
för spänning är nägo t mer begränsad och om· 
fattar områden 0-3-12-60---300---1200 \ 
för suväl likspänning som växelspänning. 

Ny amerikansk bandspelare 

Data för en ny amerikansk bandspelare fråll 
Eieor [ne. har översänts av Ad. Auriema [ne., 
New York. Bandspelaren är försedd med en 
speciell utväxlingsanordning, som möjliggör 

sn abb omkoppling av bandhastigheten från 
7 ] / 2" till 33/ 4" och vice versa. 

Förstärkaren är utrustad med en omkastare, 
som automati --kt inför korrekta frekvenskorri· 
geringen vid läg och hög hastighet. Magnet· 
hu,'ud för enkelt spår eller dubbelt spår kan 
användas. 

Mätsändare 

En mätsändare för laboratoriebruk från det 
franska företaget Cie Generale de Metrologie 
har introducerats pil svenska marknaden av 
AB Bo Palmblad. Denna mätsändare har ett 
frekv ensområde 50 kp/ s-50 Mp/s (med ett 
bandspridnin gsområde 420---500 kp /s) . Nog· 
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PHILIPS 
Mätinstrumcnlavde lningen, Slockholm 6. 
Tel. 340580. för rikssa mta l 34 ·~680 

Standardmillivoltmeter 
GM 6005 
Mölom råde 0-300 V i 10 sleg från 10 mV Iii I 300 V vid 

fuflt ska luIs la g. Nivågradering - 60 Idl + 52 dB. Frekven~

område 20 p/z - 1 .'vip/s. Inbyggd kolibrcl ingsonardning. 

Ingångsimpedans 0,7-1 ,9 mcgohm. Ingångskapacilo ns 6

15 pF Pris 975 kr . 

Speciell likströmsmillivoltmeter 
GM 6010 
MÖIområde 10 IlV-300 V i 12 sleg. Ingångsimpedans på 

högsIa mö lområdet ör 100 megahm. Inbyggl lil ler mol vöxel

spönmrgsslörningar. Aulomal iski överspönningsokydd . Med 

separa l I sl kropp kon mölnind ske i hög f rekve~so:nråde l 

upp lill 10 Mp/s. Balleridriven. Pri s 1650 kr. 

Högfrekvensmillivoltmeter 
GM 6016 
Myck.,I slorl mölområde: från 150 fl. V li ll 1000 V ach ell 

frekvensområde rrån 1000 p/s-30 Mp/s. Ingångsimpedansen 

på högsIa mölamrådel är 10 mega h m vid 1 Mp/s. Teslkrop

pen ulrörd som kapacil iv spönningsdelare . Inbyggd kalibre· 

ringsanordning . Decibelskalan - 70 lill +62 dB. NÖlspön

ningsberaend;, mindre än 0,5 '10 vid ± 5 '10 varialion. 

Pris 1780 kr. 
Begör specialpraspekl I 

DALY STANDARDELEI(TROLYTER 

garanteras innehålla kapacitetstoleransen inom temperaturområdet -10' C till +70' C 

och äro dessutom tropiksäkra samt 

FRYSA EJ SÖNDER VID STARK KYLA! 

Data för DALY standardelektrolyter: 

.\.l'bet~ ~l);inllilJgar: UllP till 700 V =. FÖl'llrtfaktor: mell an 0,01 och 0,13 beroende på typ. 
Kapacite ts lolerans : -10% -r ;:;0"/0 föl' ~:1Jll tliga typer. Isolation. motsti'tnd : lika med eller större än 7 :\Iohm per 
Läck~lrö1l1 i mikroump: O,l X VXC (y= al'betssvälllling ruikrofa rad. 
volt och C= kapacitet i rnikrofarad). 

DALY tillvel'kal' även elelit.l'ol~'tkondensatol'{>l' fö.· temperatlll'onwådet _40· C till +85· C för arbetsspällninga.· upp 
till 525 V=. 

Denna annons ät· inföl'd i allleduing al' !Iåstående i Populä.l' Radio 111' 12/1952, dä.· lwllegial annonsering gör gällande, att 
»vanliga elektrolytlwl1dellsat.ol'e.· förlol'a sin I<apacitet vid -grader och ""ysa sönder \' id st.ar!< kyla". 

Generalagent: 

PÄR HEI~LSTRÖM 

AGENTURFIRMA 


Telegram: Box 279 Telefon: 


Pagenzia GÖTEBORG'C 132826, 132832 
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CEMEK SIGNALGENERATOR TYP AM3 

• .. ,... .,----- (.;,. 
" 
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Helt s\-ens J, tillverkad AM-signaJgenerator speciellt byggd för miHningar n. 
m oderna högkiinsliga mot taga re. Stabil mekanj k och elektri k uppbyggnad. 
F ramsida n f örseild med kyddslock. E t t antal a v dellILll. och liknande typer 
le,eremde till K ungl. Ar meförvaltnlngen. 

Viktigasttl data : 
Frekvensomräde : H)O kp/s- 70 Mp/ s i sex ba nd. Noggrannhet ± 0,5 %. 

Utspänning: 0,1 ,uV- 50 mV ± 15 % + 0,1 ,uV. 
Strålning: E j över 0,1 ,u . 
Modulation: 0--50 % . F ri f rå n frekvensmodulation.. Yttre modulation 

5 10000 p/s. 
Garanti: Signa lgeneratorn garanteras i ett år frä.n leveransdatum 

för f u llgod fu nk tion. 
Ovans tående generator t illverkas ä ven för F ',\f med frekvensomrltde 1 Mp/s 

- 70 Mr/s. 
Nä rmare upplys n inga r direk t från fabrikanten: 

INGENJÖRSFIRMA CEMEK 
Vegagatan 20, Solna - Tel. 8208 90 

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

grannheten är ±1 % upp till 15 NIp/s och 

frekvensstabiliteten ±O,l % för ± 10 % varia· 

tion i nätspänningen. Modulationsfrekvenser· 

na äro 50--150-400--800--1500 och 3000 

pis. Modulationsgraden kan ändras från O till 

80 "/0, och utgångsspänningen är variabel från 

0,3 ,N - l V. Rörbestyckning : 3 rör 6J5, 2 rör 

EL3l , l rör 6H6, l rör 5Y3G. 


Servicegenerator 

En behändig och prisbillig signaJgenerator för 

trimnin g av rundradiomottagare har introdu

cerat · på venska marknaden av firma Elektra· 

nikkontroll, tockholm. Det är ett instrument 

av österrikisk fabrikat (ELGE). Frekvensom· 


rådet för denna är 100 kp/s-20 Mp/s i 6 om· 
råden; frekvensnoggrannhet ±l 0/O . Instru
mentet är försett med en stOl' överskådlig skala 

AN/APA-1 OSCILLOGRAF 

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

Televisionsmateriel 

Amerikansk oscillograf i originaUåda . 
komplett med alla rör, ej s. k. »delvis 
demonterad» i N. S. matr! rieL In truk
tionsbok Och et t a,· os.- uta rb tat k opp
lingsschem a medfÖljer. FÖljande rör 
ingå. i. anlä ggningen : :~" katodstrålerör 
~BPl i sä rskild hflIlnre llI . skii rm. 'j s t . 
651\ 7, f'tt a,· vardera 6HG, 6G6G. 2 X2/ 
1:l79 och 6 X 5GT. Pris kronor 195: -. 
Byggsats för komplettering a\' ovan
~ [ående oscillogra f; inneh Iler allt . om 
erfordras för ombyggnad Ull nä tun

sluten serviceoscillograf, pris kronor 
60: - netto. Detaljerad bes'kriminl!: 
över byggsatsen på begä ran. 
ANj APA- l och byggsat~en säljes äH'n 
p å ayhetal'lling. 

Begär beskrivning över AN/ APA- l, 
över byggsatser och över annan radiu
materiel, ny och sUl'plus. 

AN/APA-1 säl,jes och demonstreras i 
Göteborg nv RFC Radiosen-ice, Jollan
nebergsgatan 22. 

Box 25066 VIDEOPRODUKTER Göteborg 25 

\~------------------------------------------------------------_/ 
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Bildrör: 
hlW 22-10 .......... .. ... 

hlW 31
hlW 36
MW 43

E DF 80 
E CC 81 
BCL 80 
EL 81 

16 ... . ........ .. .. ...... .. ... 

24 ............... . . . ..... . 

13 .. ............ .... .... .. 


Övriga rör: 
........................ . 
... .. .. .. ... .... . 

...... .. ... ... ... .. ............... .. 
EL 83 
E Q 80 .. 
E Y 51 
BY 80 .. . 
P L 83 
PY 82 .. 

Transformatorer: 
10850 Blockerin gstraosformator 
10871 Dtgungs trRosEormator ... ... 
10005 Ll njeurg.-trao;'f. + h ög" p.

e n h. för )lW 22-16 och 
MW SI-lA ... 

AT 2000 D :o [jjr )lW 36--24..... 
AT 2002 D :o för MW 43--43...... 

125: 
170:
170:
250:

8: 
9: ,30 
9 : 

12 : 
11 : 
11:

8: 50 
7: 50 

11:
7: 

!): 
13: 40 

52 : 
53 : 
48 : 

ALLT för RADIO och TELEVISION 

IMPORT A.B. INETRA 
Regeringsgatan 97 


STOCKHOLM 


Tel. 200147, 216255 




i 6 fä rger och har anordningar för inre modu
lation, 800 p/ s_ Apparaten kan också använ

<la som tongenerator och har variabla dämp
sa tser för både HF och LF (7 . te o- ). Inst ru
mentets mätt 16 X 20X13 cm_ 

Kontrollenheter för lågfrelwens 

E n högkl assig anläggning för llIusikreproduk

tion ut göres , 'anlig ' n av e tt anta l separata en

h eter, exempelv i k ivväxlare, fö r tär kare, hög


talare, avstämni n;!;scnhClcr e tc. var oc h en med 
Eina separata kontroll r_ Ofta ha dessa enheter 

.i nte samhörande <lata, som "'ör dem använd
bara för alla förekommande typer av skivor 
och nålmikrofoner, och inte heller får man då 
kontro llerna sammanförda, vilket emellertid 
skulJe av-evärt förenkla deras handhavande_ 

Ett amer ikamkt före tag, Pickering Co, har 

introducerat en nr modell, en förstärkare med 
kontrollpanel. D nna enhet innehåller: 

1) en förstärkare, som kan anpassas för alla 
typer av nålmikrofoner, 

2) en trelägesomkopplare med vars hjälp tre 

olika kompenöation , filter för olika typer av 

inspelningar kan inkopplas, 

3) t re ing&ngar för nli lmikrofoll , TV och ra

dio_ I ngångarna för TV och rad io har hög 


impedan s och kan an lutas även till mikro

foner , band~pelare etc., 

4) ton kontroll för bas- eller diskanthöjning. 


F'illsä,kdngar 
Firma Finelektro, Växjö, har som prov sän t 
oss ett par »öervicekartonger» för 50 resp, 100 

finsäkring.lL 
Fin"äkringarna som I,ar d e standardiserade 

dimemionerna (diarn. 5 mm Xlängd 20 mm), 

bar märkströmllI a r frå n 50 mA till 10 A och är 

"Heissleiter" 
motstånd med 

(log) R k re stor negativ temperaturkoeffieient 

* 
1 För fö rdröjningskretsor 

- med glödlampor, radio
l ,O 

rör, motorer eller reläer_ 


2 För strömbryggo r_ 


Q

10 I-!-\--+---+--

a t '-'-__-'-__--'-_ 
'00 IU<l 

" 
il Som temperaturkännare 


i olika medium. 


Lämpligt material och lämplig utformning m öj 

liggör snabb återgång till rttgångsläget. 


SPÄNNINGSFALLTYP STRÖMSTYRK 

6-30 V50- 300 mAP 

12-40 V50- 600 mAS 

100-1000 mA 2-15 VK 
-

3-12 V500-5000 mAR 

Vidare upplysningar från * 
Ensam· TelefonA B I M P U L S 


försäljare 210808 
Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

av fyra olika tYlJN, nämligen : 
NL: norlJlal smältkaraktäris ti k, luftfylld 
NP : norm al smältkal'aktäri tik, pulverfylld 

TL : t rög smältkaraktäris tik, luftfylld 
TP : trög smältkaraktäris tik, puh'erfylld 

F insäkringar a' typerna NP och TP ha den 
gamkn imponera nde brytförmågan av 1500 A 
"id ma~,. 275 V. De tröga fin säkringarna (typ 
TL och TP ) är de första av svensk tillverknin g. 

RATHEISER - KECLIK - SC HRÖDER ' 

Radioteknisk Uppslagsbok 
Oumbärlig på laboratorier. En guldgwva 
för amatörer. 

radio mentor 
FACHZEITSCHRIFl tN DEUTSCHER SPRACHE FOR 

RADtO - PH QNO - TELEVISION - ELECTRO NIC 

BERLIN 
GRUNEWAlD, HUBERTUSBADER STR . 16 (Brl!. Sekt.) 

UKV-FM-SUPER 
87.1>-108 ~le/8 - 10 kre ts ar -- RF-s teg 
r atiode tektor - t!'i nlln a t! - 'l ns lntes ti ll 

följand e för slii rkarllt tag: g all er, glö dsp. 6.3 

\"/ 0,98A, anodsp. 250V /35mA - EC92, ECC81, 

EF"2, EFn, DS80. 

Pris kr, 195 : - b rutto . 


30-50 ))Ie/s - 8 kret sar - addo blandn. 
ratio det. - E F42, E F42, EE'42, DS80. 
Pris kl'. 195 : - bru t to_ 

K va l i tets hö g talnre. 

Inspelningsskivor , hiirclbnrn, Ny p rincip . 

Vad behöver NI? Begä r offert t r im OB8! 

IMPORT. 


INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 320473, 30387;) Stockholm 

\ 
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"CREAS" 

e l e kt r o ly t -, pappers

och mi ca k ondensatorer 

CREAS efte r s träyar y iiI s in kondensator 
ti llverknin g" s må d imensl on ..!- utan a t t pru
ta på noggrannheten och till fö rlit li g heten . 
Så t ex fr a m"tiillas mlcakondensa t or er l 
standardutförande med en t oleran" bättr" 
än ±2 ' / •. Nå gra exempel Ili, s må dimens io
ne r nr o de o\' an u\'blldade elektrolytkon
den"atorerna , sawtllg a wed 500 \'olt.s ar 
betsspänning , 

Siiljcs ge ll orn le dnn d e g"ossisl('Y 
iuon, brnll sc!l e n. 

Generalagent : 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 
Stockholm Sö, Tel. 449295 

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

tap e 

ba ud . med 
1"P; brusn iYu , god 
;1 tel'g i "11 ingsför 
n lli g-a, Hi l t att n '"riGt ~\-ell "kt 

llHl P;lletiSf'1'fi . Ty;, ~ ;:ldkt med lly tt blir 
materia1. S midip;t oeh s tn d{t. Pro,-a 
ett band - X i kÖIWl' fle ra . Le n ' r e 
ras på pla~ t ~ pola r Olll r e:>[1 . :36G III 

k r . 28: -, Hl:j ll1 :"t kl'. 18: 30. 
Alla IIp !}lys lliuga1' ~kri ftligen eller 
per te lefon f1' i'lll eu~amför~iilja1'en . 

F ö rb indelse ön~k"3 In.ed äterjörsii lja ll d e 
detn lj i lll.er uver h ela lan d e t . 

LJUD & BILD AB 

Un lravögen 13, Hjorlhagen 


Orderlel e fon : 675777 


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

VA.ra lli löuu e lir välkomna m ed bldra. 
uoder d e noa r ub rik : k n e pl«o, kop p llopr 
oc h m ätmetoder, lliUIU verka d e detaljer, 
enkl .. och eUe ktl..... hJii l p m edel för . e r 
v ice oc h f e lsökning etc, VarJe inf ört bl. 
dra " honorera. med kr. 5:-. 

Böj li g axel. 
H ur ofta önskar man sig inte n böjlig axel 

till en potent iometer , omkop pla re ell r r Hi d 

kondensator ! 

r::. 
Böjlig oxel 


Ex potent iometer 


En sådan ka n man läll Iillve rka .j älv! Axeln 

gö res ave n bit wire till en hastighehmätare. 

Borra e ll hål, litet s törre en wirens diameter, 

i den axel där wire n ~ kaII anbringas. Löd ~edan 

fas t wiren. I wirens motsa lta ända, som skall 

~a genom frontpane len, lödes en bit fast av 
, a mm a d imensioner SOnI hålet i rallen . Se 

ski ss ! 
BV! 

Ii a ffeburl{slocl, SOIll slm lh jll l. 

Borra hål i locket, gänga kondensatoraxdn oe ll 

skru va fast locket med tya lllullra r. P å kanten 
av locket göres e tt h ål för wire, se fi g. 

BMQ 

HlI ttedlylwndcnsatol' a\' .-\PC-t r iJlllller_ 
En APC·lrimm er bl ir en bUllerfly om Ina n sa

ga r i tu s tatorplallorna _Se fi g. 

0 
BJf Q 

Ro 
'OO 

\JQ 
. "'-Sågas 

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


Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag a v 


HÖGTALARE 
Standard

Kombifon

Kraft

Sekundär-

Ring eller skri v till oss för offerler, 

upplysllinga r och lever ansbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försö ljll illgsbo!ag lör 

SV ENSKA HÖ GTALAREFAB RIKEN AB 

SEGE LT ORP Tel. 46 1846, 461980 

Vägen till a m atörsändar
licensen breddad 

POPULÄR AMATÖRRADIO 
"Ctgh -e n :1\" FöRE::-<I:\GF,:.\" S.VERI

GES SA~ J) .\.nEAi\IATönER, f ö rkl,u

ta l' 1':"1 ett lii l tfal tlig-t sätt de l'ad io tck

llbka g nllldbegr eppeu, 8ilnda res Odl 

mo ttagares u ppbrgguad oell f u nktioll 

sam t l ii nlUa r dc ö,Tiga up pl,ysninga1' 

som beh ij \-~ f ör a tt pro H:n f ör am atör 

licens sk a ll kla ras. L iimplig liirobol, 

fö r knrser i ra dio tek nik _ 

22-1 si d o!' , on fig u l'e!' . Pr is h ä ft. h . 

12 : -, i u b . kl' . 1:>:-_ 

Rekv irent s g l' UOlll SSA :s K a nsli , Mag

nus [ac1111;i ~.~ a t J
a n 4, StoekIlul m 4_ 


P os (:.d ro l .:; ;),! 48. Tel. ·41 i 2 77 . 


'---.-----------------------
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Det idealiska kombinationsröret för mo

de rna AM-FM-UKV-mottagare, innehå llan

de en enkeldiod för AM-de modulator, vidare 

en dubbeldiod för FM-demodulation plus 
GlödspOnning 6,3 volt - Glödström 450 mA 

Anodspänning 100 250 volt en triod för LF-förförstörkning. Givna för . 
Gallerförspänning - 1 - 3 volt 

Anodström 
Branthet 

0,8 
1,3 

1,0 mA 

1,2 mA/volt 
delar: Förenklad uppbyggnad 'civ chassiet, 

Genomgrepp 

Inre motstånd 

1,45 

54 

1.45 % 
58 k ohm förbilligad koppling, ringa utrymme, indi

d :o AM-diod vid UO';' 10 volt c :a 6,25 k ohm 

d :o FM-dioder vid UO = 5 volt ca 200 ohm rekt uppvärmning vid växelströmsmottagare. 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÄDLÖS TELEGRAFI 
Tel. 232005 STOCKHOLM 32 Tel. 23 20 05 
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GRID-DIP METER 
2,2-400 Mp/s 

MEASUREMENTS CORP. 
Boonton, N. J. 

MEGACYCLE METER 
modell 59 

Frekvensnoggran nhet : 2 %, direk t av 
IIlsning p:), individuellt kalibrerade ska
lor i sju mätområden. 

Generalagent: 

ERIK FERNER 
Fack Stockholm 32 Tel. 198949 

\ 

I Elektrolytkondensatorer 

Le dn in gar och tråd 

T e l e v i s ionsantenner 

Rör i stor sortering 

Omegamotstånd 

Näts pön n in gsom kopp Iare 

AB ELTRON 

Kronobergsgatan 19, Sto k holm 


Tel. SO 79 94 

\ 
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Ta,ppa inte muttern! 

Alla som försökt sticka in en mutter på ett 
svåråtkomligt ställe vet hur besvärligt det är. 

En bit isoleringsband, klibbigt, på finger 
eller verktyg håller fast muttern medan den 
föres på plats. 

EV] 

TaplJa inte skrll\'en! 

Att få en skruv sitta kvar på mejseln kan vara 
besvärligt många gånger. 

Fyll skruvens mejselspåI' med bivax. Tryck 
fast mejseln i skruvspål'et. Skruven sitter nu 
tillräckligt fast för att kunna anbringas i hålet. 

RV] 

Matarledningsspl'idal'e av "blåsrör". 

»Blåsrör» av plast, som barnen am-änder att 
blåsa ärtor i, kan med fördel användas till 
spridare för matarledningar. Rören äro 28 cm 
långa; om man kapar dem, blir priset för varje 
spridare ca 15 öre. Vikten blir mycket liten, 
samtidigt som förlusterna är små. Jag har an
vänt dessa pinnar under ett år nu i min »stege» 
u tan nackdelar. 

"ARq 

Fosforbrons i löd]<o]vspetsen. 


Använder man lödkolvspetsar av fosforbrons 

kommer dessa att hålla mycket längre än kop

parspe tsar. 


ARq 

BOKNYTT Forts. fr. sid. 4. 

magnetiska vågon) kunde kanske ha gjorts 
bättre. 

Detta är emellertid endast detaljanmärkning
ar. »Populär amatörradio» är en utmärkt ny
börjarbok, synnerligen lämplig som introduk
tion för dem som med otillräckliga gr undl äg, 
gande förkunskaper ämnar ägna sig åt ::\lna
tÖrsändning. 

(Sch) 

Applied Electronie Annual, 1952. 
British-Continental' Trade Press 
Ltd, London 1952, Pris: 2 ;1:. 

En bok för affärsmän intresserade av import 
från eller export till England. Fullständig för
teckning över tillverkare, försälj are och impor
törer av radio- och elektronikutrustningar. 
Dessutom några orienterande kortare artiklar 
av teknisk karak tär. 

(Sch) 

En komplett serviceverkstad 
i ett instrument. 

KPS 1 

Prisbillig signalgenerator 

laboratorieklass. 


ELEKTRONI KKONTROLL 
ARKITEKTVÄGEN 52, BROMMA 

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

Du talar siälv 
"på löpande band" 

Enkel, mycket billig tillsatR till vanli g 
radio och vanlig grammofoll, För lik 
eller vä xelström. Pat.an pr,) k 4434-49. 
HrH ny metod, Inga extraförs tärkare 
eller ely\. Ritn, och beskr. 11 ark folio 
av ävrn plattinsp, kr. 14: -. Enklare 
och billigare lin något som tidigare 
funnit, pfl detta område. Envar av 
P opuliir Radio, liisare bör ätta sig in 
i clett~l, Daglig demonstration i vå r lo
kal i lIfalmö av 3 apparater, Ilen ena 
byggd på fjädergrammofon , där tal 
huyudet består ay hörtelefonspole oeh 
där ljudet är högt och rent. F a ckmän 
ha ställt sig- tvivlande. men bor Ni i 
:1IIa lmö, så övertyga E r jälv genom ('tt 
besök hos o . Vi kunna förete entu· 
sia - t i.-ka intyg från köpare. Prislist:l 
och upp\. ]{r. 2: -- + porto, 

NI COT WABA 
Kommendörsgalan Il, ~IaJmö 
Tel. 14-2 00, 24,139 . Privat 28004 

\--------------------------------_/ 



Ett Gott lVrtt AOr 

1953 

önskas 

A~ade Kunder 

av 

Advance Components Ltd. , London. 


Sydney S. Bird & Sons Ltd., Enfield. 


Daly (Condensers ) Ltd., London. 


D :r-Ing. Giinther Kamphausen, Berlin-Charlottenburg. 


Elektro-Geräte·Bau Gustav Klein, Schongau. 


Lechmotoren, Ernst Klein, chongau. 


Roscnthal·Isolatoren G.m.b.H. , Selb. 


Wilhelm Ruf K.G., Hohenbrunn bei Miinch n. 


Sola Electric Co., Chicago. 


The Sta tic Condenser Co. Ltd., Wokiugham. 


Wilhelm Westermann, Kondensatorenfabrik, nna . 


Vi hoppas att även under det nya året bliva hedrade med visat ökat förtroende. 

Generalagent: 

p ÅR HELLST RÖM 

AG E N TURFI RM A 

GÖTE BOR G C 
T e l egram : Pa gc nz ia Box 279 T e1. l 3 28 2 6, 13 2 8 32 

\. 
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, 
DAVOMETER 

32 mätomrliden : 
Liks tröm : 0,1-1-10-50-2iJO mA 

-1-5 A. 
Växelström : 10-100 mA-1-5 A. 
Likspänning : 0,1-2,5-10-50-2iJO 

-[)00-1000-5000-10000 volt. 
Växelspänning : 2,5- 10-50-250

GOO-1000 volt. 
Ska la 115 mm. lång. Samma skala 
föl' lik- och växelström. 4 skalor f ör 
motstfllld och 2 för db. 

Begär offert oc" prospekt frlln; 

ELEKTRONVERKEN 
Björnlorpsga lan 16, Malmö 

Tel. 54064 

WALKIE-TALKIE 
WS-38 

Komplett ('lIgelsk snrpln ~ \Ya ll;i(' 

talkie, med nntenn, mikrnfoJl, 11,;[' · 

lurnr OS" ., pr is li~;:; .-

Yi lage rfö ra. ii\'en sllec ialal 'l)arat l-' r 

ny 01i1,<1 sla g, ~lancl arllracks , lik 

rikta rt" trafikmoL!:l gare, "indarE'. 

röt·, m otsti'lud , kondensa torE' !'. n\' 

s tämningscnhetE'r, radnrtillbehör 

och -s tationE' r m. m. 

Detaljförsäljning i Göteborg gE'nOUl 

RFC raflio , Jo11nnneber .g~gatan 22 , 

Göteborg. 

Begär ,åra prislistor. Vi s ld ckar 

dem portofritt. K ompletta da ta på 

A;X/ APA-1 ptl begäran . 

VIDEOPRODUKTER 

Box 25066 Göleborg 25 

~~_________________________________ J 

SCROGGIE ~1 G: Foum{atioll s o; 
Wire fess, femte .ornarL. upp!., 328 sid .. 

235 fig . IIiffe & Sons Lt el. , London 

1951. Pris : 12 s. 6 el. 

En bok som populärt och på samma gilllfi l e · 

derhäftigt , utan att äng;;ligt un dvika lIIatP1I18' 

ti sk behandling, söker klarlägga de fenol1ll' ll 

som radio i modern mening inne fallar kan all · 
tid påräkna intresse. Den eng,·l;;ka fackt idnin· 

gen Wirel"s. World har undpr å ren s lopp pre· 

sterat ett flertal text er som alla kännetecknat s 

al de stora krav pli p.opulär framst ällning ut· 

g ivaren haft. 
Ovanstående arbete utgör intet undala g. Do· 

ke n börjar med en introduktion av de nöd,·än · 

c1iga matematiska hjälpmedlen, redogör för ,lc 
.olika byggs tenarna i varje växelströmskret o 

och kommer "ia en framställning av ch·ktron · 

rör "ns funktion över till radiotekniken .och 

des~ olika problem . Den resonerande framställ 

ningen beledsagas av numeriska räkneexempel 

som gör frall1ställning~ 1\ behagligt konkret, på 

ell sätt s.om torde vara väl lämpat för ä\'e ll 

m indre studinana läsarf'. 
Det r ikhaltiga och ",il valda illustration,· 

materialet ger stöd li t kxten så att läsaren 

utan s törre ansträngning kan skapa sig de nöd

vändiga 111inllf'sbilderna för fort satt studium i 
ämnet. Anmälaren känner ej till de tidigare 

upplagprna s'' arbetet men den föreliggand e 

bär vittne 0111 alt erfarenheterna från dem till· 

\ aratagits oms.orgsfullt .och mot svarande bok 

på vårt språk falla s ännu. 
(eOH) 

Kort\'ågssändningar från FN. 
FN :s Illformatlon8kontol' meooelar Htt F);"

fÖl' m iddag-s möte n Ilhd ndnH daglt~c n (uto m 
:s ijndo g al' oc h d e vardagar u' in g et m öte hå l 
l,'s) kl. 15.4 i}--18 .4:l s " en_k tid . ,' iindningl' l\ 
sk!'!' ö,e r . tati.on WReA pil 15285 kp/ s . D es" 
utom s'illd .• pn n y h e t s b Il I l \! t I n p å enA" 
et. t, a kl. 10.00--l 0.10 s vcnRk tid ,'".,. 1' " B O l:) 
1:; 210 kp/ . (lC'h Ö \'~ l' wnc.l., 1177J I,p/ s . 

Rättelse 

I artikeln lYra mätinlsrum ent a nges i fi gurtex

ten till fill . 14 att bilden föreställer en rörvoJt. 
meter frå n Philips. I själva verket är det fr!lga 

om den rörvoltmeter från Radiometer, , om 0 111· 

nämnes i texten. 

I artikeln »Kamerarör för televi~ion» i PO· 
PULÄR RADIO nr 12/19':;2 anges i fig. 12 
»rel. Iju ~ läthet hos den upptagna bilden». 
Skall \ara »rel. ljustäthet h.os den å tergivna 
bild em>. 

För tab. l s id. 18 saknas f.otnot : '>utan elek· 
t ron multiplika tor. 

\ 

INBINDNINGSPÄRMAR 


till POPULÄR RADIO 1951 

Pris kr 3 :25 

BUNDNA ÅRGÅNGAR 1951 

Pris kr 16:

kan levereras omgående 

POPULÄR RADIO:s expo 

Stockholm 21 


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

RADANNONSER 
Under denna rubrik införas r adannonser till 
ett pris av kr. 3: - per rad. Annonstypeo är 
avsedd endast för amatörer och för enstaka 
försiiljnlngar. FirmannnODser måste hänvlsDs 
till vAra. övr iJCB annoDsformnt. 

ti l1 ~k:1S h:öpu: 'l' gf-kur~ (gr .-s ld\"or) m ed 1n
st l'u k ti on er , beg . 'l'gf-n r ddar m .m. Öyn .ru t l'l. 
tlll tiig'st a p r ts . Kal'l s ta r1s Rs r\ioanIllWn·r. 
Klin gen, Belle,·ue.". 13 n, Karl s t a d. 

Till sn tu : "Hi · Q-Disc- rceonlc r ·' (se Ralli" 
New A, 11 0 ". - ~~ ) 78/ ;-:a ,' . 220 V. N. ny . Ttllfälle : 
Billigt! K. :itriclell. T el. 20Gn , Linköpi ng. 

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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l
Dag"- och afton sko ta . In genj örs- . ,-erkm ii starc- Mh fö rmansexamen. 
Teleteknik m ed rudi o - oc lt rUflar te kllik . lIIllilkinteknik I\lc·d '·erkstadstekulk..mI L iiJ;n le"natlskoqna der : 100 k r. lii gTc p r m,in . Hn i Stock holm o. Göteborg. 

f\ I l :\[odet'na kUl·.plnn ,·r . H ö, tterm inen börjar l sept. Studiehan dbo k . ä ndes 
pit b eg iiran . An ):' iv f ac k , p raktik. :Hd e r Hl. m..'- b,·ropa ll enn n tl (lnilig. 

Telefon : Köpi ng 113 10. -- ReJ<lor. 

~~----------------------------------------------------------------------------./ 
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THE FOUNT AINHEAD OF MODERN TUB f DEVflOPMENT IS ReA 

ReA rel,-olDlDenderar 

av f ö ljande s](äl sina "p.oefe rred types" f ö .- n y]{onsh-u]dioner . . . 

EKONOItIJSKA - R CA "pre MÅNGSIDIGA - Dessa r örtyper llATIONELLA - Genom att an· 
ferred ty pes" mottagarrör omfattar har omsorgsfullt utvalts ur RCA:s vä nda RCA "preferred types" kall 
44 typer och rep resentera r m er än synn erl igen omfattande produktions· appa ratti II verkaren a mtidigt med 
hälften av ReA:s he la m ottaga rrörs· ·p rogram för att t illf red ssLälla de begrä nsnin gen av antalet erforder
produktion - 150 mil j. p r å r. Kon m s t skiftande önskemå l f rån appa liga rör även begränsa behov.et av 
centrationen på des a rela tivt få r atkonstruktör.ernas sida . De ha r antalet komponenter, vi lket innebä r 
typer reducera r p roduktionskostna provats med avseende på in lä mp besparinga r vid inköp och lager
derna, vilk t kommer kund. rna till  lighet under skiftand e a r hetsförhål· hå llning . S tandard isering av rör och 
godo, samtidigt som kva li tet och landen och därvid visat sig fylla de komponenter föreTIklar även f ram· 
j ä mn het hå lle på toppen. högsta anspråk . tida service. 

Vi la crför 1'i8ndliga R C A "preferred 'ype~'" sam' 175 andra mo.tagarrör och 100 pecialrör 

A uktoriserad representant för ReA elektronrör: 

ELEKTRONII{BOLAGET AB 

A z:d. Elektronrör 

BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOUJ Sö., Tel. 44 9760 

http:behov.et


avNi får en elektrolytisk 

högre Ni köper en 

s - ensalor
on 
SK-kondensatorer tillverkas av Saarländische Kondensatoren


fabrik Brebach-Saar och tillverkningsprogrammet omfattar 


elektrolytiska kondensatorer i Standard- Miniatyr- och Sub


miniatyrutförande. 


SK-kondensatorer tillverkas i kapacitetsvärden från 4 ,uF till 


10.000 ,uF samt med arbetsspänningar från 6 volt till 900 volt. 

Under 1953 kommer JAN-provade elektrolyter att levereras. 

SK-kondensatorcl'nas överlägsenhet kan karakteriseras i 3 

!mukter. 

I Elekh'iska data: 
l\fätf rekvens 50 p i ::; 


Mätternperatur + 20 0 C. 

F örlustfal,tor: normalt 0.05-0.1 max. värde 0,2 

Kapacitets tOle rans -20 010 +30 010 för 11l.gvoltskondensatorer (under 100V) 


-10 010 +30 010 för högvoltskondensatorer (över 100V) 
Uicl,ström mindre än 0.5 uA/ uF 

II Temperaturområde : 
Under det att elektrOlytiska lwndensatorer i aHmällhet förlor a sin kapacitet "id -grader 

och frysa sönder vid s tark kyla behå lla SK-kondensatorerna sin kapacitet och frysa först 

vid temperaturer under -40 0 C. 

SK-konden 'atorerna levereras i 3 olika serier. 

Serie I Standard ---0 0 till +600 C. 


» II Tropikbeställdig ; - 100 till +70 0 

» III Tropik- och pola rbeständig 
Serie I tit verkas med arbetsspänninga r upp till 100 Volt . 
Serie II och III tillverkas med arbelsspällningar upp (il! 350 Volt. 

III Storlek : 
SK-lw nclensatorer ha synnerlil;en ~lU ; l diemen;.;inner t. ex. 
25 uF 30 / 35 Volt diam. 15 WUl längd 25 mm 
50 » » » » 15 » » 30 » 
10 » 100/ 100 » » 18 » » 30 » 
25 » 150/165 » » 18 » » 42 » 
50 » 220/2GO » » 24 » » 42 » 

SK· elektrolytiska kondensatorer lagerf öres i Sverige av Generalagenten: 

AB GOSTA BltKSTROM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 STOCKHOLM K Tel. 540390 (vänl) 


