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En bandspelare med vä ridsrykte -
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Grundigs modeller alltjd 
tongivande - de spela på 
kvalit.et. 

- allt 
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R A D lON S P lON J Ä R E R [II) 

Guglielmo Marconi 

H ertz' försök med elektromagnetiska vägt' r 
år 1887 blev snart kända och upprepades av 

vetenskapsmän och amatörer både i Europa 
och U A. I Bolognas universitet undervis1' 

de professor Augusto Righi. Guglielmo Mar. 
coni var inte inskriven vid uniycrsitetet, m(:ll 

hade ändå tillfälle alt lyssna till den emi· 
nente vetenskapsmannens fÖTeläsnin gar. Den 

unge Marconi sag längre än sin lärare och 
andra veten skapsmän. Han förstod att de 
elektromagnetiska vägorna kunde utnyttjas i 
praktiken för kommunikationsändamål. 

Guglielmo l\[arconi föddes 1874 i Griffoni 
nära Bologna. Hans fader var en förmög~n 

man, som hade råd att bekosta sin sons ex· 
periment. Marconi kombinerade de uppfin

ningar, , om .redan gjorts till ett praktiskt an
vändbart radiokommunikationssystt:m. Han 

tog sändaren frå n Hertz, kohärern från 
fransmannen Eranly och luftledaren, anten

nen, från den ryske ami ralen Popo/i. Marco
ni berättar att han kom på sin ide under en 
sommarsemester i de italienska alperna år 
1894 eller 1895. I hans händer kom en illu

strerad artikel i »Wiedemann's Annalen». Mar

con i avbröt sin semester för att se om hans 
ide kunde förverkligas. På si n faders gård 

gjorde han sina första försök. Det lyckades! 
Över 1 km kunde han upptäcka de utsända 

signalerna. 

11'Iarconis moder var från Irland och här
igenom kom den unge italienaren iförbin · 
delse med den engelska telegrafförvaltning, 

som då var sysselsatt med att ord na förbin
de lse mellan fyrskeppen och fastlandet. Pil 

det sättet fick Marconi de stora resurser, 
han behövde för att prova sitt system. Sända

ren bes tod aven jord förbunden antenn. I 
antennkretsen fanns ett gnistgap, som var 
kopplat til! högspännings -idan på en induk
tionsspole. I lågspänningss idan fanns en tf:

legrafnyckel. Den låg frekventa strömmen meJ 

hög spänning gjorde, att överslag erhölls i 
antennkretsens· g·nistgap. I kretsen up pkom 

högfrekvent växelström, som alstrade elek tro
magnetisk strålning. Mottagaren hade ockd 
en a ntenn och direkt i demamma var koki

rern, detektorn an.sluten. Se fig. l. 
Den 10 maj 1897 gjordes de första expe

rimenten, och den tyske professorn Adoli 
Slaby lämnar följande skildring härav: 

»På de tjugo meter höga klipporna vid 
Lavernock Point hade man upprest en 30 

Guglielmo ~1arconi vid 25 års ålder. 

me ter hög mast, stagad med wire . Från mast
spetsen hängde en isolerad koppartråd till 

mastfoten, där den anslöts till ena polen av 
mottagaren. Den and ra polen var förbunden 
med havsvattnet genom en lång ledning, som 
lad es utefter klipporna. Mitt i Bri stolkanalen 
li gger den lilla ön Flatholm, 5 kilometer från 

Lavernock Poin t, på vars höga klippor ett fyr
torn åT beläget. Där var platsen för sända· 

http:kvalit.et


UI(V - tillsats för FM rund· 
radioballdet - 100 Mpjs 

En utmärkt tillsats till den vanliga radion för hög kvalitativ återgivning 
av rundradioprogrammen. Dess tio kretsar med fem rör och Wallman-cacode 
på ingångssidan ger utmärkt räckvidd. Lätt att ansluta till befintliga spän
ningskällor och grammofonintaget. Pris kr. 150:

Antenner för TV och FM UI(V - rundradio 
I , 


FÖNSTERDIPOLANTENN
~ Enk elvikt dipolantenn. Mat I
., . ,'"
- ', .... , ningsimp. 300 ohm. Levere
• J ras med fastsättningsbygel 

för fönsterbleck. 6 isolato

RIKTANTENN rer för feeder. TV-kanal 
 c=:*~ 

1-3. Pris kr, 19: -.med vikt dipol samt direktor och reflektor. 
Matningsimp. 300 ohm. För TV-kanal 1-3 KOMBIN ATIONSANTENN 

FÖNSTERDIPOLANTENNPris kr. 95:-, enkelvikt d ipo l för UKV
samma som ovanst. men för rundradiobandet samt för BORDSANTENN 
UKV-bandet 87,S-JOO Mp/s . vanliga rundradiobanden. för TV och FM-UKV-rund

Pris kr. 19:-. Levereras med 6 feede r  radio, justerbar för olika 
isolatorer. Pris kr. 21:-. frekvenser. Pris kr. 27: -. 

Radiostyrningsrelä: Res. 11 000 ohm, tillslags-Fotoflashkondensatorer 500 .uF/ 500 V . kr. 30:
ström c:a 1 mA, vikt 60 gr. . . ....... .. .. , .. » 25:

Fotot1ashrör t yp TE EO 500 V 	 ........ . 52:
D:o Res. 4000 ohm, tillslagsström c:a 1 mA,

LSD3 2 000-2 700 V .. .. ... . 90: vikt 25 gr. .. . ... ...... . ......... . .. . . . .. . . . . » 35:

\ . 

BANDINSPELNINGS
MEKANISM ACEC 


PAPSTMOTORERBandhastighet 7L!%" /sek. Snabb 
fram- och återspolning. S vaj	 T yp K 4, 75 E/O polomkopp MB DRIVMOTOR MC DRIVMOTOR 
ni ngsfri även vid pianomusik. 	 lingsbar för direktdrift av ton 4-poli g , 25 watt, omkopplings  4-polig, 14 watt, omkopplings·

bandet med 7J../-:." resp. 15",E legant utförande med ytterst 	 bar 100/125 eller 200/250 volt bar 100/125 eller 200/250 volt 
små dimensioner. Speltid l tim. 	 Pris l<r. 190:-. 

växelström, axeldiam. 4,8 mm. växelström, 1400 v/m. Start 
resp. 71 '." Kr. 50:-. moment 0,22 kg/cm , axeldiam.

med 2-kanalinspelning. 	 Typ KL 80 F /Q dito för 3' //' 
Pris kr. 550 : -, 

Pris kr. 196:-. 	 4,8 mm. Kr. 40:-. 

TONHUVUD 
"Poly " , en sats bestående av TONHUVUD 

IN- OCH AVSPELNING S -	 separata huvuden för in- och angår i LOEWE-Optas Ferro
FÖRSTÄRKARE 	 avspelning och radering, 2 ka

NÄTAGG REGAT 	 phon) med inlagda a gatstenarSammanbyggd i en enhet med 	 nal 10U, högohmiga, mYCket 
omkoppare fö r inspelning, åter	 till förstärkaren i de fa ll där lämpliga för låga bandhastig i slipbanan. Hög- och låg
spelning och nolläge. Rör radiomottaga rens nä taggrega t heter . (Dessa huvuden är an ohmiga en- och två-ka n al olika 
EF 40 och ECC 40 (halva E CC ej räcker till att mata förstär passade till i denna annons 

spaltb redd, yppersta kvalitet,.40 tjänstgör som oscillator). 	 karen. omnämnda förstärkare.) Pns 
Förstärkaren är avsedd att 	 Pris kr. 62: 50. (per sats 3 s t.) kr. 65:-. Pris kr. 57:-. 
samarbeta med en bef intl ig 
ra dioapp ara t. Pris kr. 187: 50. 

Allt mellan antenn och jord

ELFA RAD O & TELEVISION 

Holländargatan 9 A Stockholm C 


Tel. 207814, 207815 Postgiro 251215 
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FIVE-STAR~r 
General Electrics högstabila elektronrör läm
par sig för elektronikanläggningar, som äio 
utsatta för stötar och vibrationer, exempelvis 

fö r apparatur för militära ändamål, i flygplan etc. 

* 	Driftsäkra 

* 	Tål acceleration upp till 600 g. 

Lång livslängd 

Inga glödtrådsavbrott 

Inga kortslutningar mellan elektroderna 

Rör av 
standard

typ 

2C51 

2021 
5Y3-GT 

6ACl 

6AK5 
6AL5 
6AQ5 
6AS6 
6AU6 

6BA6 
6BE6 
6C4 
6SK7 

6X4 

12AT7 

12AU7 
12AX7 
12AY7 

General Elee tr ie 

Five Stor type 


·5670 

5727 
5Y3WGTB 
(RTMA 6087) 
6AC7WA 
(RTMA6134) 
5654 
5726 
6005 
5725 
6AU6WA 
(RTMA6136) 
5749 
5750 

·6135 
6SK7WA 
(RTMA 6137) 

rr"' typnr saknas 
(RTMA 6202) 
typnr saknas 
(RTMA 6203) 
12AT7WA 
(RTMA 6201) 

'581A-A 
'5751 
'6072 

5686 

Skaksökra I&nglivsrör 

Beskr iv ning 

Dubbeltriad för HF, medel hög förslärknings 
faktor 
Tyrofronrör 

Helv&gslikriktare 

HF-penlod 

HF-pentod 
Dub beldiod 
slutrör, sfrölrör 
HF-penlod 
Pentod 

HF-pentod, reglerrör 
Blandarrör (hepiad) 
Tr iod, medelhög förslärkning 
HF-penlod, reglerrär 

Helv&gslikriklare, 7 slift 

Helvågs likriktare, 9 slift 

Dubbeltriad, hög förstörkningsfaktor, 
hög bronthel 
Dubbeltriad, medelhög förslörknings/aklor 
Dubbeltr iad, hög förstärk ningsfaklor 
Dubbeltriad, hög förslärkningsfaklor, 
lågbrusigt 
Slutrör, s!råtrör 

" Drar 1/6 mera glödsirom. 
o-" Dimensionerod för 50 mA ufgångsström . 

SVENSKA AB TRÅDLÖS TELEGRAFI 

Tekniska avdelningen Stockholm 32 Tel. 110993 . 232005 

Till ~ t Ti l l 
induktlon s--Q - ,ndikator

apparat l anordning 

Gnis tsträcka ~ 

Fig. 1. P rincipen för Marconis radiokommu
nikationssys tem. 

ren. 	 I ett litet träskjul stod sändarapparaten 

med 	 ett förhållandevis litet gnistinduk torium 

matad 	 från en åttaceIlig ackumula tor. Vid 

det första försöket lyckades ma n ej erhålla 

de 	 överenskomna tecknen. r'J an tiIIskri?v 

järnstagen orsaken till detta. Nästa dag höj

de man 	masten ytterligare 20 meter och pla· 

ccrade 	mottagaren vid sidan av masten. N u 

uppfattades tecknen· om än något otydliga. 

Den 	 14 maj erhölls mycke t god förbindelse, 

sedan 	 man placerat mottagaren vid havs

stranden och på så sätt öka t effektiva masthöj

den 	 till nästan det dubbla. »Det är för mig 

ett oförgätligt minne» , skriver Slaby, »då vi till 

. kydd 	 mot den starka blås ten trängde ihop 

oss i 	 det lilla träskj ulet och med ögon och 

öron 	 på högsta spänn inriktade oss på 

mottagn ingsappara ten . sedan den överen3

komna 	 flaggsigna len hissats, plötsligt var

seblevo 	 tickandet av det förs ta tecknet på 

morseskrivapparaten. Det var morsetecknen 

för 	 bokstaven 'v', som enligt överenskom

melse 	utsändes.» 

Samma år, 1897, grundades »Marconi Wire· 

le$s Telegraph Co Ltd», som utnyttjade Mar

conis 	patent och snart utbyttes de primitivn 

anordningarna mot bättre apparater. effek

ten 	 och räckvidden ökade och mo ttagarna 

gjordes 	 känsligare. 

1899 	 fick man trådlös förb indelse mellan 

England 	och · Frankrike. 

Redan två år sen are var man färdig att 

prova 	 om Atlan ten kunde överbryggas. »Dct 
kommer in te att lyckas! » sade vetenskap;

männen. »De Hertzska vågorna följer in,e 

jordens rundning». Vid provet använd es sän

darstationen vid Poldhu i En gland me dan 

mottagaren fanns i S: t John's, NewfoundlanJ. 

·1\1ottagarantennen hölls uppe med hjälp av 

en drake. Den 12 december 1901 uppfattades 

signalen »S» över Atlanten. Ett avstånd pa 

3 600 	 km hade överbryggats! 

Fig. 2. En av Marconis uppfinningar : den 
roterande gniststräckan. 

6:10 



TRIO RO 
Alla europeiska typer och nu de vanligaste amerikanska 

Fabrikens tillverkningsprogram omfattar alla serier: Rimlock-, 
Noval-, Miniatyr-, Helglas- och Stålrörsserierna samt Röda 
serien. Nu tillverkas även de 50 viktigaste amerikanska typerna. 

välkänt på svenska marknaden sedan mer än 25 år. TillverkKvalitetsmärke 
ningen sker enligt de modernaste metoder och under strängaste 
kva litetskontroll. 

God sortering 	 vi lagerföra c :a 400 mottagarrör. 

Snabb leverans 	 vi leverera som regel alla order på dagen. 

vi tillämpa samma priser, rabatter och bonussatser som andraBra p ri ser 
rörleverantö rer. 

D a t a b ö c k e r 	 vi sända Eder gärna TRIOTRON Data Handbok kostnadsfritt. 
Den innehåller 250 sidor och ger utförliga data för 400 rör. 

EL K RONIKBOLAGET AB 
Avd. Elektronrör 

BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM Sö., Tel. 44 97 60 (växel) 

7:10 
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Likriktare med 8 st. rör 5R4GY läm· 
nande c:a 1000 V vid 1000 mA och sam· 
tidigt 450 volt 300 mA. Väl filtrerad 
ström. Automatisk högspänningspåkopp. 
Jing medelst motor. 110-117 V ingång. 
Med 1.5 KW autotransfonnator, 550:-. 

Rl1 S S Trafikmattagare Endast nya 
och obeg. ex. Obs. levereras trimmade 
ocb testade. Med 8-poJig Joneskontakt 
samt schema även över 28 MC och 21 MC 
converte r. Kr. 325: - brutto. 

Rl1J2 A Trafikmottagare, 10·rörs 
super för 100-130 MC. Ej nätaggregat. 
Med schema 115: -. 

aC4S S Trafikmottagare f. 6--9 MC. 
Små proportioner gör den lämplig som 
portabel RX. Ny. 130:-. 

Radaroscillograf med 6-tums TV
rör. Marknadens snyggaste Radarenhet. 
Absolut ny. 130:-. 

Walkie-Talkie typ 38, 130:-. 

aC4S6 Modulator med 3 rör + be
skrivning, 40:-. 


RF-instrument 0.5 A, endast 9: 50; lA , 

förnämlig Jwnstruktion, 14: 50, 3A, 12:-. 

O-SOO MicroA -instrument, lämp
liga för uni versal och S-meterbygge, 
21: -. 0-lmA 16: -. 0-20 mA med gra
de ring 0-200, 83 mm. 19: -. 5 mA. 11:-. 

rusa avst. enheter f. sändare. 35:-. 

6AG7. det idealiska osc. och dubb
lairöret end. 9: - netto. 

2 st. 12S-watts trioder 826 (fUlla
data till 250 MC), 15: -. Ker. hållare 
till samma, 5: -. 866 likriktarrör 10:-. 
VR 105 samt VR 150, 11: - netto. 

REIS RADIO 
Polbemsplatsen 2 GÖTEDOR\; 

SM6BWE Ragnar von Reis, tel. 15 5833 
säkrast 16.00-17.30 

Marconi gjorde många förbättringar av 

sina stationer, t. ex. den roterande gnist

sträckan och den magnetiska detektorn, men 

de flesta ' av dem har nu endast historiskt in

tresse. 

Under första vä rldskriget kallades Marco

ni hem till Italien för krigstjänst. Efter kri

get fortsalle han med sina experiment. Om

bord på sitt fartyg »E\ettra» hade han ett 

flytande laboratorium, och här gjorde han 

historiska försök med riktad sändning. Vid 

ett besök i Amerika 1922 uppmanade han 

.radioexperterna all koncentrera sina und er

sökningar på de korta vågorna, som dittills 

ägnats liten uppmärksamhet. Vid samma till

fälle beskrev han principen för radar, allts.!. 

omkring 15 år innan denna uppfInning blev 

pra kt iskt utformad. 

Marconi fick 1909 dela Nobelpriset i fysik 

med tysken Ferdinand Braun. 

:Marconis historiska insats består i at t han 

var den som först insåg alt Hertz' upptäckt 

kunde 	användas för p.raktisk telekommunika

tion. Han var förunnad alt få bevittna sina 

ideers 	 och uppfinningars segertåg. 

Tidig t 	 på morgonen den 20 juli 1937 sän

des radiomeddelanden ut över hela världen 

att t,'Iarconi avlidit. (N. E. L.) 

Radioanläggningar för fjärr. 
kontroll av modellplan m. m. 

Redan i förr·a numret meddelades, att Tele 
grafstyreIsen gått med på att radioanlägg 
ningar för fjärrkontroll av modellflygplan 
-bilar, -båtar och liknande får användas utan 
amatörcer,tifikat. Ur Telegrafstyrelsens be· 

st.ämmelser, utfärdade d'en ~O juni 1953, 
återger yj här de villkor som gäller för nytt

jande av dylika radioanläggningar. 

1) Radioanläggningen får användas enda:;t 

för fjärrkontroll av modelWygplan, -bilar, 
-båtar o. dyl. Den får icke nyttj a.s för sän· 
dande av några som helst. med(lelanden_ 

2) För sändarens tekniska utförande skall 

gälla: 

Frekvensband 26960-27280 kp/s 

Till/ärd anade/lekt max. 5 W 

Siindningsklass A 1 och A 2 

.3) Sändare och mottagare skoI<a vara så 
konstruerade, att harmoniska svängn inga r 
eller parasitsvängningar icke utstrålas med 
såda n styrka, att störningar därav förorsaka s 

i för annan trafik avsedd mottagare, inställd 
på frekven s utanför ovanståe nde frekvens

band. 

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

GÖRLER-NY-HETER 

Marknadens förn ämsia spolsyslem med Hf-s teg BV fabrikat Göder. 

Systemet ä r utfört som en spolkarusell. vilket medger kona 
ledningar och sm~ ledningskapaciteter. Systemet levereras med 
6 v:l.glängclsomd.den. Normalt levereras tv[ standardtyper 
F 320-1 och F 320-2. 

Band I 
F 320-1 150-300 kHz 
F 320-2 510-1000 kHz 

Band IV 

F 320-1 3,75-7,9 MHz 
F 320-2 3,75-7,9 MHz 
Aven andra kombinationer 

H III 
po-rooo kHz 940-1870 kHz 
940-1870 kHz 1,82-3,85 MHz 

V VI 


7,7-15 ,8 MHz 87-r02 MHz 

7,7-15,8 MHz r 5- 30 MHz 

av ovanst[encle omr[den kunna 


levereras p[ kort tid. Uppgiv i så fall Edra önskemål. 

Systemet är mycket väl skärmat, vilket medger användande 

av högbranta rör i högfrekvenssteget. Till dessa system leve

reras tv[ typer a v vriclkondensatorer NSF 296 3 X 195 X 2 X 12 


pF passande till F 320-1 och NSF 354/3 3XI 95 pF pas

sa nde till F 320-2. 


Systemen är avsedda för en mellanfrekvens av 473 kHz på 

de va nl iga banden och rO ,7 MHz på U1 V. Systemen kunna 

även levereras med olindade spolstommar komplett med trim

kondensator. 


Beträffande utförande hänvisas till beskrivning av 
AM-FM mottagare i Populär Radio Ilr. 4 och 5. 

~~_____________________J\D,~ttn jn!:ata~_6_~_G~ 

MF-Iransformalorer av fabrikat Görler. 

Kombinationsfilter AM-FM 473 kHz och 10,7 MHz 

F 325 Första Mf QFM = 60 QAM = 135 
F 326 Andra Mf QFM=60 QAM=135 
F 327 Diskriminator + AM detektor 
F 329 Motsvarande F 326 men med bandbl-eddsreglering av 

AM delen. 
Dim. 40X26X55 mm 

Mf-filter för endast AM 473 kHz 
F 331 Passande batteriapparater där hög förstärkning önskas 

Q=155 Rr•• = po Kohm 
F 332 	 Normal typ med bandbrecldsreglering Q= 15 5 

Rros = 260 Kohm 
D im. 24 X 24 X 43 mm 

F 333 	 Filter med något större dimensioner och stö rre Q-värde 
Q = !75 R ,.• = 300 Kohm 

Vi leverera även kompletta linjalska lor till systemen F 320-1 
och F 320-2_ 

Vi kunna omgående leverera enkla kretsar p[ 50 kHz Q= 100. 

Har Ni några problem rörande Er hobby, vänd Er till 
oss. En erfaren sändaramatör hjälper Er till rätta. 

______ RGJ\C__ 1._______'~5_-~_______ . 	 jT~B~____ T:r__ I~2 __ 'E03 6~_____________________ 
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Härdplastompressade j 


typ PCiD 1020 

utförda enligt K K V och 
S E K rekommendationer 

PGD 1020 
är en robust glimmerkondensator i 

klimatsäkert utförande och med 

utomordentligt goda elektriska 

egenskaper: 

• låg förlustfaktor 

• Hög isolationsresistans 

• liten temperaturkoefficient 

• God kapacitansstabilitet 

PGD 1020 
är uppbyggd av försilvrat kon den

satorglimmer av högsta kvalitet som 

ompressas med glimmerfylld feno

plast. Fäständarna av l mm kop

partråd är anslutna till glimmerbla

den genom en speciellt kontaktsä

ker konstruktion. Kondensatorerna 

är efter om pressningen impregne

rade i ett fuktskyddsvax. 

De flesta standardvördena lagerfölas för omgående leverans. 

AKTIEBOLAGET RIFA 

NORRBYVÄGEN 30 TEl. 262610 ULVSUNOA 1 - ett LM Ericsson-företag 

PGD 1020 
tillverkas för 300 V = och 500 V = 

driftspänning och med kapacitan

ser från 22 pF till 1000 pF i stan

dardvärden med ± 5 % tolerans. 

På begäran kan kondensatorerna 

vid leverans i större kvantiteter 

även erhållas med andra toieran

ser. 

9:10 
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RÖRREALISATION 

Från vårt lager utförsälja vi fö1jande surplusrör: 

Typer Pris pr st. Antal i lager 

1A3 2: 95 210 
1L4 2:95 250 

1R5 3: 25 730 
lS5 3: 25 450 
2C39 125 : - 6 
2X2/879 2 : 75 80 
3Q4 3:75 190 
3S4 3: 50 350 
5U4G 3: 25 100 
6AK5 3:75 115 
6AK6 4: 75 260 
6AL5 2: 50 477 
6AU6 3: 50 496 
6BA6 2:90 413 
6C4 3 : 50 316 
6G6G 3:75 36 
6H6 metall 2:50 690 
6L6G 5 :95 210 
6L7 2:50 23 
6N7GT 3 : 90 170 
6SH7 2:50 38 
7Y4 2:90 330 
12SH7 2:50 41 
211 17:- 10 
803 35:- 11 
807 5:50 150 
808 17:- 2 
829-B 35:- 10 
832 17: 50 140 
872-A 19: - 70 
CV140 2:50 24 
CV127 25 : - 2 
VCR97 19:- 22 
954 3: 50 25 
TA3/ 500-K 49:- 20 

Priserna gälla fritt Bromma inkl. emballage men 
med reservation för mellanförsäljning. 

Obs.! A order under kr . 50: - tillkommer 10 %. 

A-B Btandard Radiofahrik 
Försäljn ingsa vdelningen 


Elektronrör 


BROMMA 

Tel. 25290D 


\, 
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4) Tillståndshavaren ~kall ha till gång til 

anordning för uppmäln ing av använd frek 
v·e n-s med sådan noggrannhet , att kont roI 
kan göras av att sändare och mottagare (on 
denna sistn ämnda exempelvis är av pendel 
kopplad typ) arbeta inom ovanstående frek 

vensband. 

5) Tillståndshavaren skall ulan ansprål, 
på gottgörelse ställa sig till efterrättelse 
t ill ämpliga elelar fÖr·eskrifterna i den inl er· 
nationella telekonventionen med tillhörandt 
rad ioreglementen ävensom de föreskrifter an · 
gående an läggningens lekniska utförande, 
frek ve ns m. m., ·som kunna komma alt ut· 
färdas. 

6) Telegrafstyrelsen s ombud skall äga alt 
när som helst å anläggningen utföra d'e prov, 
som kunna finnas behövliga. 

7) TilJ.ståndshavaren skall vara und erkas· 
tad den avgiftskl'ldighet, som kan komma att 
fastställas, samt de ytterligare villkor och be· 

stämmelser, som tel eg·rafstyrelsen kan komma 
aH meddela. 

8) Det åligger tillståndshavaren aH anmäla 
adressförändring lill Kungl. Tel eg rafstyrel· 
sens Radiobyrå , Stockholm 16. 

Under denna. rubrik Införes kortare 
kommentarer eller diSkusSio ns inlägg 
från våra läsare. De å.sik ter s om fram 
föra·s stalr helt tör vederbörande iu
siiudares räkning. 

Influens \'el'llan bla.ndarolltoder 

Herr redaktör ! 

I disku~sionen mellan förste lelegrafassisteat 
Sune Baeckslröm, SiVf4XL, och u·nderleckn<:d 
ber jag få ti ll ägga några förlydliga nd en meu 
anledn ing av SM4XL:s svar i PR nI 9, 
sid. 34:9, 

T yvärr ha r nog ej SM4XL förslått det vä· 
sentl igaste i va re sig mitt inlägg eller i de 
referemer jag gav. Detta ii r nämligen alt in· 
fluensve~kan en bl,andaroktod fö rsta 
approximationen (b1.a. försummas elektron· 
löptidema) alltid upplräder wm om der. 
Ol'sakadeö aven n.egativ kapacita.ns inkopplad 
mellan g r och g4 oberoende av impedansen 
i kretsen g,.ka tod. Fenomene t är helt och 
hållet en röregenskap som S;\-14XL mycket 
r ikt igt ä r inne pli. i tredje stycke t i ursprungv 

arl ikeln (PR 1953, 20: 4) . Ett fel ligger i 

slut5alsen i fjärde stycht samma art ikel, där 
han säger fö r det fall at t oscillatorfrekvense'l 
ligger lägre än si g; nalkrelsen d,··, . är induk tiv: 
»Influen:§pänninge n på g, kommer då alt 

http:kapacita.ns
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indirekt uppvärmda subJninia tyrror 


Mullards nya indirekt uppvärmda subminiatyrrör, som är 
ytterst robust konstruerade och som har u tmärkta elektriska 
egenskaper, låg glödströmsförbrukning och små dimensioner, 
kommer inom kort att bli tillgängliga för konstruktörer av 
elektronikanläggningar. 

Dessa rör utvecklades ursprungligen för militära ändamål, 
exempelvis för användning i fjärrstyrda projekti ler och i 
eldledningsanläggningar, men kommer nu att erbjudas kon
struktörerna i typer speciellt lämpade för sådana elektronik
anläggningar, i vilka utrymmet är begränsat, och vilka kan 
förutses bli utsatta för stötar eller vibrationer. 

De elektriska egenskaperna för dessa subminiatyrrör är 
desamma - och i vissa fall bättre - än de, som kan på
räknas för rör av »van lig» storlek . Exempelvis besitter röret 
EF72 - som är avsett att användas i första steget i kom
munikationsmottagare - samma goda egenskaper som låg
brusiga mottagarrör av ordinär storlek och har dessutom 
egenskapen att arbeta vid högre frekvenser än dessa. 

För att möjliggöra experiment och utvecklingsarbete med 
dessa indirekt u pphettade subminia tyrrör har ett begränsat 
antal exemplar av rören gjorts tillgängliga nu. Konstruk
törer, som önska vidare informationer, bör tillskriva oss så 
snZlrt som möjligt. 

Typ nr 

I 
Beskri vning 

I 
Glöd
spän
ning 
(V) I 

Gl öd
s tröm 
(mA) I 

v =v 
fl g2 

(V) 

-v
gl 

I (V) I 
I 
a 

(mA) 
I SII g?(mA) I (mAIV) 

EA76 
EC70 
EF70 
EF71 
EF72 
EF73 

EY70 
DY70 

Enke l diod (5 mm:s glaskolv) ... . .. . .. . . .. . .. 
Oscillatortriod för UKV ..... , .... . . . .. .. .. . .. 
Högbrant HF-pentod . . . . . . . . . . . . . . . . 
HF-pentod av reglertyp ....... ............... 
Högbrant HF-pentod ........ . . .. 
Högbrant pen tod för industriella elektro

nikanläggningar .. . .. ..... . .............. " ... 
Halvvågslikriktare .. . . .... , ................ 
Högspänningslikriktare (direkt upphettad) .. 

I 

6,3 
6,3 
6.3 
6.3 
6.3 

6.3 
6,3 
1,25 

150 
150 
200 
150 
150 

200 
450 
140 

150 (max.) 
100 
100 
100 
100 

100 
250 (max.) 

10 kV 

I 
-

2,0 
2,0 
1,2 
1,4 

2,0 
-
-

9,0 (max .) 
13 
3.0 
7,2 
7,0 

7,5 
45 (max.) 
2,0 (max.) 

I -
-
2,5 
2,2 
2,2 

2,5 
-
-

I 

-
5,5 
2.5 
4,5 
5,0 

5,25 
--

GENERALAGENT 

-

RegeringsgctCri 56, Sthlm. Tel. 210401-02 
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MYMEX 
DYNAMISKA MIKROFONER 


MYMEX tillverkning omfattar dynamiska mikrofoner 

för alla ändamål och i ett stort antal lagerförda 

typer. Här visa vi några standardmodeller, bl.a . de 

nya typerna 88 D och DT lämpliga för bandspela

re, samt 802 D och DT för radiokommunikations

och trafikanläggningar. Jämsides med god ljud

kvalitet och känslighet, ho vi alltid ansett, stor me

kanisk hållbarhet och korrosionsskydd, vara ofrån

komliga krav för driftsäkerhet och tillverkningen är 

inriktad härpå . Pressgjutna och polycromlackerade 

lättmetallhöljen, ändamålsenligt utformade, ge 

MYMEX-mikrofonerna ett elegant utseende. MYMEX 

rationella tillverkning, med speciella metoder efter 

senaste rön , i förening med stigande efterfrågan, 

har resulterat i hög kval itet till lägre pris . 

81 DT högohmig 165 : - 

81 D lågohmig 140:-

802 DT högohmig 108 : -

802 D lågohmig 90 : - 

82 D-B ST högohmig 130:-

82 D-BS lågohmig 105 : - 

88 DT högohmig 78: -

88 D lågohmig 60: - 

Priserna exkl. kabel. 

Typ 81 DT 
50-8000 pIs 

Typ 802 DT 
100-7000 pIs 

Typ 82 D-B ST 
100-7000 pIs 

Typ 88 DT 
80-7000 p)~ 

HAUPTVÄGEN 38-40 

INSTRUMENT TEL. 943950 

ENSKEDE 

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

li gg>a i las med spänni ngen på gl och d~t bl i r 
samma verkan, som om en vanlig (kursiverat 

här) kapacitans inkopplas mellan gl och g, .» 
Av förutsä ttni ngarna följer ju emellertid a tt 

impedansen mellan g, och g, måste ha sam
ma /asläge som den induktiva signal"kre tsen, 
eftersom en spänningsdel ning utan fasänd 

r,ing uppkom . Så pass ovanl ig måste tydl igen 

impeda nsen från gl till g, vara , alt den är av 
typen nega tiv koapacitans dvs . är = l / jw( - C) 

== --l / jwC= +j[l / wCJ, där C = ~alvärd;:t 

hos nämnda kapacitans. Detta är ju samm3 

fasl äge som hos en ren induktans, vars impc

dan6 är == + jwL. Yttringarna stämmer tyd

ligen bra med teorien för in fl uensverkan, som 
den framställes i de av mig tidiga re lämnade 
re ferenserrua. 

I Sl\14XL :s sy'arsinlägg ang riper han i S!l t 
sista stycke, sista stycket i mi LL tidigare in 

lägg. Detta var j u tämligen onöd,igt, då jag 
ju skrev alt »det kanske inte alltid (kursive

. rat här) är fördelaktigjt att kompensera bort 


infl uenseffek ten». J.ag va lde just en sådan 

formulering för att det j u, som SM4XL pa · 
pekade, finn·s fall där det är lämpligt att 
kompensera bon influenseffekten. 

Bengt·Gunnar Magnusson , SM5 VL 

Stocl<holms Televis ionsförening 

ämnar i höst hålla mö ten varannan torsda; 

med demons trationer, föredr.ag och diskus
., ioner om olika TV·problem. Starten gick 

den 20 augusti, då civil ingenjör Jan·Kuna 
Möl!er , AB Standard Radiofa,b r ik, som en 

tid vistats i USA, berrättade om teknisb 

frågor och programmen i amerikansk TV 

samt utsikterna för bl. a. FM-UKV-rumlra 
diosändningar i Sverige. 

Höstens möten bl ir alltså torsdagarn a den 
3 och 17 september, l, 15 och 29 oktober etc. 

kl. 20 på Kontoristföreningen, Apelberg,
gatan 58. 

Stockholms T elevisionsförening u tgö r en 
samma,nsl utn ing av för television intresserade 

personer och har t ill syfte att främ ja med
lemmarnas i ntres~e i frågor rörande television 

och har som närmaste mål att få igång regel· 
bundna televisionssändningar i Sverige. 

In trädesavgiften i fÖ ren.ingen är 10:--. 

Ordföran.de i föreni'ngen är ing. Percy W ul/l, 
Kristallvägen 38, Hägersten, tel. 45 SO 70. 
Förentingens sekretariat har adressen Box 
16118, Stockholm 16, tel. 11 11 74. 
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Vad kräver Ni 
av en 

RÖRMÄTBRYGGA? 

Det finns för närvarande mer än 3.000 olika 
rörtyper i bruk - specialtyperna oräknade. 
Ni vill därför ha en brygga som mäter inte 
bara dessa utan även kommande typer. En 
brygga, som snabbt ger klara besked om rö
rens "good/bad"-värde och dessutom kan ut
föra alla erforderliga mätningar för att ge Er 
deras karakteristikor. Detta är Edra krav 

- och då behöver Ni en 

AVO RÖRMÄTBRYGGA MODELL V 

som har följande egenskaper: 

1 	Fullständiga laNg,-, laNa- och Isg/ 

Vg ,-kurvor kan upptagas. 

2 	 Rören mätas under sina normala 

arbetsförhållanden. 

3 	 Ett inbyggt polariserat relä skyddar 

instrumentet för överbelastningar. 

4 	 Utom en diod finns inga elektronrör 
eller andra komponenter, som genom 

förslitning behöver periodiskt ut

bytas. 

S Glödspänningar på upp till 126 V 

kan inställas, vilket är tillräckligt för 

såväl nuvarande som kommande rör
typer. 

Pris Kr. 1.050:-. 

Fyll i kupongeil och skicka in den rill 

oss, så f år N i fullständiga uppg Ifter 

om A VO Riirmätbrygga modell V och 

de andra A VO-insrrumenten. 

Ensamförsäljare för Sverige: Tiii S-:;nskaR:ciiocillie~agcl, Aiiliö=rg~n"'i2, -:; 

Stockho lm 12. 

Vi önskar närmare uppg ifter om AVO Rö rmä t~1n A SVENSKA 
b rygga, mod ell V Jfifi RADIOAKTIEBOLAGET Na mn : 

Ad re ss: . . , . . . , . .... .. , .. . . . . . " . ... , .. . " ., .. . . 

Alströmergatan 12 STOCKHOLM 12 Telefon 223140 L. 	 P_________ ostad ress: . . . . , . . . . .. . . . . , . . ... .._ .. PR- lO ..J 
Fil ialer: GOTEBORG, MALMO, SUNDSVALL, OREBRO ach NORRKOPING 
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Philips Electronic Tube Handbook 

, 

Radiorör och deras användning 

finns i tre band innehå llande samtliga hitt ills utgiv

na datablad över nuvarande rört yper. Nytryckta 

blad omfattande nya rör distribueras successivt ti ll 

köparna . 

Band I och II innehåller data för moltagare- och 

förstärkarrör sam t diverse specialrör. 

Band III innehå ller data för Philips sändarrör. 

Dessa handböcker kan erhå llas från Philips Radio

avdelning tdl ett pri s av 10 kr per band. Denna 

avgift inkluderar t.v. öven de supplementblad som 

utkommer efter hand. 

Yllerligare bond ör under ar

bele och kommer 011 om lalla 

rönigenrör, ind u5lrilik riklarrör, 

thyra Ironrör elc. De blod av 

della slog som hilliIIs är ul

ko mna inrymmes I. v. i bond III. 

av dipl .-ing I. Deketh,bearbetad för svenska förhå l

landen av professor E. Löfgren. Boken behandlar spe

ciellt rad iorör , dvs. elektronrör av de slag som an

vä ndes i rad iomottagare, förstörkare och liknande 

apparater. För ingenjörer, fysiker, servicemön, mon

tö rer och laboratoriebiträden, för studerande och 

ama tö rer, kort sagt för alla som syss lar med radio

rör utgör denna bok en rikt givande kunskapsköi ia 

i vad som angår röre ns konstruktion, egenska

per och användn ing. 474 sidor, 412 illustrationer. 

Finnes alt köpa i bokhandeln. Pris endast 15 kr. 

14:10 
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POPULÄR RADI O 


T D T Ö R R" R 

Tysk framåtanda 

Det är ju sa, att vi här i vårt land alltid. 

varit och sannolikt alltid kommer att på e tt 

eller allnat sätt vara beroende av utlandet, 

llär det gäller radiotekniska utrustningar. 

Undantag härifrån utgör väl egentligen en

dast rundradioapparater av mera ordinära 

typer, som vi numera kan producera utan 

stöd utifrån. Våra resurser förslår inte för 

egna hanbrytand e insatser på detta område, 

vi fär inskränka oss till att i praktiken för

söka tillämpa och för vära förhållanden 

lägga tillrätta. vad man kommer fram till j 

de stora ländernas utveckl ingslaboratori er. 

Före andra värld skriget fi ck vi huvudsak

ligen våra impulser från Tyskland, som d:'! 

ledde utvecklin ge n på detta, liksom på Sll 

många andra tekni ska områd en. Tysk fa ck

litt eratur och tyska facktid skrifter domine · 

rade på ind us tribibliotekens cirkulat ion51is

tor, och en strid ström av tyska radiokompo

nenter, mätinstrument och kompletta radio

och elektronikutrus tningar fann väg till våra 

statliga institutioner och våra inelustrilabora

torier. 

Andra världskrigets utgång betydde en 

Olltvälvning i 111ån ga avseenden, och under 

några år uppstod e tt ,-eritabelt va kuum , tek

niskt och ekonomiskt, i Tyskland. Vi fick 

flytta över våra inköp på annat håll, tiU Ene-
land och USA, i elen mån inte några tre-

A D o T v o N 

vande försök till en inhems k produktion 

sökte fylla ut det tys ka tomrummet. Den 

engelska och amerikanska industrin cö;.; 

ganska snart upp den svenska e fterfrå gan 

på radioprodukter och elektronikanliigg

ningar. Samtidigt blev s trömmen av affärs

män och tekniker västerut allt tät'are, den 

engelsk'pråkiga facklitteraturen vann snabbt 

insteg hos oss, vilket satte omisskänliga spår 

,·å r vildvuxna och åtmin·stolle tidig.are 

starkt tyskpåverkad e rad iotekniska nomenkla

tur. 

Äter är en scenförändring i full gå ng rå 
det internationella planet. Väst-Tys kland har 

på förnl.nansvärt kort tid, endast några år, 

reorganiserat sina tekniska och industriella 

r ' urser och man har endast att med förv~l

ning kon-statera , aDt ett nytt industri-Tysk

land , sjudande av verksamhet och fram'lt

anda , redan uppstått ur de västtyska ruin 

51 äd ernas grushögar. 

På endast några år har Väst-Tyskland an

knutit till utvecklingen inom radio och tele

vision och står nu med en tekni s'kt och eko 

nomiskt lullt rustad radioindustri bered;! 

alt inte endast tillgodose en uppdämd efter

frå gan bland den eg na befolkningen utan 

också beredd att lägga under sig nya export

marknader för sina produkter. 

o C H K T R o ~t K 

Som exempel kan nämnas att den tyska 

radioindustrin på tre år har producera.t över 

7 milj. nya rundradioapparater, av vilka 

praktiskt taget alla äT försedda med ett 

fjärde våglängclsban.d, UKV-bandet för F :\[· 

rundradio, och detta till priser, som endast 

ylterst obetydligt över.stiger förkrigspriserna 

för motsvarande apparater för endast tre 

band, lång-, mellan- och kortvåg. De 50 ny.1 

TV-apparattyp er, som i höst presen teras på 

Du_ eldod-utställningen') av 24 tyska radio

fabrikanter bär oc b ii vältaligt vittnesbörd 

om den slagkraft och de resurser den tyska 

raelioindustrin förfogar över. 

Vi hal' i Sverige all anl edning alt följa 

vad som händer nere hos vår stora granne j 

söder. Tysk duktigh"t, tys k arbetsamhet och 

de ännu så länge låga tyska arhetarlönerna 

ger de tyska produkterna en fruktansvärd 

konkurrenskraft , som säkerl igen inte kom

meT att lämna prisnivån på radiotekniska 

produkter opåverkad i vårt land. Och vi har 

säke rt alt räkna med, att mycket racliotek

ni c.kt nytt är att vänta från Tyskland i och 

med att landet nu åler intagit sin forna 

plRtS i ledet blan·d de länder, Eom dominerar 

den radio te kniska utvecklingen. 

(Sch) 

I Se artikel på si·d. 16. 
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AKTUEllT 

Radioutställningen l 
• Dftsseldorf Av ingenjör John Schröder 

Detta var Diisseldorfutställ
nin.gens ledmotiv »Die Welt 

in Deinem Heim»_ 

Från Diisseldorf kommer ne
danstående preliminära rapport 
från POPULÄR RADIO:s re
daktöl', John Sclll"öder, som rest 
ner för att orientera sig om tek
nisl,t nytt inom tysl, radiotelmili. 

Diisseldorf i sept . 
1939 hölls i Berlin den sextond e »Grosse 

deutsche Rundfunk- und Fernseh-Rundfunk

Ausst.ellung», som den officiella benämnin.gen 

löd . Samma år bröt kriget ut , och några nya 

radioutställningar kom inte till stånd förrän 

efter fred.sslutet och denna gång i D usseldorf, 

där man 1950 anordnade den första radiout

ställningen efter kriget, och där i förs ta hand 

de ty, ka fram stegen, som gjorts i fråga om 

Fi\I-UKV-rundradio, redovisades. 

En ny utställning omfat tande såväl radio 

som television i Diisse ldorf var planerad till 

våren 1952, men blev uppskjuten till hösten 

samma år, enär man på industrihåU amåg, 

att man inte var klar med de tekn iska för 

beredelserna för en serieproduktion av tele 

vi siommottagare. Inte heller hösten 1952 an

såg nlan, att tiden var mogen, utan det ge
nomdrevs, att utställningen skulle komma till 

stånd först på hösten 1953. Den 29 aug. i år 

öppnades än-tligen utställningen, denna gling 

under benämningen »Grosse deutsche Rund

funk-, Phono- und Fernsehausstellung» . 

Infriade förväntningar 

Det var med högt spända förväntningar som 
åtskilliga svenska tekniker och affärsmän 

i likhet med föd. reste ner till denna uts täll

ning för att se, om tysk industri ha.de lyckats 
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knappa in på det försprång, som England och 

USA fått genom åratal av ostört utvecklings

arbete. Utan förbehåll kan sägas, all utställ 

ningen infriar förväntningarna och att man 

är imponerad av de utomordentliga framsteg, 

som tyskarna kan framvisa. 

Redan utställ ningens omfång imponerar. Pä 

en yta av 56000 har 220 utställare tagitm2 

plats, därav 31 firmor, som tillverku rund

radioapparater, 24 av dem även med TV-ap

parater på sitt tillverknin·gsprogr·am. Den 

störs.ta fabrikantgruppen är den, som till

verkar komponenter ooh tillbehör, samman· 
lagt ca 140 firmor. 

PlIbliJ,knipande attral,tioner 

Även om man får se utställningen som en ma

nifes tation från den västtyska radioindustrins 

och myndigheternas sida för att stimulera 

allmänhetens intresse för tel ev isionen, ger 

dock utställningen även en tekniker åtskilligt 
i utbyte. De mera »populära» inslagen på ut

ställningen är naturligvis en aning påfrestan

de, i synnerhet ~om massinvasionen till ut

ställningen ås tadkommit en kroni sk trän gsel, 

som stundom blir nästan olidlig på grund av 

en senkommen sonunarvärme med tempera

turer på upp till +35 0 i skuggan. 

~-
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Fig. 1. Karta visande omfattningen av det 
västtyska FM-UKV-rundraclionätet (sept. 
1953) . 

Till de mera publikknipancle sakerna hör 

en »Fernsehstrasse», en tel evisionsgata, där 

besökaren kan jämföra televisionsapparater 

från ett stort antal tyska televi·sion.sfabrikan

ter, en ide som uppenbarligen hämtats från 

Radiolympia i London. Samma ursprung 

har också iden med en stor tel ev isionss tudio, 

provisoriskt uppbyggd i en stor konserthall, 

d,är man fortlöpande spelar in televisions

program, och där publiken kan följa, hur en 

televisionsulsändning kommer till. 

FM-UH.V·rundradiollätet utbyggt 

Tack vare de r.egelbundna rapporterna 

från POPULÄR RADIO:s västtyske korre

spondent, KarL T etzner, under senare år bÖf 

läsarna av denna tid skrift vara ganska väl 

underrättacde om FM-UKV-rundradions och 

televisionens framsteg i Väs-t-Ty~klan<l. Här 

skall endast i korthet rekapituleras det vik

tigaste om Väst-Tysklands rundradio- och 

TV -försörjning, som ju utgör den tekniska 

och ekonomiska bakgrunden till Diisseldorf
utställningen_ 

Väst-Tyskland fick efter krigsslutet i Tysk

land tilldelat endast ett fåtal rundradio

kan·aler på mellanvåg, alldeles för få för att 

de skulle förslå för befolkningens försörjning 

Fig. 2. Karta "isand e räckviddskurvor för 
de västtyska TV-sändarna (sept. 1953). Skug
gade områden == områclen där TV-mottagning 
är möjlig . 
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med rundrad~o. Det var Nordwest·Dwtscher 
Rund/unk (NWDR), som har koncession 

på rundraJioverksamheten i nordvästra Tysk. 
land, som vid den tidpunkten (1949) resolut 

gick in för rundradiodistribution med utnytt· 

jande av frekw'n,modulerade radiostationer 
på ultrakortvåg. 

Den utveckling, som starta.cfes 1949, har 
fortgått i accelererat tempo, och man kan nll 

tala om ett fullt utbyggt FM·UKV·nät 
Tyskland, ett rundradiosystem, som visat sig 
fungera mycket effektiv.t och som förser hela 

västtyska befolkningen med störning-sfri och 
tekniskt sett utomordentligt högklassig rund· 
radio. Mellanvågssändarnas betydelse för 

rundradiodistributionen i Väst·Tyskland har 

i samband därmed u\sevärt minskat. ltveck· 
lingen på detta område illustreras bäst av 

att vid Diisseldorf·utställningen19S0 var en· 
dast ungefär 1/ 3 av de utställda rundradio· 

mottagarna utrustade med UKV·orruåde. I år 
däremot tillverkas praktiskt taget endast mot· 
tagare med UKV·område, och det gäller alla 

typer av mottagare, således även i viss ut· 
sträckning resemottagare och bilradiomot· 

tagare. 

Ytterligare en siffra kan anföras för att be· 
lysa utvecklingen: det finns f. n. 11 milj. 

rundradioapparater i Väst·Tyskland, ungefär 
hälften av dessa kräknas vara försedda med 

UKV·område. 

Naturligtvis har förutsättningarna i Tysk· 
land varit ytterst gynnsamma för en radikal 

övergå ng till UKV för rundradiodistributio· 
nen. Dels förelåg d.et ett under krigsåren 

uppdämt behov av nyan skaffning av rund· 
radioapparater och dels kunde utbyggnaden 
av UKV·sändare ske i rask takt, då mall 

knappast hade något mellanvågsnät att bygga 
vidare på. Övergå ngen till UKV gynnade; 
också av att radioindustrin snabbt arbetade 

sig fram tiIl enkla och prisbilliga lösnin gar 
för kombinerade AM·Fill·mottaga re, som en· 

dast blev obetydligt dyrare (ca S %) än för
krigsmottagare med endast tre våglängdsom· 

råden. 

Tillsatser banade vä.gen 
för UKV-runclradion 

En omständighet i detta sammanhang, som 
kan vara av vi&st intresse är, att radio in· 
dustrien från början gick in för tillverkning 

av ytterst prisbilliga tillsatser (27 DRM) för 
att möjliggöra mottagning på UKV jämväl 

med förkrigsmottagarna. Det visade sig, att 
dessa tillsatser visserligen köptes i viss ut· 
sträckning, men att publiken avgjort före· 
drog att köpa helt nya kombinerade AM·FIII· 
mottaga·re, detta säkerligen till deJ.s beroende 

på, att de nyare mottagarna var försedda met! 

LF·delar, som gjorde bättre rättvisa åt det 

Tyska rundradiomottagare 

1953-54 
Enligt en i Funktechnik publicerat! statis· 
tik baserad på uppgifter från 29 tyska rund· 

radiofabrikanter får man fram följande in· 
tressanta siffror beträffande de tyska runJ· 

radiomottagarna för säsongen 1953-1954: 
98% av alla tyska rund-radiomottagare är 


försedda med UKV·område. 

88 % av alla nlndradiomottagare är växel· 

sIrömsapparater. 


83 % av aIla nätanslutna mottagare är ut· 

rustade med skiktlikriklare i nätdelen. 

85 % av alla mottagare är försedda med 

tryckknapp.sinstälIning. Endast de minsta 


apparaterna och exportmodellerna saknar 


denna finess. 

40 % av alla mottagare har ferritstavan· 

tenn för mellan· och långvågsområdet. 


stora frekvensområde, som kan överföras vd 
FM·UKV·rundradio. Tillsatserna fyllde dock 

säkerligen en viss mission i det att de bör 
ha bidragit till att övervinna vi~sa psykolo. 
g,iska hinder (jfr förh ållandena i -Sverige!) 

{(,ir en övergång till UKV. 

Tele\'isiollen 

Televisionen i T ys kland har ju helt nyligen 

startat p allvar; det är först i början av 
detta år som för allmänheten avsed da sänd· 

ningar togs upp av NWDR i Hamburg. Man 
arbetar f. n. med ett televisionsnät, som redan 
försörjer ungefär 60 % av Väst·Tysklands be· 
folkning med television. Enligt uppgifter 

från Deutsches Bundespost har man f. n. 
ca 40--S0 000 televisionsabonnente-r och på· 

fallande var den optimism, med vilken man 
bedömde möjligheterna att relativt snabbt fä 
dessa a.bonnentsiffror i höjden. lilan betonar 

dock nödvändigheten av att programmen, som 
bittills inte slagit särskilt väl an, blir för· 

bättrade och att sändningstiden som f. n. 
omfattar ca 3 timmar varje kväll avsevärt ut· 

ökas. 

I fråga om det rent tekniska, när det gäl· 

ler televisionsapparater, är endast att konsta· 
tera, att tyskarna på förvånansvärt kort tid 

anknutit till utvecklingen på detta område 
i USA och England. De apparater, som upp· 
visad·es på utställningen, står sig väl i in ter· 

nationeIl konkurrens, och man kunde också 
leta fram en hel del intressanta nya schema· 
Jösning'ar och åtskilliga finesser av tyskt ur· 

sprung. 

Anmärkningsvärt är, att man fått fram så 
prisbilliga TV·apparater; man är faktiskt 

nere i ett pris av 700--800 DR~-I för de billi· 
gaste apparaterna av bordstyp. En del fabri.

53 % av alla mottagare är utrustade med 

ellipsformade högtalare. 

40 % av alla mottagare har extra högtons· 
Irögtalare . Härigenom kan man göra rätt· 
visa åt FM·UKV·rundradiosändninga,rnas 
höga kvalitet. 

88 % av alla mottagare har kvar kortvågs· 
området, ehuru det är känt, att kortvåg~· 

lyssning inte längre är så populärt i Tysk· 

land bland den bredare pulJliken (p. g. a. 
störsändare m. m.) 

42 % av aHa motagare är 8·rörsmottagafc" 
Härvid räknas ev. skiktlikriktare i nätdelen 
som ett rör. 

6 avstämda kretsar i AM·delen och 9 av· 
stämda kretsar i F"'I·delen är d.et vanligaste 
kretsantalet i de tyska mottaga-rna. Dock 
finns det mottagare med upp till 12 kretsar 

för AM och 13 kretsar för FM. 

kanter har gått in för att utnyttja befintliga 

FJ\1·UKV·mottagares ljuddel för tonkanalen ; 
detta för att slippa frän nägl'a rör i TV·mot· 
tagaren och därigenom få ned priset. 

Normal storlek på de tyska TV·mottagarnas 
bildskärmar är 15-17" motsvarande ungerir 
engelsk standard. Projektiommottagarna lyser 
pcaktiskt taget med sin frånvaro, utvecklingen 
tycks gå mot stora direktsynsrör med upp 

till 20" skärdiameter. 

Band· och trådspelare 

I fråga om grammofon· och bandspelartek· 
niken kan konstateras, att tyskarna gjort 

beaktansvärda insatser dels i fdiga om nya 
typer av prisbiIliga bandspelare, dels i fråga 

om nya behändiga dikta[oner av bandtyp m"d 
mycket små dimensioner. En del nyheter i 
fråga om skivväxlare och avspelningsappara. 

tur för grammofon kan noteras, ehuru fram· 
stegen kanske inte är så påfallande för en be· 

sökande svensk. 

Transistorer 

Transistorer var utställda av ett fl.ertal fir· 
mor, varav flera var i full gång moo tillverk· 
ningen. Ehuru någon tveksamhet rådde på 
inuustrihåll, om tmnsistorernas möjligheter 

att hävda sig gentemot rören, var man dock 
ense om, att på lång sikt transistorerna sä· 
kerligen kommer att finna sina självfallna 
användningsområden, även om man f. n. inte 
kan med bestämdhet säga inom vilka gebit 
transistorerna definitivt kommer att spela ut 

rören. 

l nästa nummer kommer en mera 
; detaljerad genomgång av de tyska 
~ nyheterna. 
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T E O R I 

Om ramantenner för rundradiobruk 

Av civilingenjör G Bramslev, Köpenhamn 

(joris.) 

Ramantennens koppling till mottagaren 

Förlutom den i fig. 3 visade transformator

kopplingen mellan ram och mOl tagare kan 

mln am-ända den enklare, direkta induktiva 

kopplingen, som visas i fig . 9. I detta fallet 

utnyttjas spänningsfallet i ett mindre antal 

V·aJ·V (nI av mma-ntennens n varv) under det 

att mottagarens jordklämml föres direkt till 

ramens mittpunkt. 

I fig. 10 visas en koppling , i vilken an paso

ningen sker med kopplingskondensatorn CI;: 

ramens mittpunkt framföres kapacitivt med 

hjälp av balanserin!!åonden~utorerna Ck' av 

samma kapacitans som Ck' Dessa kopplingar 

är inte f ull t så symmetriska som tran sfor

matorkopplin gen men ger goda resultat i prak

tiken om C,,=4 Co och nI=n/ 4. 
Förbindehen från ramen till mottagaren 

måste vid dessa kopplingar alltid utföras med 

en skärmad kabel; detta för att förhindra alt 

denna fungerar som antenn, och med hänsy n 

till kabelns kapacitans får inle heller dess 

längd överstiga ca 1-1,5 m. 

Den vanligaste antennkret s~ n i en super be

står - som visas i fig. 11 - aven anlenn

spole med förhållandevis stor självinduktion 

La' kopplat induktivt till första avstämnings

kreisen LgC", som utgör gallerkretsen för 

HF- eller blandarröret. Om vi förutsätter, att 

transformatorkoppling tillämpas, framgår av 

figuren, att ram kretsen LoCO är kopplad till 

kretsen Lfl.Q genom en linkkoppling bestå

ende av spolarna och La i serie. DennaL2 

koppling är ekvivalent med en induktiv kopp

ling mellan ram och förkrets med en öm se

sidig induktans !vI 
M=lVIOM /( L2+L )a a 

och en kopplingskoefficient, som med god 

approximation kan skriva, 

k=MoMa/(L 2+La ). (L -:-L )L~~\/:-;--:-o+ O;-l--;-

~/110Ma/( L2+La )'\ILO L!I (8) 
enär L l alltid kommer att vara mycket liten 

n 

Cl (1 
T~''" 

A 

M 

J 

Antennens 
mittpunkt. 

Fig. 9_ Direkt induktiv kop-pling mellan ram
antenn och motta·gare. 
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Fig. Il. Ramantenn , lin·kkopplad till superheterodynmottagare. 

V 
Ma 
k a 

i förhållande till Lo. Någon hänsyn tages inte 

till kabelns kapacitans C, som visas streckad 

i fig. 11 , vilket förutsätter att både L2 och La 
har relativt låga värden. 

Införes nu kopplingskoefficienterna 

ko=klo/ \ ILoL2 och ka=j)lla / yLaLg 

för transformatorn resp. mottagarens antenn

krets få s ur ekv. (8): 

Ll =(k2/ k02ka2) . [LO(L 2+La)2/ LaL2 J 
(9) 

Denna ekv. kan utnyttjas för att bestämma 

L l , när övriga storheter är kända eller fast

lagda. 

Den direkta induktiva kopplingen enligt 

fig. 9 med ett ramvarv inskjuten i linkkopp

lingen till mottag'aren motsvarar en transfor

matorkoppling, där 

MO= (nl / n) 'Lo och L2=(n l /n) 'Lo 
vilket med ekv. (8) ger 

Ic= (nl I n) . 

- {kayLoLa/ [(nl /n)2'Lo+LaJ } 
men då La alltid kommer att vara rr.ycket 

större än (n' /n) Lo fås följande enkla uttryc k 

för antalet nödvändiga kopplin gsvarv 

nI = n' (k/ ka)' \ ILa/ Lo (lO) 

För den kapacitiva kopplingen i fig. 10 fås 

på samma sä tt med god approximation 

k= [ka/ (w 2LaC,,-l) J ' y 'LaILo 
varav 

C,,=(l / Law 2 ). [l+(ka/k) '\ILa/ LoJ (11) 

I detta senare fall ingår kabelns kapacit ans 

parallellt med Ck v·arför korrigering för en 

förhållandevis lång kabellängd kan ske genom 

c,,=
'7 ~ 

ild= Ck t1 
J 

=!= C~ 

Fig. 10_ Kapacitiv koppling mellan ramantenn 
och mottagare. 

att man väljer motsvarande lägre värde på 

C". 
Vid alla tre kopplingssä tten blir mottaga

ren försedd med ett ingångsbandfilter, vars 

ulgångsspänning Eg på första rörets galler 

bestämmes av den i ramen inducerade Ei"'lK:n 

e 

E/e=k- y L gLo/ (k 2+1 / QoQg) 
Denna ekv. får sitt största värde vid kri

tisk kopplingsgrad ko=l/yQoQg och över

går då till 

E/ e=yLgQoQ/ 2\ILu (12) 

Vid andra värden på k fås en lägre spän

ning, beroende på förhållandet mellan k och 

ko, som visas i fig. 12. Man ser att Eg en

dast varierar litet med k för värden i närhe

ten av den kritiska kopplingen. Exempelvis 

kommer 25 0/0 ändring av kopplingsgraden 

kring detta värde att endast ge 3 0/ 0 mindre 

värde på E •g 

Av större betydelse är däremot kopplings

gradens inverkan på ingångskretsens resulte

rande bandbredd i det att man approximativt 

kan sätta bandbredden=l,S'k-fo' dock enda:,t 

inom området 3ko> k> 0,6 ko. 

Man kan alltså med kopplingsgraden le 
påverka bandbredden rätt starkt utan att 

moltagningsspänningens värde ändras väsent

ligt, vilket har be tydelse dels på mellan

vågsområdet , där man vill uppnå största möj

liga selektivitet, och dels på långvågsområ

det , där man vill använda ramar med stort 

Q-värde utan att dock dämpa de högre mo

dulationsfrekvenserna för starkt. Selektivi

tetsku.rvans form vid olika kopplingsgrader 

bn erhå llas ur de för kopplade kretsar gäl

lande generella selektivitetskurvorna, som 

exempelvis publicerats i POPULÄR RADIO , _ 

1 RYDELL, S : MF-förstärkaren. POPULÄR 
RADIO 1950 nr 12, s. 414. 

Se även RATHEISER-KECLIC-SCHRö
DER: Radioteknisk Uppslagsbok, Stockholm 

1952, s. 89. 



När ramen ins tälles mot sändarstationell 

ocn koppling graden väljes på så sätt al.t 

k=ko finner man det maximala värdet på 

Eg genom all kombinera ekvationerna (1) och 

(12) som ger 

Egmax=:rrSneylQoQgLp/ J. Lo 

där Egma.x erhålles i mV. e är fältstyrkan 

m V/ m hos den infallande radiovågen _ Införes 

här ekv. (3), som ger sambandet mellan n oen 

Lo samt frekvensen lo i stället för våglängden 

fås 

Ev »Iax=0,245 eIO\ / QoQgS3L gi log (2S/ b) 
(14) 

Rär insättes e i mV/ m /0 i Mp/s , S i meter 

och L g i mR. Denna ekvation ger samban

det mellan E{J och ramens kon stanter. IVran 

ser, att utgångsspänningen för en ram med 

givna dimensioner är proportionell mot kvad

ra tro ten av Q-värdena och för ramar av olika 

storlek med samma form är den proportionell 

mot ylS3, då värdet av QmaJ! inte variera r 

mycket med S. Om träddi ame tern däremot 

ökas så mycket all Q"' ax s tiger proportionellt 

mot s, kommer Eg att öka proportionellt 

mot kvadraten på ramens s idolinje. Frekvens

beroendet framgår inte direkt av ekv. (14), där 

Q och Q~ kan stiga eller falla med frekvensen, 

men önskas konstant känslighet över ell visst 

frekvensområde, bör ramen dimensioneras på 

så sä tt, att Q' ,!Ox inträffar vid en av de läg. 

r e frekvenserna inom avstämning området. 

Då både S och log S ingår i ekv. (14) kan 

den inte lösas exakt med avseende på S men 

antages förhållandet S/b vara konstant er

hålles följande uttryck för S 

5=V16,7 E/'log (2S/ b) / e'210
2QaQgLg 

(lS) 

där lo i Mp/ s och Ly i mR. S erhålles i me

ter. 

För de flesta superheterodyner för rundra

diobruk uppnås ett acceptabelt signalbrusför-

Eg 
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Fig. 12. Utgångspänningen Eg (i % avel 

som funktion av k/ko. 

Fig. 13. Ungefärliga 
filltstyrkevärden för 
radiosänd:are på 
mellan- och långvåg 
(avser en sändare 
med l kW utstrålad 
effekt) . 

L
l t 

I 

L 

hållande redan vid E g=0,5-1 mV, men en 

märkbar förbättring ernås i regel om man 

går upp med Eg till 5 m V eller däröver, detta 

i synnerhet om mottagaren inte är försedd 

med RF-rör. I vissa fall kan det vara för

delaktig t att gå in för ännu högre värden rå 
E

9
, exempelvis 15-30 mV. 

I ekv. (l5) ingå r också fältsty rka n e. De n

na kan för svenska rundradiostalioner erhål

las ur Radioly ssnaren s Uppslagsbok l För av

lägset belägna stationer är det svårt att ange 

säkra fältstyrkevärden, enär rymdvåge n varie

rar starkt med dygnets timma r. Är effekten 

känd, kan man doc·k med hjälp av kurvorna 

i fig. 13 få fram e tt ungefärligt värde för ~ 

genom all multiplicera det diagrammet 

avlästa värdet med yl? där? är sändarens 

utstrålande effekt i kW. 

Att märka är att de i diagranunet i fig. 13 
angivna dagvärdena avser värden för en ter

räng utan skog och berg. Vid ogynnsam ter

räng höga berg och stark vegetation kan 

värdena vara kan ske 1/2-1/7 av de uppgiv

na , medan de, om del är fråga om vatten , 

kan vara 2-3 ggr högre. Nattvärdena på 

fältstyrkan är som känt starkt varierande, 

den återgivna kurvan gäller för både lång

och mellanvåg men avser endast medehär

den, fältstyrkan varierar starkt omkring detLl 

värde på grund av fad ing. 

Radiolyssnarens Upp slagsbok. Nordisk Roto
gravyr. Stockholm 1951. Pris 8:-. 

Avstånd 

Ferritantenner 

En ramantenn som under senare tid låtit myc

ket tala om sig är antennen med kärna av 

ferrit, s. k . ferritantenner. Dylika antenner 

har und er senare tid kommit till vidsträckt 

användning framförallt i Tyskland . 

Verkningssä ttet för denna nyp av raman

tenn är följande: Om en del av ramantennens 

magne tiska fält genomgår ett ferromagne

tiskt material på så sätt att den effektiva 

permeabiliteten ,IA'eff för ramen blir> l kom

mer den av radiovågorna alstrade spänningen 

att s tiga m ed en faktor=yI,u, (förutsatt att 

magnetfältet i järnkärnan är homogent och 

vid i övri " t oförändrade värden på Q och L i 

ramen). Vid ramantenner av de storlekar, som 

nittill s varit föremål för undersökning, där 

alltså S> 0,2 meter erfordras det emellertid 

alltför stora mängder av pulverjärn för alt 

åstadkomma exempelvi·s ,uer!' =2 och därmed en 

märkbar ' legring av ut gångsspänn ingen . 

I r egel är det billigare alt öka ramstorle

ken , tills den önskade spänningen nås. Gynn

sammare förhåller det sig, om den disponibla 

platsen för ramen är mycket starkt begrän

sad, ev. begränsad till ett fåtal cm 2, i vilket 

fall det kan vara vanskligt all uppnå till
räckligt högt Q-värde. Man kan i sådana fall 

uppnå större spä nningsvins t än=faktorn yl1-1-, 

nämligen genom att förlänga järnkärnan i 

spolens axiella riktning långt utöver lind

ningens länge\. 

l\Ied denna antenn, som fått benämningen 
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ferriLstavantenn, p. g. a. att man i järnkärne

staven använder ferrit, uppnås att permeabi

liteten i förhållande till utvändiga homoge

na magnetfält flh blir väsentligt större än 
den effektiva permeabiliteten fls för själva 

spolens magnetfält. I della fall' skall alltså ut

trycket (1) multipliceras med flh under det 

att spolen självinduktion beräknas efter ekv 

(2) 	 som då stiger med faktorn fl s' 
Uttrycket i ekv. (14) för E blir sålundag 

multiplicerat med den större faktorn ,u,,1 fl , . 
För ferroxcube som kan användas upp till 

frekvemerna 2-3 Mp/s anger Philips för e'l 

stav av dimensionerna 8X200 mm "11=115, 
under det att ,U för en liten spole med mes 

deldiameter 10 mm placerat kr ing stavens mitt 
kan sättas till ca 13. I detta fall blir spän

ningsökningen llShji3~32 ggr, och m~d 
hänsyn till utgångs:,pänningen kommer denna 

spole att motsvara en ramantenn som har i O 

ggr så stor diameter. 
Lindning, talet no för sp<>len erhålles ge

nom alt man fastställer ett till den önskade 
avstämningskapacitansen passande värde för 

L och heräknar lindningstalet n för en sp<>le 

utan järn med hjälp av kända formler l Man 

får då no=nlvfl8' 
Användning av ferroxcube i spolar ger i 

r egel också en förbättring av Q-värdet, i det 

att delta är betingat av förlusterna i järnet, 

av spolens permeabilitet, fl s' samt av spo

lens Q-värde utan järnkärna Qo' Philips an
ger för ferroxcube att förlustvinkeln är 
lO-·j · fl och att en stavantenn av l cm längd, 

försedd med en liten spole omkring mitten 

med en medeldiameter av d cm, har följand,c 
förlustvinkel fråga om järnförlu terna 

å = ,u.- l / 45 000 d 

va rför antennens resulterande Q.värde Qall t 

bestäms ur 

För [=20 d, .u , =13, Qo=50 fås så lunda 

Qant= 45 000 d·Qo,u/4S000 d+Q('fl s
2 

Qa. nt= 137 

Spolen på en sådan ferritstavantenn har så 

små dimensioner, att dess kapacitiva antenn

effekt i regel är obetydlig och den halanse

rade lindningen, som är så viktig vid större 
ramar, behöver därför inte tillämpas i delta 

fall. 

Det är va nskligt att med stavan lenner med 

de för närvarande tillämpbara dimensionerna 

uppnå elt känslighetstal EgIe som är större 
än l, men i de fall då stor känslighet inte 

erfordras, medför denna form av ramantenn 

de fördelar, i fonn av riktningsverkan, stör

ningsokänslighet m.m., som ju enligt vad som 
anförts i det föregående karakteriserar' alla: 
typer av r,amantenner. 

1 Se exempelvis SCHRÖDER, J: Beräkning 
av induktansspolar, Radiotekn.isk Årsbok 1952, 
Nordisk Rotogravyr. 
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Om HF- förmagnetiseringen vid 


bandinspelnin.g 


Betydelsen av symmetrisk HF
förllla.gnetiseringsström vid mag
netisk inspelning påvisas i den
na artiI,el, som även innehåller 
anvisningar för hur man 1.00
struerar en symmetrisk HF
oscillator. 

Praktiskt taget all magnetisk inspelning 

försiggår numera med utnyttjand e av för

megnetisering med högfrekvent ström, vil

ken metod går ut på att ma n vid inspel

ningen till tonfrekvensspännin gen adderar en 

I'äxelspänning med en frekvens omkring 4(}

SO kp / s. HF-förmagnetiser ingcn spelar en 

mycket stor roll vid magneti sk inspelning. 

Den påverkar storleken av den utspänning 

man erhåller från avspelningshuvudet, den 

inverkar på frekvenskurl'an, distorsionen och 

signal brus förhållandet. 

På grund al' det icke-linjära oambandet 

mellan den magnetiska fältstyrkan l-I, som 

är proportionell mot magnetiscrings3trömmen 

i, och den resulterande remanen sen B förr 

det magnetiska material, wm ingår i bandet 

(fig. l a), blir distorsionen vid låga nivåer 

mycket kraftig, om man inte tillgriper nå

gon form av förmagnetisering. Härvid har 

man tillämpat huvudsakligen två olika me· 

toder. Den äldsta bestod i att man lät en 

lämpligt avpassad likström Uul passera ge-

Av teknolog Jan Bellander 

nom inspelningshuvudets lindning under in

spelningen, varigenom arbetspunkten för

sköts ( fig. l b). Härigenom kunde man spe

la in på den raka delen av kurvan och fick 

låg distorsion, men tyvärr ocLå ett rätt litet 

utstyrningsområde och ett relativt lågt signal

brusförhållande, max. ca 40 dB. Denna me

tod används därför inte längre. 

Den numera allmänt använda metoden ur, 
som redan nämnts, förmagnetisering me'! 

högfrekvent ström. Vid detta förfarande blir 

sambandet mellan magnetiserande fält (mag

netiseringsström) och remanens för tonfre

bensen linjärt upp till mättning (jfr fig. 

2), och man kan få ett signalbrusförhållande 

upp till 6(}-70 dB vid full utstyrning. 

Utförda mätningar 

För att undersöka hur en magnetisk inspel· 


ning påverkas av förmagnctiseringsström


men s sty rka har föd. gjort en del mätningar 


på ett bandspelardäck av fabrikat »Wearite». 


Liknande samband bör erhållas i alla typer 


av bandspelare försedda med anordningar för 


HF-förm agnetisering. 


l\Iätningarna omfattade bl. a. inspelning 

med konstant tonfrekvensström och varieran

de förmagnetise ri ng. Resultatet visas i fig ..3 
och 4. Fig. 3 visar den distorsion d (=effek 

tivvärdet av den genom distorsionen upp· 

trädande andra r esp. tredje tonen i % av 

grundtonens effektivvärde) som erhölls som 

b. 
Fig. 1. Samhandet mellan resulterande remanens B som funktion al' magnetiseringsströmmenr 

a) utan fönnagnetisering, b) moo likströmsförmagnetisering (io)' 
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funktion av förmagnetiseringsspänningens 

storlek. Fig. 4 visar från avspelnin gshuvudet 

avgiven tonfrekvensspänning som funktion 

av förmagnetiseringsspänningen VI' Under

sökningen i senare fallet gjordes dels vi,-! 

1000 p/s, dels vid 8000 p/s. 

Vi ser av kurvorna i fig. 4, att när vi ökar 

förmagnetiseringen sjunker distorsionen ds 
snabbt och tämligen långsamt. Den avdz 
givna tonfrekvensspänningen ökar först, n~r 

ett maximum och avtar sedan långsamt. Vi 

bör ärskilt lägga märke till, att utspänningen 

vid högre frekv enser faller mycket kraftigt vid 

hög förmagnetisering. I fig. 4 har antytts ett 

riktvärde för lämplig storlek på förmagnetise

ringen; det ligger där utspänningen vid 1000 
p/ s sjunkit 1 il 2 dB under maximivärdet. 

I fig. 5 återges en frekvenskurva för en av

spelning vid två olika värden på förmagne
tiseringen (V/) vid inspelningen, som skett 

med konstant styrka på tonfrekvensströmmen. 

Observera all höga frekven ser dämpas star

kare vid det högre värdet på Vf' 

Distorsionen som funktion av tonfre

kvensströmmens storlek visas i fig. 6. Denna 

inspelning har gjorts med en vanlig ~nkel 

HF-oscilbtor av Colpitts-typ för fönn8gnetisc

ringen. Om vi sätter 2 Q/o som högsta tillåtn.] 

distorsion , ser vi av kurvan att dz dominerar. 

Det är tydligt , att vi 1o, all sänka distorsio

nen skall inrikta oss på att minska d2 ; ri3 
får betyde lse först vid överstyrning. 

SymmetrisIi HF-ström önslivärd 

Distorsionen (d 2 ) ökar och signalbrusförhål

landet försämras om osymmetr·isk HF-för

magnetisering utnyttjas. Ökat bru.' erhålles 

även i det fall att radering sker med osym

metrisk ström. Detta senare fenomen förkla

ras av att när bandet magnetiseras med en 

osymmetrisk ström, kommer den magnetiska 

fluxen att innehålla en »likströmskompo

nent», som ger en viss remanens. Denna re

manens i bandet medför ökat brus. 

Det kan i detta sammanhang påpekas, att 

även om förmagnetiseringsströmmen inte in-

Fig. 2. Sambandet mellan resulterande rema
nens B och magnetiseringsströmmen i vidr 
HF-förmagne.tiseri ng. 

d% 

10 

5 

~---t-----r--- V valtt10 20 

Fig. 3. Di"torsionen d som 
funktion av förmagnetise
ringssp änningen VI' 

ilB 

.t ig. 5. Frekvenskurva för 

avspelning vid två olika "0 

värden på förmagneti&!

ringen (V/ = 12 resp. 16 V). o 
Inspelning med konstant 

ström. 

lon 100 

nehåller någor. likströmskomponen t kan trot s 

detta den magnetiska fluxen uppvisa en »lik

strömskomponent». Aven om sålunda Iidl=O 
kan trots detta mot svarande flödesintegrul 

J0dt=j=0. Detta hänger samman med det 

icke-linjära samband som råder mellan mag

netiseringsst röm och magnetiskt flöde!_ 

Det Lör också påpekas, att det inte dr 

nödvändigt att ha rent sinusformnd förmag

netiseringsstrÖm. Huvudsa ken är, att den är 

s)'mmetrisk. Man kan t. ex. mycket väl tilI 

låta en distorsion i HF-s trömmen, som ytt

rar sig i uppkomsten av tredje tonen, enär 

detta ju innebar en symmetrisk deformation 

av sinusvågen. 

Däremot kan inte en distorsion, som ge r 

jämna övertoner, tolereras, enär dessa ger 

osymmetrisk kurvform. 

Om vi betraktar fallet med en ström sam

mansatt av grundton och andra ton har vi 

ett par fall av särskilt intresse (fig. 7). I fig . 

7 a och b har övertonen ett sådant fasläge, 

att den resulterande strömmen blir symmet
risk. Fig. 7 c visar den form av distorsion, 

som uppstår i en »ensidig» oscillator p. g. a . 

rörkurvans icke-linearitet. Strömmen blir i 

detta fall osymmetrisk och alltså olämplig för 

förmagnetisering. 

»Symmetrering» av HF-strömmen 

Vilka sätt kan man nu tänka sig för att för

bättra symmetrin hos förmagnetiseringsström

! OERDING, R: Ein Beitrag zum Problem 
des Rauschen von MagnelOlon-Schallaulnah

men. Funk u. Ton 1950 nr 4, s. 199. 

(lE 

1 ~7 dBt-'~o 

n 

- ID ~--t"--_-~..----t-
20 vOl1 

Vf -
Fig. 4. Från avspeln,ingshuvudet avgiven ton
frekven.scpänning som funktion av fiirmagne
tisering·sspänningen VI' Mätt vid 1000 och 

8000 p/s . 

10 I~ 

Vf = 12 v 

400 1000 2000 4000 10000 pis 

men? Ja, den enklaste metoden är ju att ut

nyttja filter för att spärra övertoner i HF

strömmen. Förf. har prövat på att helt enkelt 

lägga en serieresonanskrets avstämd till för

magnetiseringens andra överton över oscilla

torns utgång. Denna metod visade sig ge 

minskat brus och en minskad »andra tonsdi

storsion» (streckad linj e för V/=12 V i fig. 

6). 

För den som föredrar okonventionella 

problemlösningar föreslås en faslänk så di

mensionerad, att andra övertonen fasför"kju

tes 90° före eller efter grund tonen. På så sätt 

kommer ju den osymmetriska vågformen en!. 

fi g 7 c att överföras till en symmetrisk en!. 

fig. 7 a eller b. 

Den mest radikala metoden, och den som 

förf. slutligen stannade för, är att använJa 

en mottaktkopplad oscillator. I en sådan upp

står inga jämna övertoner, och utgångsspän

ningen blir fullt symmetrisk. 

HF-strömrnens frekvens 

Innan vi går över till några praktiska syn

punkter på en sådan oscillator, skall vi nå 

got beröra frågan vilken frekvens(/,), man 

bör välja för förma.gnetiseringen. 

Allmänt kan sägas att I/ bör väljas avse

sevärt högre än den högsta frekvens, man 

av er att spela in (fo) för att inga pip toner 

skall uppstå genom interferens mellan I/ och 

övertoner till inspelad tonfrekvens. Som en 

tumregel kan anges, att man bör välja 

1/~ 5'/o För /0=9000 p/s väljes alltså 

//=45-50 kp/s. 
Det kan tilläggas att man av praktis·ka s-käl 
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(se text) 
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Fig. 6. Distorsionen (effektivvärdet av 2 :.a och 
3:e tonen) som funktion av tonfrekvensstri}m· 
mens storlek vid olika förmagnetiseringsspän· 
nin.gar (V, = 12 resp. 16 V). 

i allmänhet använder samma frekvens för ra· 

dering och förmagnetisering. Gäller det kom· 

mersiella bandapparater med 10=15000 p /s 
eller hi}gre används /, av storleksordningen 80 

kp/ s. Vid denna frekvens blir dock järnför· 

lusterna i raderhuvudet så ,tora, att man van· 

ligen fi}redrar, att låta oscillatorn arbeta på 

t. ex. 40 kpls och använder en dubblare för 

förmagnetiseringen. Två helt skilda oscillato· 

rer för radering' och förmagnetisering är 

olämpligt med hänsyn till risken för hörbara 
in terferenstoner. 

Mottaktkopplad HF-oscillator_ 

Och nu till själva oscillatorn! Schemat visas i 

fjg. 8. Som rör har valts två rimlockrör EL 42. 

EL 42 är egentligen avsett som slutrör för 

bilradio, det drar inte mer än 0,2 A glödströ;'l 

och har en högsta tillåtna anod förlust om 6 W. 

Rören i oscillatorn behöver inte - i mot· 
sats till vad fallet är vid mottaktkopplade LF

slutsteg - ha exakt samma statiska data. 

Den spolstomme som använts är av Mullards 

fabrikat och har beteckningen D·2S/ 17, 5-11, 
SO--III B2 (puh!). Den har en helt sluten 

kärna av ferroxcube och ytterdimensionerna 
är 20 x 30 X 30 mm. 

Oscillatorspolen_ 

Själva hjärtat i oscillatorn är spolen. För 

att man verkligen skall få en utspänning, SOI11 

är perfekt symmetrisk, måste primärlind

ningens båda halvor vara exakt lika, dvs. ha 

samma varvtal och Q.värde. Man kan alltså 

inte linda de båda halvorna utanpå varandra 

utan får t. ex. linda dem bredvid varandra 

på bobinen. Man börjar då med att linda upp 

en pappersremsa - något bredare än halva 

bobinen - vid den gavel på bobinen, som 
inte har något urtag. Remsans slut fästes me.{ 

shellack, och man kan sedan med en kniv 

skära av överflödigt papper, så att precis hal
va bobinen blir tom (fig. 9 a). 

Man lindar nu ca 48 varv 0,,3 mm. lacke

rad koppartråd och fäster varven med shel
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Fig. 7. Ström sammalliSatt av grundton och andra ton kan 
beroende på fasläget ge antingen symmetrisk (a och b) eller 
osymmetri"k stri}m (c) . 

lack (fig. 9 b). Man kan nu ta bort pappe

ret och lindar den andra hälften av primär

lindningen så alt det blir lika många varv i 

båda halvorna (fig. 9 c). jVlittuttaget blir nu 

slutet på den ena lindningen hopkopplad med 

IJörjan på den andra. Ovanpå den nu färdiga 

primärlindningen lägges ett tunt shellackim

pl'egnerat papper och eventuellt ett lager sy

tråd, som håller fast de bitar av tunn systo

flex, som tiIlednin.garna i60leras med. 

Den som har sinne för finesser lägger sedan 

ett varv tunn aluminiumfolie som elektro
statisk skärm (fig. 9 d). Men låt inte varvet 

bli kortslutet, för då lär det bli besvärligt, 

att få oscillatorn att svänga. Skärmen an

slutes till den jordade änden al' sekundär

lindningen. Denna lindas alltså ytterst och 

varvtalet får man avpassa till det rader- och 
inspelningshuvud man använder (fig. 9 e). 

Vid avpassandet av sekundärlindningen går 

man så tillväga att oscillatorn får svänga, 

och man mäter tomgång"pänningen över se
kundären. Sedan inkopplas belastningen och 

man ser, vilken sekundärspänning man får. 

Är lindningens varvtal det rätta skall spän

ningen sjunka till hälften; sjunker den mer, 

Fig. 8. Principschema 
för mott-aktkopplad 

HF-oscillator för alstring es 
av HF-magnetiserings
spänning. 

är det för många varv på sekundären, sjunker 

den mindre, är det för fä. I modellapparaten 
visade sig 19 varv vara lagom; sekundärspän

ningen blev då cirka 30 volt belastad. Vill 

man ha en annan spänning, kan man få det 

genom alt ändra anodspänningen eller åter

kopplingsgTaden, som ju bestämmas av kon

densatorerna e 2, e~ och e G. 

Oscilla torns intrimning 

För att få bästa möjliga våg (orm justeras 

trirnrarna e 3 och e" till växelspänningen över 

primärens båda halvor är lika. 

Frekvensen bestämmes avel' Den beskriv

na "polen fick med e l =7000 pF sin resonans
frekvens vid 50 kp/ s. 

Kondensatorn har rätt stor betydelse.e 9 
Den gör nämligen alt oscillatorn inte slutar 

svänga tvärt när man slår ifrån anodspän

ningen. I stället sjunker utspänningen suc

cessivt till noll, vilket är nödvänd igt, för att 

inte huvudena skall få någon remanent mag

n~tism med ökat brus vid avspelningen som 
följd. 

För att få låg övertonshalt även av udd;'! 

övertoner har rören triodkopplats. Detta har 

~__""Ra",<lIJ",[h vu" 

c, , 



ingen betydelse för själva inspelningen, men 

kan vara fördelaktigt, om man bygger in en 
radio i bandapparaten. 

Radering vid inspelning 

Som avslutning skall vi nämna några mer.1 

speciella användningar av osc iI1atorn. Man 

kan exempelvis radera vid avspelnin g (!). Det 

låter kanske litet kon.stigt, men i många fall 

kan det vara gynnsamt all vid avspelningen 

tillföra raderhuvudet en liten spänning från 

oscillatorn. Därvid kommer en del av inspel· 

ningen all raderas, särskilt diskanten (se 

fig. 4), men grundbruset minskar propor· 

tionsvis mera, så a ll nelloresultatet blir en 
ökning av signal brus· förhållandet. FörfJ· 

ringssället kan vara av värde vid mycket gam· 

la inspelningar, som ofta med tiden får en 

höjning av grundbruset - för att inte tala 

om alla inspelningar som gjorts utan mot· 
taktoscillator ! 

Tricliinspelningar 

Ett annat trick so m kommer att glädja 

mången som i likhet med föd. bara dispo· 

nerar en bandapparat är den möjlighet till 

»dubbelexponering» som man får om rad p. r· 

huvud e t bortkopplas under den andra inspel· 
ningen. Därvid får man tänka på (se fig. 4), 

att vid den andra inspelningen raderar för· 
magnetiseringen vid inspelningshuvudet sär· 

skilt en hel del av diskanten i den »under· 

liggande» inspelningen . Skall man alltså 

sjunga due tt med sig själv, skall man sjunga 

ba"S.' tämman vid den första inspelningen 

och ta tenorstämman andra gången. Det är 

också fördela'ktigt att vid andra inspel· 

ningen ha lägre förmagnetisering än under 

den första. Vidare bör utstyrningen hå lidS 

lägre vid den andra inspelningen , Komplette· 

ras förfarand et med inspelning vid olika 

hastigheter skall det utan tvivel lyckas den 

energiske experimentatorn att sjunga in "n 

kvartett med bas·, tenor·, alt· och sopran· 

stämma. 

Att en del av diskanten raderas vid den 

andra inspelningen kan i vis'sa. fall vara av 

värde. Antag t. ex. att man i ett inspeLa 

musikstycke vill lägga in en kommentar. Man 

gör då så här: med raderingen frånslagen, 

förmagnetiseringen på nol! och inspelnings· 

volymen på noll börjar man inspelningen 

strax innan kommentaren skal! komma. Så 
vrider man långsamt upp förmagnetiseringGn 

till normalt, och säger det man skall (med 
inspelningsvolymen pådragen, förstås') och 

minskar så långsamt förmagnetiseringen till 

noll. Resultatet blir, att musiken tonar ner 

så, all diskanten sänks mer än basen - en 

sorts fysiologisk ljud styrkereglering alltså -, 

kommentaren hörs tydligt utan att maskeras 

av musiken, och så lonar musiken upp igen. 

b)a) 

d) 

Fig. 9. Oscillator· 
~ 	spolen,s lindning. 


Se texten. 


Fig. 10. Den färd iga 

osciJ],atorspolen. ~ 

Fig. Il. HF·oscillatorspolen isärplockad . Kärna av ferroxcube och 
'f av fabrikat. Mullard (se texten). 

apparater för ma gnetisk in"Spelning och vi·
Bok om bandspelare dare lämnas uppg ifter om hur bandspelare 

P å Nordisk Rotogml'yrs förla[J utkommer för olika inspelningsändamål bör vara be· 

i höst en bok om magnetisk inspelning. Bo· skaffade. 

ken, som är utgiven al' ett amerikanskt företag Boken vänder sig till såväl tekniker som 

och författad av C J LeBel, är översatt och amatörer. Var och en som är intresserad av 

bearbetad för svenska förhållanden av civil bandinspelning och vill veta mer om hur 
ingenjör Georg Sylwander. Denna bok, rikt apparaturen fungerar, har glädje och nytta 

illustrerad med kurvor, diagram och schemor, av boken. Även den som är intresserad av 

innehåller i koncen trerad form det mesta experiment och ,som vill veta vilka faktorer, 

nun behöver veta om magnet isk in spelning, som inverkar på kvaliteten vid magnetisk in· 

om förvaring av band, om distorsion och ut · sprlning har mycket att hämta Ur denna 

styrning, om högfre kven stnagnetisering et.c. första bok om band· och trådspelare pil 

Vidare finn es data och schemor för etl antal svenska språJket. 
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Kaare Pedersen: Konstruktion av bandspelare (III) 


I detta avsnitt behandlar förf. 
vissa. detaljer i bandspelarmeka· 
nismen, som är av vital betydelse 
för apparatens funktion. Tidi
gal'e avsnitt har varit införda i 
nr 1 och nr 3 i är. 

( jorts.) 

På den mekaniska delen aven bandspelare 

måste - som säkert framgått av tidigare av· 
snitt av denna artikel - ställas en rad krav , 

som det kan vara vanskligt att uppfylla. Ln 

mängd konstruktioner har sett dagens ljus 

under de sista åren, och hundratals av pa· 

tent är uttagna för att få dessa konstruktio· 
ner skyddade. 

I{rav på bandspelal'lllekanismer 

Oavsett fabrikat och typ kan dock följande 

fordringar b-eträffande bandtransporten i en 
bandspelare uppställas: 

Mo t or 2 	 Motor 3

([!j 
Spole 

Band- 
Bandstyrning-- ~I Band Fig. Il. Band spelare med-7 I ............
;/ \ \ ... 7 J Bandstyrning tre motorer.'l \" ,/ 

~'" o:-=t;::::~~ // Tryckrulle00M t \ Magnethuvud 

o or 1 Gummirem 


Friktions
koppling 

Fig. 12. Bandspelare med 
två motorer. 

l. Bandet måste kunna föras förbi rader

och avspelningshuvud med absolut kon

stant hastighet vid in- och avspelning. 

2. Snabb tillbakaspolning bör vara möjlig. 

3. Snabb framspolning av bandet bör vara 

möjlig. 

4.. Apparaten bör VBl'a försedd med neutral

ställning. 

5. Övergång 	 från den ena till den andra 

operationen bör kunna utEras med ett 
handgrepp. 

Till dessa krav kommer sedan önskemålen 

om god driftsäkerhet, ljudlös gång, snyggt ut· 
seende osv. 

Innan vi går närmare in på vad de ovan 

anförda kraven innebär i konstruktivt avseen

de, kan det vara lämpligt att i korthet ge

nomgå vissa karakteristiska drag i de appa

rattyper som f. n. finns på marknaden. Aven 

om moderna bandspelare sinsemellan är 

ganska olika, kan de i stort sett uppdelas i tre 

stora grupper efter det antal motorer som an

vändes i dem. 

Bandspelare med (re rr.olorer 

Tre motorer användes i den ursprunglisa 

tyska magnetofon konstruktionen, och denna 

konstruktion har också tillämpats i stor ut

sträckning i senare tias konstruktioner. Det 

mekaniska utförandet blir i allmänhet enkelt 

och mycket stabilt. Tyvärr blir apparaterna 

dock ganska stora och tunga på grund av de 

tre motorerna, och denna apparattyp är där

för inte särskilt lämpad som tran&portili~1 

apparat. De tre motorerna kan användas på 
följande sätt (jfr fig. 11): 

a) En motor - vanligen en synkronmotor 

av hög kvalitet - driver svänghjulet med till

hörande drivhjul. Utnyttjas en specialmolor 

med stor massa kan svänghjulet utelämr.as 

och motoraxeln användes direkt som drivh,illl. 

bandspelare för dubbelbandupptagning 

är det lämpligt att bruka en motor, vars ro

tationsriktning kan ändras. Man spelar här

vid in hela bandet på den ena halvan av 

bandet och fortsätter sedan i motsatt riktning 

på den andra halvan. Därvid undgår man alt 

förlora tid, när man skall spola tillbaka 0(;h 

växla spolarna. Motorer med två hastigheter 
kan också med fördel utnyttjas på apparater, 

i vilka två bandhastigheter (exempelvis 19 
cm/ s för musik och 9,5 cm/ s för t·al) önskas_ 

När drivhjulet inte utnyttjas, dvs. vid 

snabb fram- och tillbakaspolning och i neu
tralställning, bör motorn antingen stoppas 

eller mekaniskt frigöras frän svänghjulet för 

all onödigt slitage och strömförbrukning okall 

förhindras . 

bl Den andra motorn användes vanligen 

för snabb tillbakaspolning av bandet. Spolen 

placeras härvid direkt på motoraxeln, där 

den anbringas i en passande hållare. I de 

fle sta fall utnyttjas för detta ändamål en 

kortslutningsmotor med inte alltför stor has 

tighet. Större hastighet än 1200-1500 varv/ 

minut (fyrpolig motor) är inte lämplig. 

Av motorn krävs, att den har ett kraftigt 

startmoment, så att den startar, även om spo' 
len är nästan full; den bör också kunna stit 
stilla med full spänning på, utan att förstö

ras. Det är inte så noga med om den går ab

solut ljudlöst eller vibrerar litet, då den ju an 

vänds enduS under mycket korta tidrymder 
åt gången. 
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Ett sätt att öka startmomentet för en dy 

lik motor är att ge motorn överspänning i 

startögonblicket med hjälp av ett relä med 

fördröjt tillslag. Härvid kan man använda sig 

av mindre och billigare motorer. 

c) Den tredje motorn kan utnyttjas för 

uppspolningen av bandet, som drivs fram a,· 

drivhjulet, och kan även utnyttjas för snabb 

framspolning av bandet. Vid uppspolningen 

kan den gå med reducerad spänning på S.l 
sätt, att den spolar upp bandet med måttlig 

sträckning och utan tryck. Spänningen måste 

kunna justeras för varje enskild motortyp, 

men som regel rör det sig om hälften av nor

mal spänning, i vissa fall något mera. 

Vid snabb framspolning gäller samma som 

anförts beträffande tillbakaspo.!ning. 

Bandspelare med två motorel' 

Bandspelare med två motorer är åtminstone 


f. n. ganska sällsynta (jfr fig. 12). I rrincip 

är det fråga om en förenklad apparat meel 

tre motorer, i vilken den separata motorn 

för snabb framspolning och uppspolning är 

slopad. För att undgå mekanis-ka komplika

tioner slopar många fabrikanter möjlighe

ten till snabb framspolning. Dragkraften rör 

uppspolning åstadkommes genom remdrift 

från motor, svänghjul eller tryckrulle. Över

föringen av drivkraften till spolen sker ,ia 

en friktionskoppling för att sträckningen av 

bandet skall bli jämn. Vi kommer senare till· 

baka till olika utförandeformer av denna 

apparattyp. 

I övrigt försiggår tillbakaspolningen och 

drivningen av drivhjulet på samma sätt so'n 

i bandspelare med tre motorer. Ur bet;;i

ningssynpunkt är dessa apparattyper också i 

stort sett likartade. 

Bandspelare med en motor 

Bandspelare med endast en motor förefaller 

att bli den typ, som kommer att bli för

härskande. Denna apparat har visserligen 

inga tekniska fördelar framför apparater med 

två eller tre motmer, men den lämpar sig 

bättre {ör serieproduktion och kan göras 

mindre och lättare än övriga typer. 

I dessa apparater försiggår alla omkopp 

lingar för band transporten med hjälp av 

kopplingshjul, remdrift, friktionskopplingar 

osv. Vid första ögonkastet kan det se nog 

så komplicerat ut. För att förenkla betjä

ningsmekanismen har vissa fabriker tagit till 
användning magnetiska kopplingar för att 

ombesörja de olika in- och urkopplingarna. 

Dessa kopplingar har bl. a. den fördelen att 

de ger möjligheter för fjärrstyrning, och 

dessutom kan automatisk styrning av bandet 

uppnås. Exempelvis kan automatisk återspol

ning och automatisk övergång från det ena 

till det andra spåret vid dubhelspårsinspelning 

åstadkommas med bandspelare försedda meel 

dylika magnetkopplingar. 

II' El) I I I 4:\) IOm k opp l are II ~'-.... .' r ~ , - Motor 
(j neutralstdllnjng ~ '- ~ -''''/.j;:..~''':-_...J 

~;-... ~ ~~~~ . . 
"-"'::..,,:-'/\ . Dr Ivhjul 

Magnethuvud Svänghjul 

SnjttA-A
Spole 

Fig. 13. Bandspe· 
lare med endast Filt för 
en drivmotor. friklionskoppl. 

Kopplings Kopplings - SpolhållareGummi 
hjul I hj u l Il 

Fig. 14. Det praktiska ut

förandet aven bandspelare, 

en diktafon »Robertson 

Tape-Rit er», med endast en 

drivmotor. Jfr fig. 13. Se 

även PR sid. 13 nr 1/ 1953. 

Längst t. h. brytare som 

kort_~luter förstärkaren i 

alla omkopplarställ,ningar 

utom in- och avspelning. 


Fig. 15. Bandspelaren (dik
tafonen) i fig. 14 är försedd 
med en kassett, innehållan
de apparatur för mndstyr
ning, tryckrulle och kudd ; 
kassetten kan lätt bytas ut. 
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In spelning: Förstärkaren kopplas i » in·
Högklassig bandspelare i PR 

spelningsläge». Kopplingshj ulet r lägges 

På sid . 20 i detta nummer behandlar tek· 

nolog Jan Bel/andeT några problem fÖrknip· 

pade med förmagnetiseringen vid magnetisk 

inspelning. Teknolog Bellander har med ut· 

gångspunkt från de teoretiska övervägandenG 

som framföras i artikeln i detta nummc-, 

själv byggt förstä rkareutru stn ing m.m. för en 

Då hela apparaten skall drivas med en och 

samma motor s tälles givetvis stora krav på 

denna. r praktiken visar det sig också, alt 

de flesta apparater av denna typ är försedda 

med en motor av god kvalitet, som har stort 

överskott av kraft. 

Överföring av drivkraft frå n motorn tdl 

a pparatens övriga delar kan ske på så många 

olika sätt, att det är omöjligt alt gå igenom 

alla tekniska lösningar på detta problem. Här 

skall enda·st genomgås två typiska exempel 

(fjg. 13, 14, 1.5 och 16). 

Exempel på. lJamlslJelare med en motor 

Ko nst rukt ionen fig. 1.3 utny ttjas i en 

diktafon av fabrikat Robertson, vilken till

lämpar en bandhastighet av endast 9,.5 cm/ s. 

Se även foto i fig. 14 o. 1.5. Omkopplingen för

s iggår här genom en utväxlingsann, som kan 

ställas in i fem olika lägen: neutralläge, in

spelningsläge, lyssningsläge, framspolning s· 

läge och tillbakaspolningsläge. Vid övergång 

frän ett läge till ett annat måste man alltid 

passera neutralläget i vilket bromsarna sättes 

i funktion. Dragkraften föres från motorn via 

en gummirem till svänghjulet och från de tta 

vidare till kopplingshjul I också via en gum

mirem. Detta har bl. a. den fördelen att mo· 

torns upphängning blir mycket kritisk: vib

rationer och andra störningar överföres ej så 

lätt till bandtransporte n. 

-----..., 
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Spolhållare 

bandspelare, innehållande en bandspelarme· 

kanism av det engelska fa brikatet »Wearite». 

Han kommer i några följande nummer a\' 

POPULÄR RADIO att ingående beskriva 

denfba apparatur: en verkligt förnämlig band

sp elare i professionell klass. En bra sak för 

finsmakare på området. 

Uppspolning av bandet från dri vh julet 

sker genom att man lägger in kopplingshjul r 
(se fig. 13) mot kopplingshjul II, som 

vi a en friktionskoppling driver högra spol

hålla·ren. Kopplingshjul r är så utformat , att 

det, när det anlägges mot kopplin gshj ul II, 

skjuter upp det senare mot spolhålla ren , som 

då genDm ett mellanlägg av filt drives fram 

av kopplingshjul II (se fig . 13 nederst ). 

Vid tillbabspolning lägges kopplingshju

let r mot vän stra spolhållaren, och kopplings

hjul II fri gö res därvid frän högra spolhålla

ren, som då löper fritt. Tl'yckrullen frigöres 

samtidig t från drivhjulet så att bandet ka,l 

löpa fritt tillbaka. 

Snabb framspolning kan exempelvis åstad· 

kommas genom att man lyfter upp kopplings

hjul II så långt, alt det driver direkt, alltså 

utan friktionskoppling på spolhå llaren. 

All band styrning, tryckrulle och kudde är 

tillsammans med bandet samlat på en sä r

skild kassett, som med ett handgrepp kan by

ta's ut och sä tta s på en ann an apparat, se 

fig. 15. r ka·ssetten finns också en indikatorme· 

kan ism, som visa r hur mycket man har kvar 

på bandet. lV[ellan driv- och svänghjul finn s 

del en koppling, som med hj ä lp av ett relä 

kan s tarta och stoppa dTivhjulet vi d lyssn ing 

och avspelning. 

De mekaniska operationerna för denna ap

parat är fö ljande i de olika framd rivnings 

lägena : 

"- ,
Spole "

\ 
\ 
\ 
\ 

J 

J 
/ 

I 
./ 

./ 

Kopplings
hjul Il 

Fig. 16. AnnatSpolhå Il ar e 
alternativ förmed fr iktions· 
bandspelare medkoppling 
endast en motor. 

mot koppling.shjul 1I som genom en frik· 

tion skoppling (filtmellanlägg) driver högrJ 

spolhållaren. Tryckrullen lägger bandet mot 

drivhjulet och magnethuvudet. En svag 

bromsning på högra spol hållmen håller 

bandet sträckt. 

Tillbakaspoln.ing: Först ärkaren kopplas i 

»lyssningsläge», delta för att undgå rade

ring av de t som tidigare är inspelat. Kopp

lingsh julet r lägges mot vänstra spolhålla

ren. 

Lyssning : Som vid inspelning, men med för

stärka ren i lyss nin gsläge. 

Sn.abb jramspolnin.g: Kopplingshjul II fast 

kopplat till högra spolhållaTen. 

fl'eUITal/äge: Alla kopplin gar fria, brom

sarna tillslagna. 

Vid konstruktionen i fig. 16 utny ttjas mo

toraxeln som utgångsp unkt för alla överfö' 

ringar. Svänghjul+drivhjul drives med rem

drift från en tri ssa på motoraxeln och rote

rar alltid till sammans med denna utan si t 

kunna fri göras. r detta sammanhang må 

omnämnas, att bande t aldrig bör startas sam

tidigt med svänghjulet. På grund av sväng 

hjulets tröghet kommer detta att »hålla igel<» 

vid starten, och det tar en viss tid för den 

att nå rät t hastighet. Denna tid komm·~r 

självfallet att förlängas, om motorn dess 

utom är belastad med fr·amdrivning av bandet. 

Därför måste man - för att undgå de oljud, 

som följer med hastighetsvariationer i band

Iransporten - sörja för, att svänghjulet har 

full hastighet, innan apparaten ställes in för 

in- eller avspelning. 

Uppspolning av bandet från drivhjulet sker 

genom att man lägger ett kopplingshjul JI 
(se fig. 16 ) mot den högra spolhållaren. 

Härvid utnyttjas friktionskopplin g, som an· 

tin gen d,irvid anb rin gas mellan kopplingshjul 

och spolhållare eller i själva spolhålla ren. 

Det senare alternativet är det van ligaste. 

Vid tillbakaspolning lägges kopplingshj u

let r mot vänstra spolhållaren och kopplings

hjul II frigöres därvid frå n högra spolhållJ

ren. Tryckrullen frigöres samtidigt från 

drivhjulet så a tt bandet kan löpa fritt. 

Snabb framspolning kan åstadkommas på 

fle ra sä tt. Användes en tvådelad spolhållare 

med friktionskoppling mellan resp. delar, kan 

de båda delarna låsas tillsammans, så att fast 

koppling uppnås mellan motor och spole. 

lilan kan också lyfta upp kopplingshjul r p:1 

så sätt att det direkt driver den övre delen 

av spolhå llaren. (jarls.) 
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NYBÖRJARKONSTRUKTION NR 6 

Enkel bandspelartillsats för radiogrammofonen 

~Tagnetisk inspelning har ju under senare 

år blivit synnerligen populär inte endast bland 

musikälskare utan även bland mindre kräsna 

radiolyssnare och radioamatörer, som i den 

magnetiska inspelningen funnit en hobby, 

vars fascinera nd e möjligheter att konservera 

ljud har någon släkLskap med amatörfoto-gra

feringens förevigande av situationer och »hög

tidliga tillfällen». Man kan j u också med 

viss t fog säga, att bandspelaren är en sorts 

kamera för ljud uppteckning. 

Med hän syn till det intresse, som föreli; 

ger bland amatörbyggare för band'inspelning, 

har POPULÄR RADIO denna gång som fil' 6 

serien »Nybörjarkonstruktioner» tagit med 

en bandspelare. Det är en typisk amatör

apparat; den g r ingalunda några » professio

nella» resultat, men den ger hygglig kvali tet 

som bör vara fullt tillfred ss tällande för ama

törup ptagn ingar. 

Som m' 6 i POPULXR RADIO:s 
serie föl' nybörjade Iwmmer här 
en förförstärkare, avsedd att an
, lutas till en ny tYll a,v bandspe
larmekanism, som nyligen intro
ducerats på svensim marlmaden. 
Bandspelannelmnismen ål' a v
sedd att appliceras på. en befint
lig skivspelare av ordinär typ. 

Principen fÖl' magnetisl< inspelning. 


Då detta ju är en artikrl-crie för nybörjare, 


kanske d et kan vara lämpligt att först med 


några ord gå igenom principen för magne· 


lisk inspelning. Den ,c,rundläggande tanke 


gången är, att man ,iel inspeln ingsförfaran


det u tny ttj ar den magne tiska remanens, dn. 


den kvarstående magnetism, som uppstår i 


ett magnetiskt ma terial, som en gan:; utsatts 

för lnagn(~t iser i ng . l\lan så att säga graverar 

in de ljudsvängningar ma n önskar » konser

ve r a» i en ljud bärare, som antingen kan be· 

stå av et t band, förse tt med ett tuot sk ikt av 

magnetiserbart järnoxid eller en tunn järn

tl'åd av lämplig sammansättning. 

i\Ian läter vid magne ti sk inspelning de av 

mikrofonen up ptagna ljudsvängningarna om

formas till en växelspä nning, som ändrar s tyrka 

och rik tni ng i takt med ljudsvängni ngarna, 

och påför sedan dess-a elek tri ska svängni ngar 

en elektromagne tlikn ande anordning som be· 

nämnes magnethuvud. Detta magnethuvud, är 

försett med en luftspalt över vilken ljudbär,,· 

ren, ,ba ndet elle r tråden, vid in spelningen 

löper fram med konstant has tighet. Härvid 

magnetiseras bandet i takt med ljudsväng· 

n,jngarna, och den remanenta magneti seringe n 

som blir kvar i bandet, kan sedan utnyttjas 
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HögtalareFörstcirkare Mikrofon Forstärkare 

Magnethuvud 

L LJUdbärare 

Kvarstående 
/magnetism 

Fig. 1. Detta ar den enkla principen för magnetisk inspelning. Fig. 2. Principen för avspelning av de ljud bäraren fig. 
»ingr<lverade» magnetiska »spåren». 

för att man sedan vid avspelning av bandet 

skall få tillbaka de insp·elade ljudsvängning· 

ama. Jfr fig. L 

När man skall spela av bandet, låter man 

bandet ånyo passera förbi ett liknande mag

nethuvud, som användes vid inspelningen. 

Härvid passerar bandet den i magnet huvudet 

befintliga luftspalten, och den kvarstående 

magnetise ringen i bandet kommer då att gJ 
upphov till elektriska spänningsändringar i 

magnethuvudets lindning. Det är dessa elekt· 

riska svängningar som sedan förstärkes och 

återgives som ljudsvängningar från en hög

talare. Jfr fig. 2. 

Man brukar benämna det magnethuvud, 

som används vid inspelning, för inspelnings· 
huvud och det magnethuvud, som användes 

vid av ~peln i ngen för avspelningshuvud. Ofta 

är båda dessa huvuden kombinerade till ett, 

som så ledes kan användas vid både in· och 

avsp elning. Ett sådant kombinerat in· och 

avspelningshuvud användes i den bandspel ar· 

mekanism, som ingår i den konstruktion som 

skall beskrivas i det följande. 

För att man vid magn etisk inspelning skall 

få tillräckligt l åg distorsion, mä te man till· 

lämpa någon form av jörmagnetisering av 

bandet, \'ilket åstadkommes genom att an· 
tingen likström eller högfrekvent växelström 

sändes genom inspelningshuvudet. Den sena· 

re metoden är den vanligaste och tillämpas 

För s t Korr- f i l ter 

också i den apparat, som beskrives här. Vid 

förmagnetisering med högfrekvent växelström, 
HF·jörmagnelisering, päföres samtidigt med 

tonväxelspänningen en högfrekvent spänning, 

vars frekvens ligger så högt, någonstans mel· 

lan 30--60 kp/s, att den inte kan uppfattas 

av det mänskliga örat. 

Vid magnetisk inspelning kan man på en· 

kelt sätt radera bort ett inspelat program. 

Denna radering kan ske med högfrekvent 

växelström som påFres ett speciellt s. k. ra
derhu vud. Denna raderström måste därvid 

vara så stark, att bandet eller tråden blir 

fullt »mättad» i mag.netiskt hänseende. Rade

ring kan även ske med ett permanentmagnet

huvud ; denna senare raderingsprincip (som 

närmare beskrives längre fram), tillämpas i 

den appara t, som beskrives här. 

Vad man behöver i en apparatur för mag· 

netisk inspelnin g är sålunda dels en för

stärkare för mikrofonströmmama och dels en 
oscillator, som ger den för förmagnetise

ringen erforderliga högfrekventa växelspäll

ningen. Dessutom krävs det ett korreklions

filter för att frekvenskunan skall bli rak 

inom lämpligt område. Vad man sedan be· 

höver vid avspelningen är dels en förstärka

re, som förstärker upp till lämplig nivå de 

svaga S;,ri änningsvariationer, man får från av· 
avselningsh uvudet, dels ett korrektionsfilter. 

Se fig. 3 och 4. 

rlF -05cill a tor Förstärka r e 

l'1agnethuvud 

L L tudbar a re 

BamlspeJartiJlsatsens princip, 

I den bandspelartilIsats, som skall beskrivas 

här, ingår två enheter, dels en mycket enkel 

typ av bandspelarmekanism, avsedd att dri

vas av ett befintligt grammofonverk och dels 

en förförstärkare innehållande förstärkare, 

HF·oscillator och korrektionsfilter. Förför

slärkaren är avsedd att anslutas till en be
fintlig förstärkue för ljudåtergivning exem

pelvis till nålmikrofonuttagen på en radio

mottagare eller radiogrammofon. 

Genom att den använda bandspelarmeka

nismen är försedd med ett speciellt rarlerhu

vud med permanentmagneter, blir raderin; 

med hö", frekvensström ohehövligt. Detta inne

bär att man helt kan avstå från ett kraftigt 

slutrör för HF·raderingen i förförstärkaren, 

vilket i sin tur innebär minskade anspråk på 

den strömkälla, som skall användas för för

stärkarenheten. Därigenom öppnar sig ocks:;' 

möjligheten att ta ut erforderliga arbetsspän

ningar till föriörstärkaren från radiogram

mofonen eller radioapparaten, som i allmän

het har sitt nätaggregat tillräckligt rikligt di

mensionerat för att det skall stå ut med den 

ytterligare belastning, wm förförstärkaren 

medför. 

Vall kosta!' bandspelartiIlsatsen? 

I gynnsammaste fall behöver man alltså en

dast bandspelarmekanism + förförstärkarenhct 

Korr - f il ter 

- Effek tforstar kare 

Magnethuvud 

Fig. 3. Blockoschemat 
inspelning. Se texten. 

för en enkel apparatur för magnetisk 
Fig. 4. Blockschema för apparatur för avspelning visas i denna 
fig. Förstärkaren kan vara identisk med den, som användes 
vid inspelningen. Jfr Hg. 3. 
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+250 V +250V 

Fig. 5. Princip
schema för för
förstärkaren. 

Obs ! Gallerläckan 
för 6J5 skallR17 6,3V 

ha beteckningen 

R'9' 

STYCKLISTA RS=RlQ=R19 = 47 kohm, 1/ 2 W Rör 6SJ7 6SN7, 6J5 

= = 10 OOOpF, ppr
Cl Cz CG = C7 = R 15 =RIG =47 kolun, 1/ 4 W Rörsooklar, oktal 4 st. 

C3 = 8,uF, 500 V, el.lyt 
Ru =R12 =R17 =2 kohm, l W Omkopplare, 4 X 3 lägen

C4 = C8 = C9 = C14 = C17 = 0,1 ,uF, ppr R1 = R4 =R; = R Il = R13 =1 
RH = 100 ko hm, l W Oscillatorspole RE31CoJ = C16 = 25 rlf, 55 V, el.-lyt Mohm, 1/ 4 W 

CIO = l 000 pF, gl. = 15 kohm, 1/2 W RIS=100 ohm, 1/ 2 W Stiftplintar, 5 st.Rz 
Cn =500 pF, ppr Ra = 200 kohm, 1/ 2 W enhetschas;.ie EC·l (ELFA) Mikrofonkontakt 

C12 = C13 = 1000 pF, ppr R o = Ra = 0,5 Mohm, pet. log. Glimlampa RG9 med hållare Bananhylsor, 6 st. 

, 2 J 

.i' ~'5 - j 0 

1 t 
+-250V 

~ 
I 
~a 

o 

C13 =1,uF 
C1S = 100 pF 

C19 = 16 ,uF el.-lyt 

för att kunna sätta igång med egna inspel

ningar (i vissa fall kan dock ett separat nät · 
aggrega t för förförstärkaren erfordras). För· 

förstärkarenheten bör kunna tillverkas för en 
materialkostnad, som inte nämnvärt översti
ger 70: - kr. Då därjämte den bandspelar· 

mekanism, som utnyttj·as här, kan fL för den 
relativt blygsamma summan av 172: 50 kr., 

så skulle hela bandspelarutrustningen inte 

komma a tt överskrida ca 240:  kr. Ev. 
tillkommer dock kostnaden för en gram mo

fonmotor+skivtallrik, om man inte förfogar 
över en granunofonavspelare liimplig för detta 

ändamål. 

Teknisl<a da.ta m. m. 

Det är självklart, att man måste räkna med 

att inspelning på band med denna apparatur 
inte blir så bekväm (någon tryck.knappsin· 

ställning konuner knappast ifråga !), utan det 
kräver lite omständligare förfarande; tillbaka

spolning och handhavandet i övrigt måste nt
föras med litet eftertanke. För den som byg· 

ge r apparaturen själv och som vänjer sig vid 
handgreppen, bör det emellertid inte inne· 

bära några väsentliga nackdelar, att förfa· 
ringssättet blir lite omständligare än vid in

spelning med en kommersiell bandspelare. 

Tekniska data för en bandspelare av detta 

slag är naturligtvis - som redan antytts 
inte i nivå med kommersiella apparater. S.l.· 
lunda kommer signalbrusförhållandet, bl. a. 

p. g. a. det här tillämpade raderingssättet, 

+ 

,, , 
l' -I 
I 
I el I 
I I 
1 I 
'I ( 

R18 I I 

I: 
II 
II 
I I 
I I 

inte upp i de siffror, ca 50--60 dB, som upp- Fig. 6. Kopplingsschema för förstärkaren. Obs ! Galterläckan R ,7 skall ha beteckn . R,!). 
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näs i kommersiellt u.tförda bandspelare. Man 

får nöja sig med en signalbrusnivå av ca 45 

dB, vilket emellertid inte är mycket sämrE' 

än vad man får vid ordinär rundradiomottag

ning. I gengäld får man ytterst effektiv rade

ring, vilket inte alltid är så lätt att uppnå 

i hemmabyggda apparater med HF·raderhu

vud. Frekven somfånget för band opel aren är 

fullt lillräckligt för god talåtergivn ing, och 

även musikåtergivningen blir fullt accepta

bel, då övre gränsfrekvense n huller oig om

kring ca 8000 p/s. 
Förförstärkaren är byggd på elt enhets· 

chassi e och innehåller inga svårå tkoml iga 

komponenter, utan vem som helst bör vara i 
slålld att bygga apparaten. 

Ra.deringen 

I den bandspelarmekanism, som bär kommer 

till användning, ingår ett raderhuvud, inn~

hållande permanenlmagneter. Principen för 

raderingen är den, att bandet förs t får pa ~ " ra 

en lufl spalt, där permanentmagneterna åstad· 

kommer elt slarkt permanent magnetfält, som 

driver det magnetiska skiktet på bandet mot 

magnetisk mättning. 

Bandet får därefter passera ylterligare en 

luftspalt där - likaledes med permanenta 

magneter - ett annat kraftigt magnetfält 

alstras. Detta senare magnetfält är moirik· 

tad det fält som mältar ban,det och åstad

kommer att bandet bringas till magnetiskt 

»neutralläge». 

Fig. 13 visar hur magnetiseringen vid ban

dets passage över den första spalten först 
drives mot mältning (den övre pilen) och där

efter vid bandelJS passage över den följande 

lultspalten återföres till ett tillstånd, där den 

remanenta magnetismen är omkring O eller 

mycket liten. 

Förföl'stärl,arenheten 

Principschemat 

Principschemat för föriörstärkaren återges i 

fig. 5. Som framgår av detta ingår i förför

stä rk aren en pentod (6S]7) i mikrofonIör

s tärkarsteget. Detta steg är kopplat på ordi

närt sä tt och har ungefär 100 ggr förstärk

ning. Frå n utgången av detta s teg påföres 

den förstärkta mikrofonspiinningen potentio

metern R5, som fungerar som volymkontroll 

för mikrofon en, och med vars hjälp man kan 
ta ut önskad spänning till nästa förstärkar

steg, som är bestyckat med vänsIra triodhal

van i 6SN7. Parallellt över ingången till 

vänstra triodhalvan i 6SN7 är ocks inlagd 

en speciell ingång, betecknad med l>IN». 

Denna ingång är avsedd att anslutas lill ra

dioapparaten i de fall , man önskar la upp ett 
radioprogram eller för det fall, man vill från 

rad ioa'pparaten eller radiogrammofonen spela 

över en skiva på bandet. Man kan eLter be
hag blanda de inkommande spänningarna 
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Fig. 7. Förförst·är·karen sedd underifrån. 

från radion eller grammofonskivan och från 

mikrofonen. Denna s. k. »mixing» kan vara 

trevli.g att kunna utföra, exempelvis i de fall 

man själv vill spel a in elt »hemmagjon» pro

gram. 

Den högra triodhalv·an i 6SN7 ingår i ut

gångssteget, som levererar ström lil1 magnet

huvudet. Utgii ngsspänningen från detla steg 

påföres via ett seriemotstånd Rl5 magnet· 

huvudet, som anslutes till uttagen märkta 

»M» på chassiet. R15 åstadkommer att in

spelningen sker med »konstant ström». R16-f 

ClO utgör ett korrektionsnät, som ökar ström

men genom magnethuvudet vid frekvenser över 

ca 2000 p/s, där frekvenskurvan - se fig. 12 

- annars skulle börja dala. 

Före korrektionsnälet är inlagt en utstyr

ningsindikator, bestaende av motståndet RH 
och en glimlampa. När lampan tänder, iir 
detta tecken på, att man har nått lämplig ut

s tl'rningsgrad. Med litet öv ning kan Ill all lä! t 

av lampans ljusstyrkevariationer sluta sig till 
om utstyrning graden är den rikliga och lämp

liga. 

För att man vid magnetisk inspelning lO kan 

få distorsionsfri återgivning, måste man '9111 

tidigare omnämnts ha någon form av HF

förmagnetisering. Därför ingår i förförstiir

karen en HF-oscillalor, bestyckad med el 

triod 6J5. Denna levererar en spänning .1''

storleksordningen 100 V, som påföres magne,

huvudet via en kondensator (Cll) på 500 pr. 

I förförstärkaren ingår en omkopplare, 01, 

med vars hjälp man kopplar om mellan in

och avspelning. Omkopplaren är en fyrpo;ig 

Irevägs omkopplare. A tt en trevägsomkopplare 

utnyltjas för delta ändamål hänger samm<'1l 

med, att man bör ha ett neutralläge mellan 

in- och avspelning. 

I inspelningsläget , läge 3 på omkopplaren, 

är magnelhuvudet via R15 + korr.ektionsnätet 

R16 och ClO anslutet till utgångsteget, i vil

ket högra triodhalvan av 6SN7 ingår som 

»slutrör». Samtidigt är en eleklrolytkonden

sator Cl9 ansluten över katodmotståndet 

R12, va rigenom förslärkningen i slutsteget 

blir tillräckligt s lor. 

I läge l, avspelningsläget, inkopplas mag

nethuvudet til! ingången på första förstärkar

sl ege t 6S17, och samtidigt bortkopplas kon

densatorn Cl9 från katodmotslåndet R12 "ch 
inkopplas direkt mellan anod och jord på 

sI utröret (andra triodhalvan i 6SN7). Denna 

Fig. 8, Förförstärkaren sedd snett bakifrån. 
T. v. mikrofonkontakt, därefter kontakterna 
för »IN», »~h och »UT,). T. h. strömförsörj
ningskontaklen. 



triodhalva kommer därvid att fungera 30m 

ett anodjord at s>teg, från vilket utgångsspän

ningen uttages över katodmotståndet R12_ 

Fördelen härmed är, att man får en lågip'l

pediv strömkälla för a-nslutningen till den 

efterföljande förstärkaren, exempelvis en ra

d iogrammofon_ Detta är fördelaktigt, enär 

man p så sätt effektivt förhindrar, att brum 

komm er in på denna ledning_ 

I läge l, avspelningsläget, inkopplas sam 

tidigt med hjälp av omkopplare Dl kläm· 

morna »UT» över katodmotståndet i det anod· 

jordade stege t. Över utgången ligger ett kor· 

rektionsnät e15 -r RI8, som har till uppgift 

att höja basreg istret. Det är nämligen så vid 

magnetisk inspelning, att man utför inspel· 

ningen med »konstant ström», vilket inn ebär 

att man vid avspelningen får en frekven'" 

kurva, som visas i fig. 12. Som framgår av 

denna kurva åte rges basen mycket dåligt, i 

själva verket faller frekvenskurvan under ca 

l 000 p/ s med ca 6 dB pr oktav. Det är den

na dåliga basåtergivning, som måst kompen. 

seras, för at t god ljudåtergivning skall upp

nås. Utan denna frekvem:korrektion sku lle 

återgivni ngen bli mycket basfattig. 

HF-generatorn för alstring av HF-fömla; 

netiseringsströmmen är en Hartley·kopplaJ 

osc,illator, i vilken ingår en speciell oscillator. 

spole, som finns att tillgå i handeln. Frekv~n

sen för oscillatorn bestämmes av storleken på 

kondensatorn e12. Denna bör vara omkrinJ 

1000 pF, vilket ger en frekvens av ungefär 

35 kp / s, vilken frekvens är lämplig vid in· 

spelni ngar av delta slag. Oscillatorröret :ir 

inte förs et t med något katodmotstånd uta :l 

rätt gallerförspänning erhålles genom galler

strömmen g'enom g<!llerläckan R19. 

För att inte HF-spän ningen, som matas till 

magnet huvudet vid inspelning skall komma in 

över och tän da glimlampan , är denna shuntad 

och delvis kortsluten med en koodensator på 

Fig. 9. Förförstärkaren sedd snett bakifrån 
med de tre manöverratturna. T. v. omkopp' 
laren 01, potenbiometern R6 och potentio· 
metern R5. Ovanför R6 glimlampan. 

dB 

~I :pzt\1

20 100 1000 10000 P/s 

f_ 

Fig. 12. Vid inspelning med kon-stant s tröm 
erhålles denna frekvenskurva om inte korrek
tionsfilter vid in· och avspelning användes. 

100 pF. Denna kondensator är tillräckligt 

liten för att inte kortsluta tonfrekvensen men 

tillräckligt stor för att förhin{lra att HF· 

spänningen tänder glimlampan. 

En omständighet, Eom det kanske kan vara 

lämpligt all närmare orda om i detta sam· 

manhang är, att i avspelnin-gsläget (omkopp· 

laren i läge l) kopplas magnethuvudet paral· 

lell t över mikrofon ingången_ Detta betyder, 

att man "id avspelningen inte bör ha mikro· 

fonen ansluten , den bör bortkopplas, om den 

vid tillfället skulle vara inkopplad till mik· 

rofonuttageL Anledningen till all inte en sär· 

skild sek tion på omkopplaren utnyttjas för 

att koppla bort mikrofonen i avspelningslä· 

get hänger samman med, att det visar sig 

svårt, aot då undvika en ledningsdragnin g, 

som ger besvärande brum och risk för insta· 

bilitet i förstärkaren. Det ansågs därför vara 

lämpli gare med något enklare omkoppling 

men med säkerhet mot instabilitet och besvä· 

rande brum. 

Fig. 10. Förenklat schema visande förförstärkaren i läge inspelning. Inspelning 
sker shäl från mikrofon som radiomottagare. »Mixing» sker med R5 och R6. 

I'-- -'-'---'- ~,~~ 

Uttag för Inålmikrofon 

RadiO 

Fig. IL Förenklat schema visande förförstärkaren 

_. ~ 
i läge avspeln-ing. 

H 

Fig. 13. Principen för radering med perma· 
nen tmagne L Se texten. 

Montage och ledningsdragning. 

Ledningsdragni ngen i förförstärkaren frall1

går av kopplingsschemat i fig. 6, som tydligt 

visar hur de olika led ningarna skall dras och 

där oekså anges, hur st iftiister och kopplings

plintar bör utnyttjas för att man skall få 

ändamålsenlig ledningsdragn ing. Montage t 

frmagår även av fotografiet i fig . 7. 

Särskilt uppmärksamhet bör ägnas jord·fö;

bindninga-ma, som bör anbri nga" på det säll, 

som anges i kopplingsschemat, detta för att 

förhindra brum och in stabilite t i förstärka· 

reo. 

Två av ledningarna i förförstärkaren bår, 

som antydes i fi. 5 och 6, va~a skä rmad e, 

nämligen dels elen som går från mikro-foneJl 

till första rörets galler, dels den som går 

från omkopplaren 01 till mikrofoningången. 

Också kopplingskondensatorn el bör vara 

helt skärmad, vilket i för stärkaren ordnats 

genom att kondensatorn helt inneslut its i en 

b it mässingsrör. 
( forts) 
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All DX·a är rätt och slätt att lyssna och 
skriva t iII kortvåg tationer. Det är lätta: c 

än man kan ske tror, det är bara all följa vårn 

instruktioner , så kommer QSL-korten sn,'rt 

neddimpande i brevlådan. För att underlätta 

rapportskrivning så används den internatio· 

nell t god tagna Q'koden, och för att underlätta 

identifiering börjar vi denna gån g med 

svenskt.alande stationer, se tabell nedan. 

Uppge tiden i Gi\IT. När klockan är 12.CO 

svensk tid (centraleuropeisk lid) är den 11.00 

GiVIT (Greenwich iVIean Time, internatione:l 

tid ) . 

Glöm inte att dygnet har 24 timmar, det 

är oerhört viktigt att uppge »juste tid. Ex : 

Den 30:e mars kL 00.30 svensk tid, det blir i 

rapporten: den 29 mars kl. 23.30 Gi\1T. 

Försök alltid att få fasta hållpunkter, mu· 

sikstycken etc. För min privata del tar jag 

aldrig en rapport under en halvtimme, nlen 

det inträffar ju ibland att en radiostation in'.e 

är hörbar t. ex. mer än 10 minuter. Har j:,g 

Della är Georg Nordh, som i fortsätt

nin gen kommer att redigera POPULÄR 

RADIO:s DX·spalt. Han sitter här i sitt väl

utrustade QTH och disponerar en hel rad 
rariteter , exempelvis en trafikmottagare 

»VRL» på 19 rör och med inbyggd kristall· 
kali!:>rator, en UKV-station för 144 Mp/ s, en 

KV-mottagare R1132, en Grundig bandspela

re och en Luxor Diplomat. 
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i det senare falle t fått några vederhäftiga 

uppgifter och stationen tillhör dom »rari\ ~ , 

låter jag rapporten gå. En gammal regel sä· 

ger: minst tre säkra uppgifter på en rapport, 

och med säkra menas att de till minst 100 % 

finns i stationens logg när rapporten gran;· 

kas. 

Skaffa en namnstämpel eller texta tydligt 

ditt namn och a<:lress! Medsänd IRC (inter· 

nationell svarskupong, postverket 60 öre) när 

stationen så fordrar. I denna spalt kommer 

vi att uppge om detta är nödvändigt. 

Q·förkortningar 

Använd de inter·n·ationella Q·förkortningarr:a 

vid rapporteringen aven station. 

Signalernas styrka, QSA: 

QSA l=styrkan mycket dålig 

QSA 2=styrkan dålig 

QSA 3= styrkan svag 
ägra exempel på färggranna kvittenskort,

Q A 4=styrkan bra som kortvågsstationer översänder som svar på 
QS A 5=perfekt insända QSL·korl. 

SVENSKTALANDE KORTVÅGSSTATIONER 
Till samtliga stationer utom Tanger och New York kan man skriva på svenska, BrazzaviJle 

fordrar en TRC (internationell svarskupong, postv,erket 60 öre) för att svara med sin, folder. 
Samtliga stationer svarar med brev och QSL·kort utom London som skyller på person albris t. 
Alla tider äro svensk normaltid. 

Tid IStation I Våglängd ( m) I Frekvens ( kp!,) I Adress m. m. 

I
16.30 Warszawa 31.40, 41.81 Polskie Radio, Aleja Stalino 21 , 

Warszawa 
95.55, 7173 

18.00 Moskva 40.54, 49.06 Radio Centre, P O Box 787, 
Mo~kva, USSR 

7400, 6112 

Warszawa LJ2.1I, 50,3818.30 7122, 5955 IAdr. som ovan 

19,20 
 Rom 25.21, 31.35, 49.92 Ej ~ Önd. Radio Italiana , Via 

Botteghe Oscure 54, Rom 
11 900, 9 565, 6010 

London 41.49, 49.92 7230, 6010 BBC, Portland Place, London19.30 
W. L 

Prag19.30 31.57 9504 Ceskosloven5ky rozhlasov)' vybor, 
Praha 12, Ceskoslovensky 

19,45 Bryssel 50,00 End. ti sd. Radiostation ORU, 
P O Box 29, Bruxelles, 
Belgium 

60GO 

20.00 'Varszawa 7204, 7177, 599541.64, 41.81, 50,04 Adr. som ovan 
Montreal20.00 17820, 11720 CBC, P O Box 6000, Montreal 

Canada 
16.84, 25.60 

Moskva20.30 962-5, 7400, 6 112 31.17, 40.54, 49.06 Adr. som ovan 
Tanger20.45 712542.10 Varannan tisd. 11/ 8 etc. R. 

Africa Tanger, 41 rue Fez. 
Tangier 

Brazzaville 11 970, 956021.00 Var fjärde onsd. 12/ 8 etc. Radio 
Brazzaville Box 108, Fr. 
Equator. Alr. 

25.06, 31.78 

Tanger 712542.10 Tisd. Adr. som ovan 21.00 
Tanger 712542.1021.30 Tors<:!. Adr. som ovan 
Quito 17890, 15 115, 11 910 Ej månd. R HCJB, Casilla 

691, Quito 
16.77, 19.85, 25.18 21.30 

Moskva 7380, 611240.65, 49,06 21.45 Adress som ovan 

22 15 
 New York 17750, 1528016.90, 19,63 Månd .. l East 57 th St., 

(Boston) New York 221 . 

Dessutom sänder Ra<:lio Sweden och Finlands Yleisradio på svenska. En rapport på Radio 
Sweden måste vara pil ett program, som ej körs parallellt över riksprogrammet. 
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Bayr.i5cher Rundfunk med ca 10000000 lyss· 
nare s-kicka·r gärna si tt QSL-kort, detta na· 
turligtvi s efter en rapoport på t. ex. l 602 
kp l s (187,30 m). Adres,s: Rundfunkplatz l, 
Muneh en 2. Denna s~alion ligger i den ameri· 
kanska zonen och det märks också på deras 
typiska »disc» program. 

Hörbarheten, QRK: 

QRK l=ej uppfatthar 

QRK 2=delvis uppfattbar 

QRK 3=up.pfatthar med svårighet 

QRK 4=fullt uppfattbar 

QRK 5=mycket kraftig utan störnin gar 

Slörningar: 

CWQRi\·f=störande telegrafista tioll 

QSB=fading, I'3rierande ljud styrka 

NOJSE·QRM=störningssändare 

BCQRM=störande telefonistation 

QRN=atmosfäriska störningar , åska etc. 

NIL=totalt störningsfritt 

Ja, det är bara all sälla igång, att lyssna 

på radio är en fascinerand e hobby. 
( GN.) 

Radiosalongens kortvågsjakt 

Var och en som har en vanlig radioapparat 

med kortvåg kan följa med på en fantastisk 

kortvågsjakt de n 11- 14 okt. runt hela värl· 

den, wm anordnas i an slutnin g till radiout · 

ställningen »Radi05alon gen 53 :0>. 
Det gäller bara att »ratta» in så många 

stationer som möjligt av de som är upptagna 

nedanstående sändnin'''sschema. Efter€o m 

kortvågen praktiskt taget har obegränsad 

räckvidd, så brukar de flesta stationerna vara 

hörbara här i »Sweden». Det är klart, all 

många s.lationers hörbarhet är beroende pa 

s~iftande atmosfäriska förhå lland en och na· 

turligtvis på störnings-sändarna , som ligger och 

skräpa r överallt på banden. Men man kan 

knappast räkna med all någon d eltagare kom· 

mer att klara samtliga station er, och därför 

är det ingen anledning att misstrGsta, om 

några av Sotationerna skulle klicka. 

Man kan lämpligen förhereda jakten genom 

alt uppsöka stationerna några dag'Br i förv äg 

o~h gö ra inställ nings märken på skal an. 

Specialprogl'am på svenska 

Ltsändningarna frå n de olika kortvågssLa tio· 

nerna blir speciellt anangerad e för denna 

tävling och består i regel av 3-4 kända melu· 

dier och eventuellt ett kort anförande. I de 

flesta fall blir utsändningarna på svenska 

s.pråket, och meloodiernas namn kommer atl 

annonseras i utsändningarn a. 

Dem och Port·au·Prince kommer all UPI'· 

repa sina utsändninga·r, men det räcker med 

alt avlyssna ett prog ram . Karach i kommCf 

däremDt all utsända sex olika program, och 

d'en som vill ha högsta möjliga poäng, bör 

avlyssna alla sex programmen eftersom varje 

programpunkt ger en pDäng. I e'n del fall 

sammanfaller utsändningarna från Karachi 

med utsändn.ingar från andra stat ioner, och 

då gäller det all lyssna några ögonblick i 

taget på var och en. Detta förutsätter emel. 

ler tid bra inställningsan.orclning·ar och tillför· 

litliga inställningsmärken ! 

Trofeer att erövra 

I den värd.efulla prissamlingen märks inte 

mindre än ca ett dussin J1aclioapjYarater, som 

skänkts av d.e i Rad'iosalongen deltagande 

radiofabrikan-terna och diverse andra saker 

som ställ liS till förfogand e av radiohandlare. 

De~ utom har exotiska och mycket intres· 

san ta souvenirer skänkts av de i tävlingu 

deltagande s tationerna, l.ex. docko'r fråll 
Haiti. 

De 2000 bäs.ta tävlingsd eltaga rna korum ,r 

all belönas med ell diplom, rapporterna korn· 

mer även att skickas till respektive stationlor 
för verifi ering. 

Tävlingsregler 

Det gäller att ta in och avl)'s na utsändningar 

som är upptagna i vidstående sändnings· 

schema. (Några andra än d.e i förtecknin gen 

upptagna utsändn ingarna medräknas inte i 

tävlingen ). Anteckn<a stationens namn oeh 

sändnings tid och räkna upp avlyssnade pro· 

gra mpunkter. 

Varje avlys, nad stat ion ger poäng enligt 

uppg iften inom parentes vid varje station i 

sändni n-gsschemat. Förutsät tnin gen är nal ur· 

li gtvis at t minost en korrek t no terad program· 

detalj bevisar all s tationen verkligen avlyss· 

nats. Dessutom ger varj e programdetalj en 

poäng. 

Skriv namn och adress på tävlingsproto· 

koll e t och insänd de tta till Radiosalongen 53, 

Sysslomansgatan 8, Stockholm K , senast den 
19 oktober. 

Vinnare blir den som efter protokoll ens 

granskning visar sig ha uppnå tt högsta po· 

ängtal. Resulta tet kommer all publiceras i 

POPULÄR RADlO. 

T ävlingskupong erhålles hos alla rad.iohand· 

lare, men det går även bra att skriv·a på 

vanligt papper. 

Sänr1ningsschema 

Söndagen den 110kLOber: 

Kl 18.30--19.00 Melbourne, Australien, 7 22J, 

9580 och 11 900 kp l s 41,55, 31,32 och 
25,21 m. (20 p.). 

Kl 20.30-20.45 Karachi, Pakistan, 9645 och 

11 650 kp l s 31,10 och 25,75 m. (lO p.J. 

Kl 21.1S--21.30 Karachi, Pakist.an, 9645 och 

11 650 kpl s 31,10 och 25,75 m. (10 p.). 

PR - 2 

Kl 22.00-22.15 Port·au·Prince, HaiLi, 5840 

och 10007 kpls 51,37 och 29,98 m. (30p). 

Kl 23.00--23.15 Valencia, Spanien, 6994 kp ls 
43,20 m. (20 p.). 

Måndagen den 12 okLOber: 

Kl 18.45-19.00 Bern, Schweiz, 11 865 och 

15 305 kp l s 25,28 och 19,60 ffi. (lO p.). 


Kl 20.00-20.20 iVlontreal, Kanada, 11 720 och 


15320 kpls 25,60 och 19,58 m. (20 p. ). 


Kl 20.30-20.45 Karachi, Pakistan, 9645 och 


11 650 kp l s 31,10 och 25,75 m. (10 p.). 


Kl 20.45--21.00 New York, USA, 11 740 och 


153.50 kp l s 25,55 och 19M m. (20 p,). 

Kl 21.00--21.15 Bern, Schweiz, 6 165, 9535 

och 15 305 kpls 48,66, 31,46 och 19,60 m. 
(10 p.). 

Kl 21.00--21.15 Brazzaville, FLEkv.Afrika, 

9440 och 11 970 kpls 31,78 och 25,05 m. 

(lO. p.) 

Kl 21.15-21.30 Karachi, Pakistan, 9645 och 

11 650 kp ls 31,10 och 25,75 m. (lO p.) 

Kl 22.00--22.15 Port·au·Prince, Hait i, 584-0 o. 

10007 kpls 51,37 och 29,98 ffi. (30 p. ) . 

Tisdagen den 13 oklober: 

Kl 19.20-19.40 Rom , Ital ie n, 6010, 9570 och 

11 900 kpls 49,92, 31,35 och 25 ,21 fr. 

(10 p.). 

Kl 20.15-20.45 Wie n, Österrike, 6155, 7245, 

9665 och 11 785 kpls 48,74, 4,1,41, 31,04
och 25,46 m, eventuellt även 584, kp l s 

514 m. (lO p.). 

Kl 20.30-20.45 Aten , Grekland, 7300 kp l s 

41,10 m. (20 p. ). 

Kl 20.30- 20.45 Karachi, Pakistan, 9 645 och 

11650 kp / s 31 ,10 och 25,75 m. (lO p.). 

Kl 20.45- ·21.05 Bryssel , Belgien, 6000 kp l s 

50,00 m. (10 p.). 

Kl 21.15-21.40 K arachi, P.akistan, 9645 och 

11650 kp l s 31,10 och 25,75 m. (lO p,). 

Kl 21.30--22.00 Quito, Ecuado r, 11 915, 15115 

och 17890 kpls 25,17, 19,85 och 16,77 m. 

(30 p. ) . 

Kl 22.00--22.15 Port·au·Prince, Haiti , 5840 o. 

10007 kp/s 51,37 och 29,98 m. (30 p.). 

Onsdagen den 14 oklober: 

Kl 22.35-22,50 J erusalem, Israel, 9009 kp l s 

33,30 m. (20 p.). 
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""Rävspel"''' l 
• Nässjö 

Ärets SM i räv,jal,t blev en fram· Kl. 01.00 gick tystnaden i förläggninge n 

gång för :\'äss.iö, som genolll 
 utom för »Ra,dio Wall e» som i sin speciella
SM7BY:8 stronga insats fiel, be· 

serviceverkstad frenetiskt arhetade med repa ·hålla det av SM5APF sl,änld,a 

vantlringspdset. Tävlingen ,'at' rationer av trasig"a saxar. 

tJI' organisationssynpunld, en Dagjakten sta rtad e kl. 10.00 med utgång,; · 

fullträff och föreningen Näss.iö 
 pu nkt från Södra Äng (se nedanstående karta)Radio AmatÖt'el', som stod för 
arrangemangen, har all heder av och det gällde här liksom vid natt passet att SM7BY, Bengt Larsson, N ässjö , sven&k 

sin insats, lokal isera t re rävar (markerade med ringar mäs tare i rävjakt. 

på kar'an). Poängsumman för nattja-kten och 

dagjakten är utslagsgivande och årets Svenska 

SM i rävjak t gick av stapeln den 5-6 sept. ;\-Iästare blev SlVI7BY, Sengt Larsson, Nässjö , 

i bästa tänkbara väder. Kl. 17.00 gick flaggan som med två minuters försprång lyckad es sE 

i topp och efter ett utmärkt aftonmål för de S?lI5YD, A Carlsson från Bromma. 


långväga och hungrjga resenärerna, startade "; Arrangemangen i tävlingen var ord nade 


nattja'kten kl. 20.00 i Slätthult, ca en halv på ett utomordentligt sätt. En radioförbin'


mil från inkvarteringsställ e t som var heläget del ,e mellan högkvarteret och e n specie)!t 


j Sörängen, 4 kilom eter fdi n Nä.ssjö. för tävlingen anskaffad skåpvagn hade or,[· 


Nattjakt'en bjöd på både spännand e ocl! nats. Den <ena re var utrustad med en 10 

komiska sit uationer, exempelvis ramlade en meters sändare och en »Walkie·Tal ki,'», R/I. 
av räv jägarna oavsik tligt på en väl dold räv· 100, samt en InQttaga re, en Hallicrafter3 S40. 

lya, med resultatet all sändaren tyst nade i de S;\17APO, Lennart S/randberg, var cheI för 

närmaste 45 minuterna . .la så kan (Iet gå när högkvarterets station j Sörängen, :om hela 

det är svart och mörkt och räva rna knappa st tiden stod i förbimlelse med organisations· 

vågar andas av rädsla a tt röja sig. första chefen SM7BEO , Gunnar Borgman, som un , 

pristagaren på nattetappen bllev S.\150W, d er tävlingen befann s ig i skåpbilen. 

[(urt Leuchovius, Viisterås, (G IV) 

från en av 
rävlyorna vid 
årets SM·jakt. 
Län gs t t. v. 
Srill Eliasson 
SiVI7 OA 

SM7APO. 
Lennart 
Strandberg, 
var chef [ör 
tävlingens HQ. 

»Radio·Walle» 
alias Ernst Walli" 
i full aktion i s in 
speciellt inrättade 
»rävsaxservice
verkstad». 

Karta visande 
området för årets 
S.\1 i rävjakt. 
Små cirkla r: 
de tre rävlyorna. 
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TRANSISTORER för omgående leverans 

Tillverkare är Radio Receptor Co - det första företag i USA som licenserades för transistor
fabrikation och som därigenom fått ett visst försprång på detta område. RR-transistorer 
äro ute i praktiskt bruk sedan länge. De användas i flertalet transistorhörapparater - bl. a. 
i den apparat, som nyligen tilldelades Audio Engineerings "Award for technical excellence". 
RR-transistorer säljas under garanti. 

Driftsdata (Tentative) - Jordad 

PNP-Junction-Transistorer 

Kollektorspänning - volt 
Kollektorström - mA 
Strömförstärkningsfaktor - ggr 
Effektförstärkning - dB 
Brusfaktor vid l 000 p/s - dB 
Dimensioner enl. bild l 

PRINTED CIRCUITS 
för lågfrekvensförstärkare med 

rör- eller rör/transistor-koppling . 

VOLYMKONTROLLER (3) 
inbyggda i rallen. Finnas med 

och utan strömbrytare. 

MINIATYRMOTSTÅND 
1/20 watt. Dimensioner 3 X l mm. 

Lagerföras i värden upp till 10 

megohm. 

MINIATYRKONDEN
SATORER 
i små dimensioner. Exempel: 

Papperskondensatorer : 

1000 pF/600 V, diam. 5, längd 11 mm 

2000 pF/50 V, diam. 3,5, längd 12 mm 

10000 pF/l50 V, diam . 5, längd 11 mm 

0,1 uF/l50 V, diam . 9,5, längd 22 mm 

Elektrolytkondensatore r: 

2 uF/6 V, diam. 4,3, längd 19 mm 

10 uF/2 V, diam. 4,3, längd 19 mm 

emitter 

RR 14 RR 20 RR 34 0.38 


-1,5 M
-1,5 -1,5 
-0,5 ~,5 ~,5 

25 40 10 
36 40 30 
22 22 -

3-stegs "'on sis torförslörl,:are 

Uten och löH som en 
penna - hållbar och 
e ffe ktiv som en stor 
lö d kolv. 

Samtlig a bi/de,. ulom elen a v ORYX i 1Ie1 , 1.:0 /0 

Den funktionella uppbyggnaden gör ORYX 
till det perfekta lödverktyget 

Längst ute i spetsen pÖ staven si tter elementet omslute t a v löd
spetsen. V:Jrm e n koncentreras alltså till verktygets spets medan 
handtaget förblir kallt. 
De minimala v;.rm e förlusterna ger ORYX full lödvärme p å mindre 
ä. en minut. Strömförbrukningen är så låg all ORYX me d fördel 
kon kö ras på batteri e r . 

Rekvi,.era vår kalalog om miniatyrlw mponenter eller prosp e l,;t e t 

MINIATYR UTGÅNGS
TRANSFORMATORER (2) 
Max. effekt 10 mW. Vikt 10 g. 

Impedanser upp till 500000 ohm. 

SUBMINIATYR TRANSFOR· 
MATORER 
Dimensioner: 11x 12x 11,7 mm . 

Mikrofon-ingångstransform. tran

sistor-kopplingstransform. och rör

tran si stor-ko p pi i ng stran sform. 

MINIATYR HÖRTELE
FONER (4) 
Lagerföras i följande impedan

ser: 30, 60, 120 och 250 ohm samt 

för apparater med transistorslut 

steg 1000 ohm. 

ÖVRIGT 
Subminiatyrrör jämte hållare för 

rör och transistorer, sladd - och 

kontaktmateriel, kristallmikrofo

ner, kristallhörtelefoner, kristall 

högtalare m. m. 

om ORYX 

HÖRAPPARATBOLAGET 

Kungsgatan 29 STOCKHOLM C Telefon 23 J700 
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Ny rörvoltmeter för HF 

från 

RADIOMETER 

KÖPENHAMl\ 


TYP RV 13 
För 	högfrekvens och 


likspänning. 


Frekvensområde: 20 pjs-500 Mp/s samt likspänning. 

Spänningsområden: 

Växelspänning: 6 områden från l till 300 V fullt utslag. 

Likspänning: 10 områden från l till 30000 V fullt utslag. B åde 
positiva och negativa spänningar i förhåll a nde till chassi kunna 
mätas. 

Prospekt översändes gärna på begäran. 


Generalagenter: 


BERGMAN & BEVING AB 
Birger Jarlsga tan 9 - Stockholm 7 - Tel. 235960 

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

\ 

BLYACKUMULATORER 
av lättviktstyp 

- genomskinliga 

- spillsäkra 

färgade kulor visar 

laddningstillståndet 

Fabrikat: SONNENSCHEIN 

LADDNINGSAGGREGAT 
av olika storlekar, fabrikat HEKO 

ARVID UNNERSTAD AB 

Stockholm 21 	 tel. 276151.2.3 

~~--------------------------------------------------------------------
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Undt"r rubriken Radioindustrins ny
heter Inför~1iJ uppgifter från tllh"erkare 
och importörer om nyheter, som av 
löret-Qlfen introducerus på ma.rknaden. 

»RadiomiIH'ofoll» 

Stephens Manujacluring Corp. Cuh'er City, 
USA, har genom sin generalagent i Sverige, 
KLN Trading Co, Stockholm, översänt data 
för en »rad iomikro[oJl» , dvs. en mikrofon 
sammanbyggd med en l iten radiosändare. 

Denna senare utgöres aven liten FM-sändare 
för ca 1/ 2 W inp ut. Sändarens frekvensom
råde uppges vara 30--12000 p/ s (±3 dB) 
och mikrofon + sänd'are är sammanbyggda 
i en enhet av storleken 25 X 50 X 80 mm, 
dvs. av samma storlek som ett cigarettpa·kp!. 
Se fig. Strömförsörjningen ordnas med minia· 
tyrballerier (1 ,5 V och 2 X 30 V), som al> 

Fig. 1. Län gts fram: radiomikrofonen +»ba t
terilåd8». Förstärka.re och strömförsörj nings
utrust ning i bakgrunden. 

bringas i ett hölje av samma dimen.;ioner 

som sändarenheten. Batteriernas livslängd är 
2--3 timmar vid kontinuerlig drift. 

Mottagareutrustningen består av två enhe 
ter, båda lät.t tr ansportabla, en ID-rörs F.M
mottagare och. ett nätaggregat. Känsligheten 
hos mottagaren är hög, och 30 dB begräns

ning erhålles redan vid 5 I-' V ingångsspän
ning. 

RadiomikroIonen är avsedd att användas 
exempelvis vid film- och TV-in spelningar fö.. 

Fig. 2. Radi om ikrofonen är inte stort slörre 
än ett cigarrettpaket. 

http:F�rst�rka.re


FULLVUXEN 

miniatyroscillograf 

med 70 mm skärm 

Philips miniatyroscillograf GM 5655/01 , 

som är speciel lt lämplig för transportabla mätutrustningar och för ser

v icearbeten, har i sitt nya, förbättrade utförande samma utrustning som 

de stora oscillograferna. Den har två inbyggda, högkänsliga förstär

kare, en för horisontalamplituden och en för vertikalamplituden. Frek

vensområdet är 3-50000 p/s och linjärt inom hela området från 

+ 0,5 dB till -2,5 dB. Vidare har den inbyggd vippgenerator med 

automatisk undertryckning av återgångslinjen och anordningar för inre 

och yttre synkroniser ing. Det skarptecknande katodstråleröret, som har 

70 mm plan skärm, kan levereras grönt, blått eller efterlysande och 

vippfrekvensen är reglerbar mellan 15 och 25000 p/s. Effektförbruk

ningen är 35 W och oscillografen ör omkopplingsbar för växelspän

ningarna 110, 125, 145, 200 och 220 V. GM 5655/01 är en stor 

oscillograf i a llt utom i fråga om dimensionerna och priset - den 

kostar endast 625 kr. 

En speciell fördel hos GM 5655/01 är att den har separat uttag för testKropp, 

vil ket gör den utomordentligt användbar som signalföl lare för radio och TV-arbe

ten. Testkroppen, som innehå ller ett likriktar- och fö rstärkarrör, är försedd med en 

trepolig stickpropp för anslutn ing till uttag på oscillografens baksida. Signalen från 

testkroppen tillföres härigenom oscillografens ver

tikalförstärkare och en modulerad högfrekvens- . 

signal på 50 mVefl ger i detta fall ca 1 cm 

bi ldhöid. Priset på testkroppen är 65:-. 

Oscillografen ör hör återgiven i natur
lig storlek. Bredden är 115 mm, höjden 
240mmochdjupet295mm . Vikt6,4 kg.PHILIPS 

Mötinstrumenlovdelningen 
Stockholm 6 
Tel. 340580, för rikssamtal 340680 
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M E T A L 

PRODUKTS 

LIMITED 


PRESENTERAR 

CLAROSTAT 

TRÅDLINDADE 


POTENT10METRAR 

I VÄRDEN l !!-lOOk!! 

Typ 43 . 2W 
diam. 27 mm 

Typ 58 . 3 W 
diam. 40 mm 

med 1eller 2-polig vridströmbrytare ' 

Högsta kval itet 


Fördelaktiga priser 


Korta leveranstider 


GENERAlAGENT 

ULRICH SALCHOW 
KUNGSGATAN JJ STOCKHOLM 


TELEFONER 107701 - 107784 


att komma ifrån mikrofonen på rörlig bom. 

Aven för teatrar och nattklQbbar an,se,s den 

kunna ersätta den många gånger störande 

mikrofonen , och vid radioreportage ger den 

reportern ökad rörlighet. Även inom indu

strien och för undervisning bör den kunna 

få vi~sa användningsområden. 

»FeIlokalisator» för ledningar. 

M Stenhardt, /ngeniörs/irma, Stockholm, har 

översänt data för en »Line Fault Analyzer» 

från det amerikanska företaget Sierra Elec· 
tronic Corp. Denna apparat är avsedd [ör 

lokalisering av inhomogeniteter på en led

ning, kortslutning, avbrott, avledning etc . 

Verkningssättet baseras på radarteknik, och 

bestämning av avståndet till ledningsfel kan 

ske med hög grad av noggrannhet. 

Apparaturen innehåller en pulsgenerator, 

som är synkroniserad med generatorn för av

länkningsspänningen till ett katO<lstråleoscil· 

loskop. Pulserna, som utsändas på ledningen, 

har 1000 V amplitud och l ftS längd. Inhomo

geniteter på ledningen ger upphov till re· 

flexioner, som regi streras på bildskärmen , sor.\ 

är försedd med kalibrerad avståndsskala. 

Fig. 1. Fellokalis-ator för ledningar. 

Om felet är kortslutning eller jordsättning 

eHer om impeclansen i matningspunkten ii,' 
lägre än normalt, kommer den reflekterad e 

pulsen att uppträda i form aven »oip» u.nder 
tidsaxeln. Ar felet ett avbrott eller en impe

dans högre än den normala, ger den reflek

terande pulsen en dip ovan/ör ticlsaxellinj en. 

Avst åndet till felställen avläsf" direkt P;l 

skärmens avs tåndsskala, som har fem olika 

mätonuåden, 0-5, 0-25, O-50, 0-100 miles. 

Genom utnyttjande av svepfördröjningskrel -

Fig. 2. Oscillogram upptaget med fellokali
sa.torn. 

sar kan mälornrådet utökas till 0-200 mil e" 

samtidigt ,om kortare sektioner av linjen kan 

avsökas för mer detaljerat studium. Oscillo· 

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

DISCOTAPE 

Bandspelaren som drivs aven 

vanlig skivspelare. Se beskriv

ning i detta nummer. 

Byggsats, komplett 

med två huvuden men 

utan förstärkare 

KRONOR 172:50 

Levereras fraktfritt 

11'lot postfärskatt. 

ELEKTRONIKKONTROLL 
ARKITEKTVÄGEN 52 BROMMA 

TEL. STOCKHOLM 262224 

~~______________________________JI 

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

RADIO~IATERIEL 

Oscillograf ANIAPA-l 


W alkie- talkie WS-38 


Mottagare R 1155 

RF-instrument, 3A, 

termokors, 11.50 


Keramiska vridkond., 

50 pF. 4.00 


Likriktarehassin, diverse typer, 


Batterimottagare, kortvåg, 


Bandspelardäck, 


500W sändare 


Begär prislistor och beskriv

ningar över ovanstående och 

annan lagerförd materiel. 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

,~--------------------------/ 
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grammet i fig. 2, som uppta.git s med felJoka ;i· 

sa torn använd på en 60 kV hÖgspänningsled· 

ning. vi sar jorclsättning på 60 miles avstå nd 

fr n den punkt på ledningen, där pulser ut· 

sändas. 

Apparaturen är avsedd att an sluta s t i;[ 

105-125 V 	 växelström och effektförb ru !< · 

ningen är 160 VA. 

l\'y precisionsskala 
Transradio Ltd, En gland , har sä nt uppgifter 

om en ny typ av mikroskala , »Microdual», 

typ 57- 360, som utvecklats av företaget. 

Denna skala är av liknande konst ruktion , 

som den precision sskala från samma före tag, 

som presen terades und er denna ru brik i nr 

3/1952 av POPULÄR RADIO. Den nya ska· 

lan ha r en huvudskala, grade rad från O till 

100 och en decimal9kala graderad från O till 

! ./,,\ o 

lO 

10 

SG 

30 70 

/' 40 
/ .; 

SO 60 .> 
f \ .\ 

1 \-\ 

10, den senare med sammanlagt 200 skals treå. 

Effektiva skallängden blir därför inte mindre 

än ca 2 meter och avs tånd et mellan varj e 

skalstreck 5,4. bågminuter. Två utväxlingar, 

l: 15 eller 1 :200 kan utnyttj·as, elen s törre 

ut växlingen när rallen tryckes in. 

Skalan, vars konstrukt ion ä r patc nterad i 

de flesta länder, är avsedd för mä tinstrum ent 

för vil ka hög grad av inställningsnoggrannhn 

erfordras , exempelvis fr ek\'emmetrar. 

Spolar för Al\I/FM·mottagare 

Gör/er TransjormalOrenjabrik, Berlin, intro· 


ducerar på svenska marknade n genom s in 


representant, Elektronikkvntroll , Brom ma, en 


serie nya spolen heter och j\·IF·transformato· 


rer för AM·FM·mottagare. 


En avstämnin gsenh et, F335, är avsedd för 

frekvensområd et 87-101 1\Ip /s och innehål · 

ler två UKV·variometrar för signal· och os· 

cillatorkrets jämte all a erforderl iga koppling~ . 

element inklusive rörhållare för blanclarröret 

EC92. Spol enheten är färd'igkopplad od ! 

Beställ redan nu 
Radioteknisk årsbok 1953-54 

Dl't är en bok, som Ni får nytta och glädje av, antingen Ni är radio

ingenjör, tekniker, serviceman eller 	amatör. Det är en referensbok 

av bestående värde, som Ni ofta får anledning att slå upp i. 

UR INNEHÄLLET: 

Öve rsikter 	 Om transistorer. Av fil. Radioservice Hur blir man radiose r. 
lic . Dick Lundqvist och vi ceman? Av ombudsman
tekn. l ic. Torke l Wall· O Wallin.
mark. Fakta om radioservice · 
Om rör · och kretsbrus i yrl<et. 

r adiomottagare. Av tekn. Om trimning av radio

dr Carl·Georg Aurell.. mottagare. Av C O Hed· 


ström. 
Beräknings-	 Dimensionering av rikt· 
artiktar 	 antenner för Ultrakortvåg. Tabeller MOderniserad tathund för 

Av ingenjör T Wikzen. radiotekniker.Diagram 
Dimensionering av in  m. m. Prefixlista för amatör· 
gångssteget i UKV.mot radiostationer. Av förste 
taga re fÖr optimatt signal· tetegrafassisten t Sune
bruSförhållande. Av dip Baeckström.
lomingen jör Rudotf De svenska amatörradioSchiffel. distrikten. 

Television 5 kW televisionssändare Ledningsberä kning med 
för 174-216 Mp/s. Av tekn. hjälp av Smith·diagram. 
lic. Hans Werthen . Beräkning av bas reflex· 

Data för de ptanerade högtalare. 

svenska TV· och FM Dimensionering av del· 

rundradiosändarna. 	 ningsfilter . Av ingen.iör

I Nilsson.
För konstruk· Kristallstyrning på ultra - Beräkning av högfrekvens·törer och 	 kortvåg. Av C O Hed· res istansen hos koppar .sändare· 	 ström, SM5AKQ.. ledare. Berä kning av im·
amatörer 	 om nyct<ling av radio · pedansens amplitud och

sändare. Av 	 förs te tete· fasvinkel fö r reSonans. 
grafass is ten t Sune Baeck· l<retsar m ed förluster . 
ström , SM4XL. Beräkning av tillåten be· 

tas tning i motstånd. Ra
Am~törradio 	 Att lära morse. diotekniska klubbar och

Tetegrafera utan an· sammanslutninga r. Stor· 
strängning. cirkelkarta. Smith· dia
En enkel morseövnings. gram för ledningsberät<. 
apparat. Av radiotekni  ni ng. 
ker Gunnar Högbel'g. 
Hur jag har det: Besök 
hos radio SM4XL, SM5JO, 

SM3WB, SM5ACC och 
 Pris 12 kr.SM5BCO. 

BOKBESTÄLLNING 

Till 	 . . . . . . . . . . . . .. bokhandel 

eller direkt till Nordisk Rotogravyr , Stockhotm 21. 

Unde r tecknad bestä tler hä rmed . .. . ex. 	 Rad ioteknisk Arsbok 1953-54 il 12: - . 

Namn: 

Adress: 

Pos tadl'ess: 
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C~tv1_S;-tv1_) 

SNABBA BRUMFRIA 

RELÄER 

med melallkonlakter eller Hg-vippor 

och maximalt 8 växlingar. 

RTO 1,5 A/250 V N 

RTl 2,5 A/250 V N 

RT4 2,5 A/250 V N 

BR6 6-10 A/380 V N 

BQl 2-50 A/250 V N 

BQvl 2-6 A/250 V N 

Spole för 6-380 V ... 

eller 6-220 V= 

Leverans från 

lager i Stockholm. 

--------------------------------------\ 

P_ H. BRANS: 


RADIORÖR VADE - MECUM 

9. upplagan 

DATATABELLER 
Fulls tändiga data och S()ckel
kopplingar för över 8000 mot

tagar-, sändar- och liKriktar

rör. 

Anvisningar på svenska, 


PillS Kr ]9:· 

VÄ'LKÄND! 

10_ upplagan 


JÄM F Ö RE LS E TAB ELLER 

Mottagar-, sändar- och likriktarrör samt 
kristalidioder och -trioder. Ev, avvikelser i 
data och sockelkopplingar mellan utbytbara 
typer äro angivna i överskådlig form, Även 
militära rörtyper. Anvisningar på svenska, 

PRIS Kr ]8:· 

NYHET! 

INGENJÖRSFIRMAN TELEANALYS 

Björngårdsgatan 3 Stockholm Sö Tel. 400085 


,--------------------------------------------------------------------./ 
40:]0 

Vidare 
upplysningar hån 

Ensam- .& B I M P U L S Telefon 
försäljare J.-. 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM l 

------------------------------------------------------~\.. 
KOPINGS TEKNISKA INSTITUT 


@l 

Dag- och aftonskola. Ingenjörs- , ve rkmästare- och förmansexamen. 

Teletel<nik med radio- och radarteknik. Maskinteknik med verkstads
teknIk. Låga levnadskostnader: 100 kr, lägre pr n;ån, än i Stockholm 
o Göteborg, Moderna kursplaner. Vårtermmen börjar 11 Jan. Studie
handbok sändes på begäran, Angiv fack, prakt ik, ålder m, m, AberopaKfi denna tidning, 

Glasgatan 23 - T elefon 11 316 - KÖPING. - Rektor. 

Fig. 1. Avstämningsemhet F335 för frehen~· 
området 87-101 Mp/ s. 

trimmad och är därför särskilt lämplig för 

amatörer. Incluktansändringen i de två UKV
va riometrarna sker genom förskjutning av 

järnpulverkärnor. Rörelsen överföres genom 

ett snöre, som löper över en trissa, och vario· 

metern är så konstruerad, att om snöret an

bringas kr,ing en 6 mm axel, räcker ett varvs 

vridning av axeln för alt dra variometrarna 

från minimum- till maximumläge, 

Principschem a för avstämning,enheten visas 

i fig, 2, ( parDiet inramat med streckade lin· 

jer ) . För alt förhindra utstrålning av oscilL

torfrekvensen bör bl andarröret föregås al' 

Fig. 2. Principschema för avstämnings· 
eruhecen. 

ett HF-steg, exempelvis ett gallerjordat s:eg 

som visas i fig. 
Av Görler levereras också för gallerjor

doade HF·steg på KV (87-101 Mp / s) en 

antenntransformator, F .334, som f. ö. efter 

mindre omkoppling kan användas för HF- s Le~ 

bestyckat med en pentocl. lIIF·transformatv· 

rer {ör 10,7 Mp/ s och specialtransformatorer 

för samma frekven s, av.'cdda alt användas i 
hotdctektorer ingår också i Görlen spolse r .c 

fö r UKV. 

l\'y sl<ivväxlare fl'ån Luxol' 

Luxor Radio AB, Malala, har introducerat 

en ny typ av skiwäxlare, som förefaller alt 

ha en del fördelar framför tid igare konstruk· 

tioner. Den spelar aHa i marknaden före· 

kommande skivor och har endast en manö

ve rspak, som med ett enda ' handgrepp sa m

ti-digt ställer in önskad hastighet och rätt 

nål. 
En bunt på upp till 10 skivor av olika stor· 

leka r, blandade hur som helst, kan avspelas. 

Tär sista skivan spelats återgår tonarmen 

till sitt viloläge, där den automatiskt låses , 

varefter skivväxlaren stannar. 



PORTLAND, OREGON 

Gener(!'agent: 

Björnsonsgatan 197 ERIK FERNER Bromma 3. Tel. 377700 

TRELLEBORG 
isolerband 

• 	 är tunt och lättarbetat och svärtar 

inte fingrarna 


• 	 är starkt men ändå lätt att riva både 

tvärs av och på längden 


• 	 klibbar genast utan att kleta och 

bibeh åller klibbförmågan lång tid 


• 	 är smidigt och fäster jämnt runt 

slitsar och skarvar 
 Svart eller vitt. 

• 	 h ar rena och raka kanter och ger Längder: ' 5, 10, 
arbetet ett trevligt utseende och 25 m. 

• 	 ger en effektiv och varaktig isolering Bredder : 15, 20, . 
25,30 o. 40 mm.• 	 har mycket god lagringsbeständighet 

Finns hos el-, biltillbehörs

och järnvarug rossister. 
 ett bra band ti"'ågt pris

~AUTET' ~ESURSER • STÄNDIG UrvE~~LING 
TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AB TRELLEBORG 

Stockholm Göteborg Malmö Jönköping Orebro . Sundsvall 

Tektronix tidmarkeTingsgene, rator typ 180 ger tidsmarke

". l'. f . 
ringar med intervall om 1, 5, 
10, 50 , 100 och 500 /lS, l , 5, 10, 50, 
100 och 500 ms samt l s, alla 

~ ... 1'• 1'. 

• 
disponib la separat och samti
digt med en amplitud av 20
50 V sam t blandade i valfri 
kombination med 1- 3 V amp
litud. Vidare ger den 5, 10 
och 50 Mp/s sinusvåg ca. 7 V 
och triggerpu1ser om l , 10 och 
100 p /s samt l , 10 och 100 kp/s. 
Kristallstyrd oscillator på l 
Mps kontrollerar alla utgångs
spänningar med en noggrann
het av 0,005 0/0. L ämplig för 
kontroll av oscilloskop oscill a 
torer, räknare, matematikma

Tidmcrkeringsgenerctor skiner etc. 
Typ 180 

ro ~ 

• • • • • • 
~ 

• • • • • 

för snabb och noggrann tidsmarkering för snabb och säker bandbreddskontroll 

Både tonfrekvens och video
förstärkare testas snabbt med 
avseende på bandbredd och 
alla övriga data med en fyr
kantvåggenerator och ett oscil 
loskop. Det breda kontinuerligt 
variabla frekvensbandet hos 
Tektronix fyrkantvåggenerator 
typ 105 gör den till ett mycket 
användbart laboratolieinstru
ment. Med typ 105 kan Ni 
snabbt och noggrant kontrol
lera apparater med en band
bredd från n åg ra få p /s till 
20 Mp/s. 
Frekvensområde: 25 p/s-l Mp/s 

kontinuerligt variabelt. 
Stigtid: 0,02 /1.S vid en belast

ning av högst 100 ohm. 
Utspänning: 0-100 V toppspän

ning över 600 ohms inre 
motstånd. 

0-160 mA. disponibelt för 


Fyrkcntveggenerctoryttre belastning. 
Typ 105Noggrannb et: 3 'I, av fullt skal

utslag. 



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

"GELOSO" 
m i niatyrkom ponenter 

SPOLSYSTEM för 4-bandspridningsområden: 19, 25, 31 , 50 m. samt mellanvåg 
180-580 m. Dimensioner ; 51,5X 47,5 X40 mm . 

Typ 26G1 för blandarrör C H 42. Pris kr. 29 : - brutto. 

Typ 2662 för blandarrör 6BE6. Pris kr. 29: - brutto. 


VRIDKONDENSATOR: Kapaci tet 2X330 pF + trimrar (monterade å kond.) 2X9 pF. 
Dimensioner: 43 X49 X50 mm. Typ 821. Pris kr. 15: - brutto. 

MELLANFREKVENSTRANSFORMATORER: för 467 Kc. Dime nsioner: 21 X21 X57 mm. 
Typ 671 = l:a MF . Pris kr. 7: 50 brutto. Typ 672 = 2:a (diod). Pris kr. 7: 50 brutto. 

KOMPL. STATIONSSKALOR: Skalglasets dim . 92 X92 mm. Pris kr. 18: 50 brutto. 
OBS.! Om Ni ej erhållit vår innehållsrika katalog över televisions- och radio

' komponenter, kan Ni nu rekvirera den. Erhålles gratis och franco. 

NATIONAL RADIO 
Målargatan lStockblm C. Tel. 208662 

Konstruktör n - ing. Wennerbo - visar här 
den nya skivväxlaren från Luxor Radio AB. 

I appara turen ingå r en s. k. spår~ökare , 

vars huvuddel u tgöres aven liten gummi

tri a monterad på nålmikrofonen, se fig . 

Nil lmikrofonen föres vid skivväxling in till 

cen trum på efterföljande skiva, där den 

landar på sparsökarens gummitriosa, som 

genom radialverkan föres ut mot skivans 

periferi, varvid den för med sig tonarmen. 

I\ iir hjulet glider över skivkanten, fälls au· 

tomatii'kt hjulet in tonarmen och nå

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

Acoustical Q. U.A.D. 
"High Fide litY " förstärkare 

• 	 Rak kurva 2G--20000 p/s inom 1 dB vid 
urkopplade frekvenskorrektioner. 

• 	 0,25 ' /. disto rsion vid 12 watt uteffekt, 
• 	 Separata bas- och diskantkontroller. 

Båda med såväl höjning som sänk
ning. 

• 	 Störspänning -75 dB. 
• 	 Nålraspf ilter för grammofonspelning.

Avskärn in gsfrekvenser 6 kp/s eller 
8 kp/s med variab l bran thet 10
100 dB per oktav. 

• 	 Två högohmiga ingångar med käns
ligheten 10 mV resp. 50 mV vid 12 W 
uteffekt. Den senare 

• 	 Ingången är försedd med bashöjning
6 dB per oktav från 300 p/s och ned
åt för att kompensera för basav
skärningen på en grammofonskiva. 

Thellmod & Wall 
Sulvägen 60, Stockholm 


Postadress: Hägersten 

Tel 181187,514396 


HÖGSPÄNNJNGS

GENERATORER 


2 KV 1mA Kr. 78: - netto. 
6 KV 1mA " 82: 50 


12 KV 1mA " 98:
30 KV 0,2mA ,,280:

HÖGSPÄNNINGSSPOLAR 
2 KV 4 mA Kr. 29: - netto. 
6 KV 4 mA " 29:

12 KV 4 mA " 34: 75 

20 KV l mA " 69: 50 


Högspånningsgenera torer och spo
lar utföras även på beställning. 

ETRONIK 
Poslfack 3 


SlollsviigcD 5 Näsby Park. Tel. 561323 


TRANSFORMATORER 
Specialitet : Materiel till W1lliamson

förstärka re. 

Utgångs transformatorer: 10- 50.000 HZ . 

Nä t transformatorer: 20-200 mA. 

Drosslar. 

Motstånd: l 0/. ytskiktsmotstånd. 

Kondensatorer : l 0/. glimmerkonden 

satorer. 

Utgångstransformatorer: 30-16.000 HZ. 

T onf1l ter: 20-20.000 HZ. 


TRANFO HANDELSBOLAG 

Arkitektvägen 28, BROMMA 

Tel. 266645 

len föres ner i skivans första spår, della allt 

så frberoende av skivstorleken . 

Tonarmen låses automatiskt i si ll viloläge, 

när skivväxlaren inte är i gång och frikopplas 

endast när växlaren startas. Manöverspaken 

kan sålunda ej för,as till andra hastighets

lägen under gång, utan endast efter det att 

växlaren stoppat. Vidare är tonarmen frik

tionskopplad till växlarmekanismen för att 

förhindra all skador skulle uppstå, om ma'l 

Närbild av tonarmen Luxors skivväxlare. 

42:10 




OSLO 


Tandberg bandspelare har 
gjort sDuue! 

P å kort t id har Tandberg ba ndspelare s lagi t 
igenom i h ela landet. Alla äro belå tna, f ackmannen 
såväl som lekmannen. 

En mä ngd la boratorieprov har gjort s på olika 
h å ll. Alla ha gett s amma r esultat: överlägsen 
kvalitet! 

Pris komplett med förstärkare och slutsteg 
men utan tillbehör 

Kr. 94:0:
l\'led inbyggd kontrollhögtalare Kr. 975: -. 

Generalagent i Sverige: 

DB MASKIN & ELEKTRO 
Box 113 ÖREBRO Tel. 26317 

HEATH RURVOLTMETER 
Typ V-S 

• Stort mätområde 
• Stort frekvensområde 
• God noggrannhet 
• Stort lättläst skala 

• låg vikt 
• för 220 V 50 pis 

Pris kr. 345:• Prisbillig 

T i l l b ehör : 

Högspänningsmätkropp 30 kV .. . . . .......... . Pris Kr. 65:
Kristallmätkropp upp till 200 Mp/s . . . ... .. . . Pris Kr. 65:

D ATA: 

Liks pänning: 0-3/ 10/ 30/ 100/ 300/ 1000 V 
Växelspänning : 0-3/ 10/ 30/ 100/ 300/ 500 V 
Resistans: 0,2 ohm - 1000 Mohm i tre områden 

Från lager 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mötinstrumentavd. BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM SÖ. Tel. vöxel 44 9760 
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Se hoc 
lyssna 

med REAB:s antenner 

TV-FM-UKV 


Enkel rikl dipol 

En rätt anpassad mottagnings
antenn är TV-mottagningens A 
och O 

Vikt d ipol med direktor 

REAB:s antenner tillverkas för 
normala och svåra mottag
n i ngsförhå Ila nden 

RiktantenfJ med }'ikt dipo l saml d irektor ocb 
reflektor 

REAB:s antenner tillverkas för 
frekvenser från 50 till 300 Mp/s 

Riklaule'1n med )likt dipol samt 4 parasitiska 
element 

Begär broschyr och prislista 

Roslagens Elektriska Bolag 
Norrtälje 

oavsiktligt råkar vrida eller på annat oäll 

påverka tonarmen under gång. 

Kontinuerlig repetition av endast en skiva 

åt gången kan erhållas genom alt skivan 

placeras på skivtallriken och skivarmen för

flyllas halvvägs åt höger. Om skivhålIarar

men flyllas längs t ut åt höger, kopplas växel

mekanismen helt ifrån, och sk ivväxlaren ar

betar som en manuell skivspelare. 

Våra läsare är välkomna med bidrag 
under denna rubrik: knepiga kopp1ing~ 
ar och mätmetoder, lättillverkade detal
jer, enkla och effektiva hjälpmedel för 
service och felsökning etc. Varje infört 
bidrag honoreras med kr. 5:-. 

Balansering av fasvändare 

Neda nstående anordning ger vid balansering 

av fasvändaren stor noggrannhet. Katodkon

den satorn bortkopplas och man ansluter över 

katodmotstÄndet - med likspänningen bloc

kerad - en hörlur. Om en inte alltför stark 

IIOd 


signal från t. ex. nålmikrofon inkommer, skall 

slutrörens anodväxelströmmar ta ut varandra. 

Fasvändaren inställ . alltså på minimum ljud 

i hörluren. Härigenom kompenseras äl'en ev. 

olikheter i slutrören. Ev. motkoppling bort

kopplas . 
( T H) 

Dl'ossellwPlllade LF-steg 

Vid drosselkopplade lågfrekvenssteg har man 

ofta ett motstånd parallellt med ch'os-eln för 

alt dämpa de högre frekvenserna . Detta för

orsakar dock stora förluster även vid 200 p/s 

500QpF 0.1-Q,15MQ. 

~ 

Anod = 

100 H 

och däru nder. Bättre utjämning kan erhållas 

om en kondensator seriekopplas med motstån

det. Figuren visar en I,implig dimcn" io:1.C

ring. 

I exemplet förutsättes atl röret är e n pen
tod. (E n. 

wnlGHT & WEAIRE LTD . LONDO:\' 

"T A P E - D E C 1(" 
( tt m ycke t rob ust och lätt manövrerat tapedcck 
av h " ~ st :\ k va litet för vanlig srandardtape m ed 
tV'~ h[lst i...,hcter oc h "dubb elsp!rA> . Innehåller tre 
motorer, rader huvud, in- oc h Gvspelningshuvud 
am t e rfo r derli ga manövreri ngso rga n. E n myckcr 

u t fö rl ig bes k rivn in~ medfölje r, so m bl. a. inn c
h; l1e r ett scheIlu över l~mp l ip;: fö rstärkare och 
nn visningu h ur denna sk a ll a nsl utas. 

Tek ni,~k a data : 


Tape ....... Standard r/4". 


"'Spårvidd» 0 , I • 


Hastighe t .... 7,5" eller J,7s"/sekund. 


Spe ltid (med [.7,0 fot) 4' min/sph vid 7,,"/sc k. 

90 min/spår vid 3.75"/sck . 


Snab bspoJnLng Mindre än I min ut. 

Kara kte r i.!iit tk vid 7,Sn ±J dB vid 50-11.000 pIs. 

Karak teris ti k vid J.?S!! ± J dD vid )"0-6.000 p/s. 


Hast ighctsvariacion .. Mindre än 0.5 °/0. 

Ose-s pä nning 25135 vole. 

Ose- frek ve ns ........ , J k p/s. 


Effektfö rbr uk nin g '7 Wa tt vid 200-2,0 volr. 


Di me nsio ner 420X3JOX l 8o mm. 

V ikt .... . ...... 8,2 kg. 


Leverans sker direkt fr~n fabriken i Engl and till 

kunden. Pris och andra önskvärda uppgifter läm

nlS pa förf ragan . 
KOMPO NENTE R (leve reras fr~n lager) 
S.ns inneh 112nde samma rad er- och inspelnin ~s 
hu vud en sa m t oscill a torspole So m ingår i de n 
ovotn beskrivna arrar.Hen. H uvud en" äro av 
"plug- inJlo - ryp och p a SSiH i en vanl ig octJlsocke L 
A/ FE; Radcr h u vu d m eJ .HO o hm s im pedans. 
A/FR7 ln- och :l vspC!ln ingshuv ud med Il ,eeo 

ohms impedans v id I O. COO pI::;. 
Al579 Oseillarorspole fö r )) kp/s. 

pejs per sats kronor IlO:

277 Pcr mll lloyskä rmad ingå ngs tra(l sformator 
med omsättning I; 5 fö r anpass ning av huvud 
A/FR 7 ti ll förstär karens in p;ångsrör. 

Pris/s t. krOllor 29: 

AVEN KOMPLETTA BYGGSATSER 
OFF ERERAS pA BEGARAN. 

" A S T A T I e" 
KRISTALL· 
MIKROFON 
n/cx 
En fö rn äm li g k ri 
st allmikro fon med 
- )1 dB känslighcr 
inom eec brcr c frt 
kvensområdc. Mikru
fonen är avsed d act 
hJlIa i handen, men 
k Jl1 med hjälp av 
nedansr ende iuc.:kel 

även användas som bordsmik ro fo n. 
Pris kronor 58; 50 

n/CXST Pl amockel för o van st ~ .nde mikrofo n. 
Pri s kronor 6: 

T APE 
Le vereras i s t andardlängder om 600 eller I,200 

fo t p å r u ll.1r m ed 5 respekt ive 7 tu ms diameter. 

600 fo t 1.200 fo( 
PI"r . . 22;- 35:
Pa pper 16: - 25:

RADIO AB FERROFON 
Tor kel Knutssonsga tan 29 


Srockholm SÖ. Tel. 44 92 95 


,~---------------------
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Stabilisatorrör G2S12 
typ VR 150, m ed regleringsom

ride 10-80 mA och arbets

spänningen 160 V. 


Ett utJnärl<t rör 

för stabilisering 

av mottagare , 

oscillatore r, 

amatörsändare 

etc . 

Pris: 15: - kr. 

brutto. 


Ett Standard Specialrör är en 

svensk tillverkning, base rad 

på ett världs företags erfaren

heter och forslmingsresurser. 


Elektrolytkondensatorer 

Ledningar och tråd 

Televisionsante nn er 

Radioko mpo n enter 

Omegamotstånd 

Nätsp än n i n g so mkop p lare 

AB ELTRON 

Kronobergsgatan 19, Stockholm 


Tel. 507994 


ReA 33 år 

» 33 years of Pioneering and Progress» hete r 

en pllbli kation , som u tgiv it s av Radio Cor

poration o/ America ( RCA ) och som redo· 

visar bolage ts insat~er inom radioteknikea 

un{ler de å r ~om gatt, sedan lJ-olaget bildad es 

1919 var RCA:s Ieboratorier e n tid· förlagda 
till ett tort tält! r » 33 years Piongeering 
and Progres.s» från ReA. 

1919. En båd'e roande o ch intr an t lektyr, 

illustre rad med unika foto g rafier frå n gå n g na 

radiotider oc h med fascin erande utblickar 

mot framti·den_ 

RCA:s utveckling und er de 33 åren illu

s trera s bäst av att antalet ans tälld<a 1919 var 

457 mot 64000 nu_ 

BOKREVYN 
TillCKJ,,;:-I ~'ÖRKLARINGAR OCH LANE

VILLKOI:C 
T ec ken förkla r inga r , se POP ~ L ;"R RA DIO 

nr 8, Jn;;O, s . 255. 
l ,'ör tc l<nis lra lJihJiotekens l:lnl'vIJlkor m . m . 

se POPU LXR RADIO nr 9 11l30, s. 302-304, 
30G och 3US. 

LI'j'1' F: RATUR PA " ORDISKA SPR.8.r;: 
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Löfgren, E : Övnin;,sexempel i teleteknik fö l' 
tekni"ka h ög . l' vlor. ·1, tillökad e; upp/. Stock
h olm 10;;2. 4 :0 , 83 -., dllpJi c. (Ill"titu t ioll för 
r acl io! r' kni k. l( llll g- l. 'J_' -'kni ska h tigRkolan .) 

1" i n n C' l1 f1l 1et: IIl\ [lcd a nti n~it. - - TI:a n~(ormntu 
r er: OmsHttniu g tn l. Gräns fl' c k\'C nsc r . JUlp" 
da n {ö rll Ilaud c n . F ö rlll i' tc r_ Diirnpning . Ui
nl e n ~ion ~rö L') u ll an den. Fle r än t wi lin tlnin g-ur. 
I(om l in i:1UOll av ll'a llSfonll l1 torc r . .P rekvpn l'l ~ 
kur n l. ~ t terkretsu l'll ti. ej r s i sU \"n . - Svhn g 
lJh1gs k r e l. 'ar: Bnk '1 s väng n ln gs k ret . Svän g 
nin ~ti kr0 ts koppla u ti ll oa\'8tli llld krflt ~. }{opp
lade ,,,, il ni ng kre tsar. - }'n' polc r: Allm ii nt. 
DiiIl1IHlin .~lS1ii nk a r. P il t r. - L <" dning ar: ]1.0
luog'en a led ningar m e d. anslutna lu'pt.sll l'. L C'd 
niu g'O r m e d ö l(acl ind u k t an Fö . KOIl stlc ll ll in gu l'. 
- .Anten ne r. - ~fo dul [Lli on: Am plHlIumod u 
lalioll . I,'rek\'(- u s- oc h fllsm od ll lutl on. Blanda d 
O1 od u laUo lt. - E I ~ kt roakustik . - E le kt ro lt 
rö l': Ka rak tc ri"t iko l' och konstan te r . S pän 
Jtin gsfi; I'KtHI'ka l"l '_ A -föl' st ill' kurc. B-fö nibil' ~ 
k a rc . C - f Ör8 t i.irk ur c . Hörkre l Sfl l' nlc cl fltc rkol [) 
Il ng . Heaktan Qrör. RörgCJlN a lr.rl' l"_ Detektor 
oc h hlan(\arrör. Likriktur . - Bl:J.ndadc upp 
j:lftcl·. - Kunb l:t il. - :,)" '"'. 
l ' r I"iirorllet: ~ Den föreligga nde samlin gen av 
övui np;xpx mpel b estrll" till Ö\'c r vii g and c d f' l u\r 
t0 I1tamCII l':v ro hl f' lll , so m g ivi t· av' f ö r f . v id 
Kungl. T ekni, ka !-Tögskola n ulld r å re n 19:3-1 
- 32. r ö \Ti~ t inn (' lI ~lI er d 0U din-" r:-lp IH'o blc l11. 
som tiUfo " uts i " y ftc at t stiilla olika <.l -Iolll 
l' tl d e u i Ule ra m ;''tng-s i dig- b e ly s ri ln g- ... J)01l 
härmf'd lItgh-n a fj ärde upplagan 3'-' pxeolpcl 
sam ling-cu ~ldlj e l' s. ig f nl n <l e n n ir g!le nde 
(Utg lvNl 1945 ) först oe h friimst d ii rl gp nom 
att antal e t pro b le m har ökat " m ed un gefä r 
50 '1. _. [Fjilrde u pplagan in n c l> ,lll cr <\lO e x.] 

UTFÖRSÄLJNING 
ALWAYS poten tiometrar utan strömbr. 
log. 250 kohm , 0,5 megohm, 1,0 megohm. 
Pr st. 2: 25 netto_ 

D:o med 2-pol. drag- och t ryckströmbr. 
0,1 , 0,5, 1,0, 2,0 megohm_ Pr s ~ 3: 50 netto. 
Trådlindade motst. ALWAYS 12 W, 

netto 
10 ohm ... . . . . . . . ... . . .... . O: 60 

25 O: 60 
80 O: 60 

100 med flyttb. uttag O: 75 
160 " O: 60 
200 O: 60 
250 O: 60 
400 O: 60 
640 O: 60 
800 " O: 60 
1,6 kohm .. _. ... _.. _..... . . . . .. . ___ . 
 O: 60 
2 ko hm med flyttb. uttag O: 75 
3 med flyttb . uttag O: 75 
4 med flyttb. uttag O: 75 
5 med flyttb . uttag O: 75 
6,4 " O: 60 
8,0 " O: 60 
10 O: 60 
10 med f1 y ttb . utta g O: 75 
15 med f1yttb. uttag O: 75 
16 O: 70 
20 O: 70 
25 O: 85 
30 O: 85 
32 O: 85 
40 O: 90 
50" med fl y ttb. uttag .. ... l: 80 
El. k ond . TCC l bägare 32 /l-F 500 v 

WKG . __ .... _. _ .... _. 2: 

IMPORTFIRMAN IDEAL 
Postfa ck 3, STOCKHOLM 26 

BANDOFON 

bandspelare för mont ering p ! radiogrammofon. 
Bandafen möjli ggö r upptagni ng av radio prog ram, 
eget tal samt ko p iering av grammofon sk ivor. 

Mekanismen. som drives av gr;'tmmofonmoLOrn, 
har tvB has tigh eter, 19 cm/sck och 9,5 cm/sek, 
dubbelkanal , auto m . r.. deTing, snabb fram- och 
b3ck ~polning . Spolstorlek 7". 

r;örsrärkaren a nsl ut es till radioOopparatens höet a
1,,- och grammofonintag. Rör ECC 40, ECL 113. 
EM 71, EZ 40- S-märkt. 

I3andofon levercr:t5 i nytt utförande, typ II A, 

som ger : Större frekvensom H ng 


Läg re pri s St:lb il are g ng 


Blndofon II A koSt3l: 
FörStärkare i glanspolerad mahognyUda 285: 
Mekanism med tomspole och bandspole 265: 
Mik ro fon , kristall .q.j: 

6 ma"naders garanti. Så·/jes ti·",m pao avhela h~ing 

EnSdrr.för~älin. PENTON RADIOAGENTUR 
Johnhlh· s/!a lan 10 , S lockho'm C. Tel. 117505-200451 

45:10 
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strömbrytare 
tillverkade av hårdglas av hög
sta kvalitet i ett flertal typer 

och storlekar 

Högsta kvalitet - låga priser 

Begär offert! 


INRECO AB 
Södermalmstorg 4 


STOCKHOLM 


Tel. Tel. 

410500 403700 

Radioamatörer! 
\ 

Eder nya inköpskälla för 
television och radiomateriel. 

Begär prislista! 

TV- RADIO 
LiJI·Jansplun 2, T el. 2162 06 


STOCKHOLM Ö 

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

JOHN SCHRÖDER 
Konsulterande ingenjör 

RADIOTEKNIK - MÄTTEKNIK - INDUS

TRIELLA ELEKTRONIKANLÄGGNINGAR 

Proiektering, konstrukt ion, laboratoriemätningar 

Havsfruvägen 15, BROMMA Tel. 259533 

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

46:10 

.Vidare ha de föreg,lende problemen under
kastats en grundlig överarbetning, dels! och 
tör modernisering- av nomentklatur och be
teckningar, dels {ör vinnande av slörsta möj
liga klarhet betrliffande premisserna .» 

+KTHB Ce-2452 (M 3/ 12 1952) 

LITTl·}RATUR PÅ FRÄMMAND E SPRAK 
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Conference on centlmetl'ic aedals for marine 
navigational rada r held 15th-16th June, 1900 , 
in London. Proceedings. London 1952. 4 :0, 150 
s., duplic. (lIlinistry of transport.) Bis Majes
ty's sta tioneryoffice. 13 sh . 
U r innehå llet: Shipborne aerial, for na,' lga
lional ra uu r: Shlpborue aerlsls for marine 
navlgational radar. Tbe tilted parabolIc cyli n
o r iea l rcfJecto r wltb associated born feed and 
its use In c i vi l marine radar equipment. Som e 
remurks on cheese aerials. Circular polarisa
tion for CW radar . Problems of siting sbip 
borne radar aerials, some diffraction effects 
du c to ob stac les . - Shore-based aerlals: A 
high discrimina tion aerial for sbore based 
radar. Non·homogeuouR lenses. Aerial 
measurement techniques : A short survey of 
the practical nspects of abs olute and relative 
aerial galn maesurement~. The effects of 
phase er ror on simple aperture illuminations. 
Dure~tos and its application to ae ri al engl
neerlng. An automatic phase recorder. An 
automatic recordiog apparatus for the plott 
i n g of aerial diagrams. 
Ur förordet : .In 1947 a group of scleotists 
of the then Admiralty signal es tablishmeot 
w ere attached to the Mlnist ry ot transport In 
o rd e r to undertake scientific researcb and 
ue,'elopment in rauio aid s to marine naviga
tion. From 1048 the programme of work of 
the group !ocluded development research in 
aerial desi g n with a vIew to improviog and 
setting higher s tandards for marine radar 
a e riaIs . In view of the progress whicb bad 
b ee n made in centimetric aerial t ec hoiques 
alte r two years, it was feJt that tills was a 
subject which coulc1 with advuntage be di s
cu.geU at a conference of the Government rese · 
arch estab lislIments and m aoufactu rers eor· 
ce rned. . .." 

CTEB TI<5 (Loou.) (Fo!.) KTHB Ce-2431 
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Electronics' engineerIn g manua!. P ub!. by 
EiectronicB. Vo!. 6. N ew York [1950] . 8:0, 252 
s. McGraw-Hill. Inb . 2: - $. 

U r förordet: »As In the fl ve ea rlier edi tions, 

th e a rticles ... a re draw n fro m the montbly 

issues of 'ElectronlcR ' .' 

KTHB Ce-2440 (lIJ 24/ 10 1952) 
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(An) int.egrnting ampllfier f or tbe osciilo 
g rapld c recording of magnetic flux. By S. 
Ekelöf, L B engtson, G Kihlber!<. P J"eltham
mer. Göteborg 1951. 8 :0, 23 s. (Ch arimers tek
niska högskolas handlingar. 120. - A vd. Elek
troteknik. 28.) Gumpert. 5: - kr . 
K ommen t erad i T e knisk tldskrirt, 7 ok t . 1952, 
s . 	832, 'h sp. 

CTHB T 2 (Gbg) K1'HB Illa ö-2440 

RADANNONSER 
Under denna rubrik Införa8 radannonser till 
ett pris av kr. 3: - per rad. Annonstypen är 

aV8t"dd endast för amatörer och för enstaka 
för8iilJningar. Flrmaanoon8er mA8te hänvI8a8 
Ull vA.ra övriara annoD8format. 

Till salu: Pabst-motor 720 v /m avsedd för 
Grundig_magnefon. Svar till "C:a 100 kr.", 
d. t. 

Till salu: Komb. bandsp.-mek., graververk 
o. sk ivsp. 220 V, 50 P s . T e kn. beskr, o. 
koppl.-schema t. förs t.' inedf. Obs.! Ej an
vänd. KaL-pris 425 : -, säljes för 390 : -. 
A. Lsell, c/o Löfgren', Hamngat. 17, Vax
holm. 

HAR NI EN TRAD-
eller bandinspelning - låt oss föra över den till lack- eller matris 
pressade skivor, 78 varvs och LP. Vår professionella anläggning står 
till Ert förfogande -- även för band- och skivinspelningar på Er ort 
eller vår stockholmsstudio. 

D I s c o F I L 
Frödingsväg 3, Stockholm. T el. Stockholm 500125 - S igtuna 50205, 

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

AMATÖRER! 
Ett antal som demonstrations

apparater begagnade band

spelare av olika märken för

säljas till låga priser. 

AB MASKIN &. ELEKTRO 
Box 113 ÖREBRO Tel. 26317 

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

FOTOCELLRELÄER 
Räkneverk 
Variatorer för 
lindningsmaskiner 

I----~	 Precisionsmotstånd 
Motståndstråd 
Artiklar i fiber 
och plast 

INGENIÖRSFIRMAN 

L. G. ÖSTERBRANT 
Tegelbruksg. B Jönköping Tel. 28196 

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

- HIGH FIDELITY 
25 Watt Förstärkare, med skilda bas- o. 
disk.-kontr. Mikrof. o. radioing. m. sep. 
kon tr., 6 rö r neg. il terk. 50-20000 p /s ± 3 
db . Byggsats kr. 325:-, 
Wiiliamson förstärKare, slutförst. B ygg
sats kr. 525:-. 
BAKERS musikhögtalare, 18 tum, 30 watt, 
15000 gauss, 18-15000 p /s kr. 250: -. 12 tum, 
20 watt, 14000 gauss, 25-16006 p/s kr. 140:-. 
12 tum, 15 watt, 15000 gauss, vävupphängd 
kon, 18-17000 p /s kr. 155: - . Standard 
imp. sam t!. 15 ohm. Annan imp. mellan 
2-15 ohm på order. 
Coaxialsystero med högtonshorn och 12 
tum kon , 17000 gauss 30-17000 p/s, 15 watt, 
15 ohm, kr. 365:-. 
Högtonshögtalare, horn för 3000-14000 p/s, 
med filter kr. 115:-. 
In- och avspelningsmasKiner, Magnet
huvud, Motorer m. m. Se tidiga r" an
nonser! 
UKV-FM-tillsatsapp. 12 kretsar, 5 rör. j
Beg"r upplysn.! . 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargaton 7, Slockholm Tel, 320473, 305875 

Till salu: Trafikmottagare GC 348/c. Om
byggd och i mycket gott skick. Schema 
medföljer. Min. 470: - . S. Skogsberg, B rand
stationen, Trollhättan. 

'\ o 

,~-----------------------~~----------
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En ny framgång! 

ett nytt Eimac-rör 

4PR60A 
tetrod för pulsmodulatorer 

Della är Eimac 4PR60A ~ 
Hög effekt - robust - kompakt 

dimensionerat och tillverkat för användning 

i pulsmodulatorer, även i luftburna och ma

rina radaranläggningar. 4PR60A är ett kraf

tigt rör i många avseenden. Det kan använ

das för effekter upp till 360 kW och motstår 

starka vibrationer och stötar upp till 200 g . 

T rots alt röret är avsett för hög re effekt är 

dess dimensioner inte större än 715C och 

5021, vilka det dessutom utan vidare kan 

ersätta. 

Nya ideer i fråga om rörkon inte uppnåtts med andra konstruktionssätt. Den 
struktion och -tillverkning har unika katodtypen med dess stora emissionsreserv, 
gjort röret 4PR60A till en ny pyrovacanoden och frihet från gasrester . . . alla 
framgång för Eimac inom elek dessa egenskaper gör detta nya Eimac-rör fram
troniken. Cylindriska elektro stående bland pulsmodulatortyperna. 
der monterade i en enhet på en Kom ihåg ... Eimac-röre ns karakteristiska data 
robust pressglasfot ger en me "håller", det har verifierats under påfrestande 
kanisk stabilitet, som tidigare långtidsprov i vårt laboratorium. 

Maximala värden och arbetsdata för denna nya tetrod 
kan erhållas från generalagenten i Sverige . .. 

K. L. N. qtaJin9- Cn. 1!.tJ. J.B. 

Sveavägen 70, STOCKHOLM Tel. 215205, 206275 



Ny' RONETTE-artikel 

Är Ni besvärad av nålbruset från Eder pickup? 


Byt i så fall till RONETTES »T R OVER ,> med ett nål

tryck av endast 6 gram. Ronettes nya nålmikrofon förenar 

god frekven skarakteristik (25-12000 p/ s) med l g dis

torsion. 


En låg linjär distorsion är av ,tor vikt. 


Men absol.ut. viktigast är låg intermodulatiollsgrad. 

Intermodulationen består av ett slags »orena» toner, vilka 
äro mycket irriterande för örat. 

I ntermodulationsgraden tör Ronettes "Turllover" 
är lägre än 1 % . 

Ett sa lågt värde har hittills ej uppvisats för någon annan 
nålmikrofon. 

RONETTE har två av varandra helt oberoende safirnålar, 
den ena för vanliga 78 varvs skivor, den andra för långspe
lande skivor. Genom att vrida på en knapp erhåller Ni rätt 
nål för varje skiva. 

När Ni köper skivspelare eller skivbytare se till att den är 
försedd med RO ETTE »TURNOVER» nålmikrofon. 

RONETTE »TURNOVER» pa~sar de flesta skivspe

lare och skivbytare och priset är lågt, endast kr. 

30: - inkl. varu"katten. Övriga informationer er

hålles av generalagenten [ör Ronette Piezoelektriska 

Industri. 

Ehrensvärdsgatan 1-3, Stockholm K.AB GÖSTA BÄCKSTRÖM Tel. växel 540390 

~~tXialpwJ 
Same typical app/icatiolls ' 

FATIGUE TESTING 
ELECTRICAL COMPONENT TESTING 
VALVE MICROPHONY TESTING 
TORSIONAL VIBRATION TESTI G 
FLEX R TEST! G OF PLASTICS, ETC. 
MECHANICA L STRUCTUR E TESTlNG 
SPE l ALlSED GUI DED WEAPO RESEAR H 
or whcrevcr ACCURATE CO TROL OF 
FREQUENCY AND AMPLlT DE is demanded 

JIIuslral,d are Iile Model 8/600 Ihal 
de velops a force of ± 300 Ibs olld ihe 
midge l Model lI'ilh a fo rce outpUI of 
apJlrvx ;lIIo lely ± 2 Ibs f or opl;col -cdl 
respurcl, ond Imirspring rorquf! tesl fog, clc . 

GOOO'1ANS INOllSTRIES LTD · AXIOM WORKS' WEMBLEY' MIDDX' Phone: W,",bk)' 1200 (8Iin«). 

Alla informationer och priser - erhålles genom ge1leralagenten för Sverige-. 

Ehrensviirdsgalall 1·3, Stockholm K.AB GÖSTA BÄCKSTRÖM Tel. växel 5403 90 

http:absol.ut

