


C omkopplare 
kunna erhållas i 1-, 2- och 3- polig! 
utförande, 2-12 vägs och 10-100 Amp.OIHIM I T E 

,Reglermotstånd 
25-50 - 100-150-225-300-500 watt 
0,5 t.om. 1000'0 ohm från lager 

75-750-1000 watt 
på bestä n ni~g 
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Organ för Stockholm. Rad ioklubb 


An sva r ig u tgivare : Bengt Söder stam 


R edaktör : J o h n Schröde r 


Ad ress tI ll r edak tio n , nnnonsavdcln lng 


och exped iti on : 


Vreten vllgen 30, Solna 


Pos tad ress : 

All post till re"daktionen, annons_ 
avdelningen och expedltlonen ad
resseras till : 

P O P ULÄR RADI O 

stockholm 21. 

Telefon: 28 90 60 (växel ) 


Telegra mad ress: R otogravyr 


P ostgiro : 196564 


Prenumer a ti onspris: J/ l Ar 12 : 1\0 

1/2 Ar 6 : 15. Lös DummerprIs : 1 : 211 

Eft er t r yc k av artIklar , h elt elle r 

de lvis, förbju de t utan spec iellt tl lIs tdnd . 

Förlag och tryck: 
N ordi sk R ot ogra vy r , S tock holm J063 

RADIO ÄRGÄNG25
'OPULÄR 

NR 11 -1953 

sid . 

Radions pionjärer (III): Ferdinand 

Braun 4 

Statspolisen får rad io mo torcykel . . 6 

Boknytt . . . .... . .. .... . . . ,' .... , 8 

Svenska rad.iobekyrnmer " " . . " , . 15 

National Radio Show 1953 ' . . . " 16 

Temporärt europeiskt TY·nät . . ,. 16 

Tyska rundrad iomottagare . . . . . . 17 

»Synlektorn» - ny typ av FM-de· 
lektor .. .. .. , ... . . .. , . . . .. " 20 

Nya radiorör: EL84, ECC84 ...... 21 

Dekad räknarrör .. . . . . , . , , . . . , ., 23 

Television .mottagaren - hur elen 
beräkna:; och konstrueras XYII 25 

Enkel bandspelartillsats för rad io· 
grammofonen . .. .. , . .... , . , ., 28 

SpråkwWervisning med bandspe· 
lare ... .. ... ....... ... . . , .. . 33 

Skräddarsydda T Y ·radio ·grammo· 
fon-anläggningar . . . .. , . .. , . _ 34 

DX·spalten .. __ . . . .. "... . .. . ... 35 

P raktiska vinkar .. . ... . . . . ... , .. 3S 

Radioindust rins nyheter 36 
Sammanträden .. .. . . . . . . .. .. .. 44 
Rättelser .... . . . . ... ... . . . , . .. . ·16 

Ny typ av 

DUBBELSTRÅLE .. 

osel LLOGRAF 
COSSOR 1052 

De båda kan!Jlerna ha samma för 

stärkning max. 2000 ggr. 

Sveptider : 200 msek - 5 ," sek över 

hela skärmen. 

Frekvensområde : 15 pis - 3,0 Mp ls 

Max. känslighet : 8 mV/cm. 

Inbyggd triggergenerator. 

Skarptecknande katodstrålerör med 

100 mm plan skärm. 

Kraftförsörjning från olika 

frekvenser. 


~5JenI.a.,..,.ed?~ INGENIÖRSFIRMA 

Åsögatan 113 - 119 Stockholm Sö. Tel. vx. 44 99 90 
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nämligen ~ all gni-t3träc'kan i antennen, vi lket 
R A D lON S P lON J Ä R E R {III} 

medförd e att effekten ennas! kunde höj a.s till 


~ en viss gräns. Braun placerade gniststräckan 


i en sluten svängnin g' krels, som kopplades
Ferdinand Braun 
indukti vt till an tennen, Härigenom kunde 

man sända med vilken effekt man önskad e 
Sedan "bIconis för- la för.-ök vi sat , all trådlös 

,'ari genom rä ckvidden kunde ökas. 
förbindelse var möjlig, följd e en sn'abb ut· 
\'('dJing, "om på olika ~äll förbättrad e tek· :Mottagaren Iörhättrad es genom att koh ä· 

niken. ren ersaties med en annan av Brauns upp' 


En av pion]arcrna f,ir dc-sa arbete'n är 
 finnin ga r, nämligt :n kri!;talldctektorn, Denna 

gav särskilt goda re 'ldtat , när man övergickFerdinand Braun. Han föddes 6 juni 1850 i 
Fuld·a. Braun blev 1877 ]l'rofc:sor i fy sik i till alt a rlY5ma morw tecken i s tället för all 

i\Iarburg, 1880 i Stras!'burg, 1883 vid tek använda skrivapparater. 

niska hög~kolan i Karl sruh e, 1885 i Tiirin gc n För att utny llja dessa uppfinninga r grunda· 
och 1895 åter i Stra~sburg . 1897 gjorde han des »Proks"or Brauns TeJeg raphie G. m, B. 
den uppfinning som gjort han namn mc' t be· IL» 1898. Är 1903 öve rtogs Brauns ,ystem 
kant, katodstrilleröret, som ju "tundom kal· av TeJefunken . 
las Braunskt rör. Vid långa vå g,l ängrl ~ r är clet noga med att 

Efter det Marcon is försök bl ev kända, Lör man via jordförbindelsen kOI!1Ill p.r ikoniakt 
jade Braun experimentera för all förbättra sän med grundvattn et. Om marken ä r torr, kan i 
dare och mottagare. Re~ultatl·· t härav blev stället en s. k. motvikt använd as. och Braun 
1898 den kopplade sändaren . "farconi hade 	 var den som Iörst fön"log detta, Han gjord e 

ocbå Iörsök med riktad sändnin g och mot- F erdin and Braun (l85~1918), 
tagning. Är 1913 anviin de han ramant eun för 
mOllagning, Braun lyckades härmed, och stationen var 

1909 Iick Braun och l\Iarconi dela på no· drift ända till dess USA gick med i krig 

bel priset i Iysik. Den store' etcnskapsmannen återvände aIdr; 

Är 1914 res te Braun till USA Iör att för· till Ty&klancl . Han dog i New York den :< 

hindra, all Teleiunkens radiostation i Say· april 1918. 
ville stängdes, vilket Mareoni·holaget krävde. (lY E L) Fig. 1. Brauns motvikt fö r antenn y,;IClll. 

att RADIOSALONGENS 
utställare i stor utsträck

lägg märke 	till '" 

- 6 ledande radiofabri ning använder Grundig 
kanter ger Er 18 olika mö det gäller bandspe
belkombinationer med lare. 
Grundig. 

allt 


talar för


CGRUnDIG) 
SonoprodlLkteT AKTIEBOLAG 

Artil,lerigatan 87-89 - STOCKHOLM - Växel 670700 
\, 
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•
I ELFA:s NYA KATALOG 


För säsongen 1953 - 1954. 

finner Ni allt mellan antenn och jord 

utkommer mitten av november. Upplagan brukar ta slut på kort tid. 

Bestä" därför Ert exemplar snarast. 

-	 • Frbn ELFA RADIO & TELEVISION __ En ovärderlig uppslagsbok för 	 Katalogen upptar al! materiel til!I HolländaregatHn 9 A, Stockholm C. I amatörer och hobbyentusiaster. Radiomottagare 
Härmed best. Eder katalog 1953-54 Försedd med tekniska förkla Televisionsmottagareatt 	 sändas mot postförskott kr. 
2: 25, i frimärken bifogas 1: 85 . å ringar och upplysningar om de Serviceinstrument 
postgiro 251215 insättes 1: 85. (Stryk Förstärkare
det ej tillämpliga.) I elementära el. tekniska grunder

Sändare
Namn ........ . na, 	förvandlingstabeller, code för
I 	 Grammofoner och
Adress färgmarkerade kondensatorer o. Inspelningsapparater
Postadress I motstånd m. m. 	 för amatörbyggare. 

Dt',ssutom 
Facklittera tur 

Verktyg 

Kopplings

schemor 

Byggsatser 

NYHET! Antennmaterie! pir JOO ohms balldkabel. 

FA 	 Avböringsisololor för föste på antenn,nosl. Löngd 55 mm. 
Pris kronor 2: 

FB Avbäringsisololor för skruvföste i vögg. Löngd 55 mm. 
Pri s kronor 1 : 35 

Fe 	 Avbör ingsisololor i genomsk inl ig plosl e'vsedd öven för inomhus
monloge. Pris kro "or O: 80 

FD 	 Avstilndsisolotor ov vit polystyren, fär väggmontage söväl inom
som utomhus. Spi kfostsöllning. Dim. 25X12 mm. Pris kronor O: 45 

FE 	 Avlastningskl ö mma fÖr feederkobel försedd med 2 sI. troIitu Ikläm 
mor. Genom all anvönda denno klämmo förhindrar mon bryt
ningar och sprickor i feederledningen. Pris kronor 2: 25 

RELÄER: 
H 75 Miniatyrrelä, dim.: 36 X Z6X16 mm, Vikt e:a 35 g. 
Levereras som standard för l, 3, 6, 12, 24, 28 volt, samt 2-polig 
växling. 

Manövereffekt 0,5 W ..... ... . .... . .. ... . , ... Pris Kr, 30: 
H 76 I-polig växling, typ SU 2081 .... .. .. .. .. 37: 50 
H 77 3-polig växling, typ S U 2082 .. .... . . ... . 48: 
H 78 I-polig slutning, typ SU 2083 ........ . " 36:
H 79 3-polig slutning, typ SU 2034 .' 44:

Högkänsliga reläer avsedda för radiostyrningskontroll av flyg
plansmodeller, båtar etc. 

H 85 typ ED. Polariserat relä. HögohmigL Res. 4000 ohm. 
Dim. 25 X 25 X 22 mm . Vikt 25 g. Tillslagsström: e:a l mA. 

Pris Kr. 35: 

H 8 L typ 05. Miniatyrrelä. Högohmigt. Res. 11000 ohm. Dim. 
20 X 30 X 30 mm. Vikt : e:a 60 g. Tillslagsström: e:a l mA. 

Pris Kr. 25: 

H 90 . Polariserat relä typ 405-511, s. k. telegrafirelä. Ett relä 
av ny svensk konstruktion· Kärnmaterialet tillverkat av me
talL Driftspänning 24 V. 50 per växelström. Spole 4X 1600 varv. 
0.09 eu- trå d 200 ohm motstånd i seri e . Kontaktavstånd: (ström
löst) 	5/1 00 mm. Amperevarv för tillslag: 5,3 . 

Pris Kr. 120: 

REALISERAS: 

L ANTENN, 65 cm lång, lamelluiförande, vikes 3 de
lar, användbar till reseradio etc. l: 

2. 	BLOCKKONDENSATORER: 
"Microfarad", 2 p.F 350 V. test .............. -: 50 

3. "Alpha", 1 p.F, 500 v. Wkg ................ ... 1: 
4. 	 "Super Elektrik" 2+H-0.5+0.25 p.F 1000 v ........... -: 50 

6. OSCILLATORSPOLE med trimrner .......... .. ...... -: 50 

7. POLSKRUV-isolerat montage, svarta .. .... ... . .... .... -: 50 

IL GANGKONDENSATOR 2X 500 pF ....... .. .... ..... . ... 2: 50 
12. RATTAR - bakelit med gradering 100-0, diam. 50 mm -: 50 
14. HF-DROSSEL typ 1541 110 mH ... ... ..... 2: 
IS. typ 1531 700 p.H .. . ................................. .. 2: 
16. typ 1530 A-B 700 p.H ........ . . .. .... . 2: 
17. typ 1552 0.1 H ....... .......................... .. 2: 40 

62. 	 OLJEKONDENSATORER l p.F 400 VDC ..•.. .. ... .. . 4: 
63 . I .aF "Sprague" 1000 VDC . .. ...............• .. .. ... 5: 
64 . 2X l p.F "Solar" 600 VDC .. ............ .. ............ 3: 
65. 0.1 p.F 1000 W VDC .. .... . ..... . . .................. 3: 
66 . BLOCKKONDENSATORER 0.1 p.F "Alpha " 650 Wkg 

VDC test. 2000 v .......................... . .... . l: 50 
67. I p.F samma data som ovan 	 2:
68. 2 p.F 1500 V ...... ..... .... . 2: 
69. 6 p.F 175 Wkg VDC 500 V. ... .. .. .. ......... . 2: 
70. VRIDOMKOPPLARE - minatyrutförande 58 X 24 mm, 

e n hå lsfastsä ttning. 
a) I-gang 2-poL 4-vägs b) l-gang 4-poL 3· vägs 3: 50 

71. a) l-gang 4-POl. 3-vägs b) l-gang 2-pol. 6-vägs 3: 50 
72. 	 a) l-gang l-pol. 12-vägs b) 2-gang 2-pol. 4-vägs 4: 
73. a) 2-gang 3-poL 4-vägs b) 2-gang I -poL 12-vägs 4: 
74. a) 2-gang 2-poL 6-vägs b) 2-gang 6-poL 2-vägs 4: 
75. a) 3-g ang 6-poL 2-vägs b) 3-gang 4-poL 3-vägs 4: 75 
76. a) 3-gang 3-poL 4-vägs b) 3-gang l-poL 12-vägs 4: 75 
77. a) 4-gang 3-poL 4-vägs b) 4-gang 6-poL 2-vägs 5: 5'" 
78. a) 4-gang 4-pol. 3-vägs 	 5: :i61 
79 . MIkroswitch med arm .. 	 .. . . . . . .... 4: 
80. 	 Telegraferingsnyckel, s. k . BUG....... . ........... 28: 

LÄPPMIKROFONER, amerikansk armernodelI .. . ..... 10:
STRUPMIKROFONER, amerikansk annemodell . ..... 10:

oBS! Fredagar är affären öppen till Kl. 20 

Allt mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländ ar g atan 9 A Stockholm C 


Tel. 207814, 207815 Postgiro 251215 
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Fernsleuergeräles 

toroidlindade precisions- och 


lågfriktionspotentiometrar 


Typ 1'J(' fi; r T y p FW jör L'ridmomenl ned ,.i!l 
hand;n .~tiilJning 100 mgcm och ~':rtra h/ng livslängd. 

Med silv rkontakter och Med dubbla guldkontakter och 
lindning av manganin, . lindning av guldtråd, 
konstantan eller llichromtdd, Motståndsvärden 
Motståndsvärden 116 ohm-?3S0 ohm, 
l ohm-ISO,OOO ohm, 

J(unna även levereras med: 

1. 360
0 

lindning (rundgÄende) 4, ~lax. 16 fasta JindningsuUag 
2. Två kontaktnrmnr 5, Gangade 
3. Tvl't separata lindningar 6. Fuktsäker gjutgodskÄpa 

Kontakta oss för vidare upplysningar 

Ensam- TelefonA B I M P U L S 

försäljare 2108 Da 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

/--------------------------------------------------------------------------\ 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT
- Dag- och aftonskola. IngenJörs-, verkmastare- och formansexamen. 
Teleteknik med radio- och radarteknik. Maskinteknik med verkstads
teknik. Låga levnadskostnader: 100 kr. lägre pr mån . än i Stockholm 
o Goteborg. Moderna kursplaner. Vårterminen börjar 11 jan. Studie
h andbok sändes på begäran. Angiv fack, praktik, ålder m. m. AberopaeiJi denna tidning. 

Glasgatan 23 - Telefon 11 316 - KÖPING. - Rel<tor. 

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

HI-Fl NYHETERTV MATERIEL 
WILLIAMSON utg. transformator finnes 

Bildrör 17" MW 43--61 pris kr. 200:-. 
Bildrör 14" MW 36--44 pris kr. 150:-. 

utom l normalutför. Partrictge WWFB/O 
även i ett lyxutförande Partridge CFB 

Ram och skyddsglas för 17" bildrör med ännu förnämligare data än den 
tiUv. av plexiglas, grågrön ram pris föregående!
kr. 80: -. Begär prislista. BAKERS presenterar i höst en ny lyx

Vi föra även annan televisions- och ra  högtalare 15 tum 30 watt " AUDITOdiomaterieL Vad Ni än söker - skriv RIUM", 16000 gauss, 20-14000 pis. Res . 
till oss. frekv. 40 p is . B el. 15 ohm . 

UKV-FM-CHASSI 81-100 Mc/s. 
12 kt·etsar - Kaskodingång PCC 84 - osc. 
EC 92 - 8 MF-kretsar EF 42, EF 41 
Kvotdetektor DS BO - Dubbel begräns

Amatö'rraba ll himna.r 

ning - Högsta känslighet. 

Statspolisen får radio

motorcykel 


Sv en ~ka "tat spllli~c n har i daga rna r it er en 
del experimpnterande skaffat sig en »radiomo

toreykel», dvs. en motorcykel utru .; tad meJ en 

rarliokom munikationsanläggning. Sådana ra 

diomotorcyklar är under vissa om ' tänclighcter 

synnerligen lämpliga för polistjäns t, enär ,le 

har mycket s tor framkomlighet. I andra län 

der, främst U A, har radiomotoreykel <i 
lunda med framg:ing använts sedan län-ge. 

Problemen med radioulrustning på molor

cyke l är många, dels de s tora skakpåkän

ningarna på utrustningen och dels de relativt 

kl ena strömkällor, som stär till huds. V idare 

mås te all materiel vara ytterligt väl inkapslad 

för att mots tå "äder, vind oeh smut s, speci ellt 

gäller ju detta högtalare oeh mikrofon. Prov 

har tidigare gjorts med inbyggda hörlurar 

förarens hjälm oeh med strupmikrofon, men 
av skilda orsaker är högt alare och separat 

mikrofon a ll föredra. 

Statspolisens radiomotore)' kel. 

Motorn i den svenska radiomotorcykeln är 

en 650 cc »Triumph» som normalt är uI ·rustad 

med en ackumulator om 16 Ah oeh en gene

rator, som kan ladda upp till 8-10 A. Batteri 

ka.paciteten har fördubblats till 32 Ah genom 
ett extra batteri och generatorn har utbyt t s 

mot en bilgenerator, som kan läm na ca 20 A. 

Sändaren i den motorcykelburna radioan

läggningen har 12 W uteffekt (FMl, mottaga

ren, som har 14 rör, har 0,4 f tV känslighet 

och är försedd me<! hrusspärr. 

Radioutrustningen har levererat s av den 

amerikanska firman MOlorola . R esp. detaljer,; 

placering framgår av fotogra fie t. Utrustningen 

har installerats och leverera ts av Elektronik

bolaget i Stockholm, som är representant för 

Motorol a i S"erige. 
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THE FOUNr AINHEAD OF MODERN TUSE DEVHOPMENr IS ReA 

ReA MOTTAGARRÖR 
KVALITETSMÄRKE 

KOMPLETT PROGRAM 

GOD SORTERING 

OMGÅENDE LEVERANS 

BRA PRISER 

TEKNISK LITTERATUR 

RCA-rören tillverkas av Radio Corporation of America, USA:s ledande 
koncern inom elektroniken såväl beträffande nyutveckling som tillverk
ning av kvalitetsrör. 

RCA tillverkar samtliga amerikanska typer: Miniatyrserien för 7-och 
9 -stift, lockin -, Metall -, Bantam- och Glasseriern::l. 

Vi lagerhålla ca 300 typer av RCA mottagarrör samt ca 150 typer av 
olika specialrör. 

Vi expediera som regel alla order på dagen. 

Vi tillämpa samma priser, rabatter och bonussatser 
som andra rörleverantörer. 

Vi sända Eder gärna RCA :s tekniska informationer om mottagarrör, 
specialrör, fotoceller m. fl. 

Auktoriserad representant för ReA elektronrör: 

ELEKTRO lKBOLAGET AB 
Avd. E l e k t r O,n r ö r 


BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM SÖ. - Tel. 449760 




------------------------------------------------------------\ 
Mottagarenyhet för DX-Iyssnare 

C E 1\1 E K trafik mottagare 

ty p CEA53 helt svensktill 

verkad med modernaste 

rörbestyckning och i ge

diget mekaniskt och elekt

riskt utförande. 

Frekv.-omr. 550 kpjs-35 Mp/ s i fyra band. Noggrannhet ± 0,1 o/n. 
Skala. Handkalibrerad, kuggväxeldriven . 330 gr. vridn.-vinkel. 

Elektrisk bandspridning. 
Känslighet. 	 I medeltal 2 mikrovolts känslighet vid ett s ignal / brusför

hållande av 10 dB. Spegelbildsdämpning -50 till -80 dB 
beroende på frekvensband . 

Bandbredd. 	 Denna är reglerbar medelst omkopplare i två lägen. Sma
laste läget har ± 1,5 kp/ s vid 6 dB och:!: 4 kp/ s vid 60 dB . 

Övriga data. 	 S-meter - Inbyggd 5" högtalare - Antenntrimmer - Beat
oscillator - Hf kontroll - Tonkontroll - Stabiliserad 
anodspänning m. m. 

Me!,. utf. 	 Frontpanel av 5 mm aluminium med graverad text. Stabilt 
chassie med väl tilltagen skärmning. Dimensioner: 500X 
220 X 180 mm. 

Pris. 	 Kronor 950: -- netto. 

Närmare upplysningar erhålles direkt från fabrikanten: 

INGENIÖRSFIRMA CEMEK 
Vegagatan 20, Solna - Tel. 820890. 

\~------------------------------------------------------------------.j 

och jllrnvarugrossister. 

isolerband 

i ell bra band 'iII låg' pris 

•KVALITET, RESURSER· "JlNDIG U'VECKLlN 

TRELLEBOIlGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG· TRELLEBORG 
Stockholm . Göteborg - Malmö . Jönköping - Örebro - Falun - Sundsvall 
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bar isolering, är starkt 
men lätt att riva och 
klibbar genast utan aH 
kleta. Längder: 5,10 och 
25 m. Bredder: 15, 20, 
25, 30 och 40 mm. Finns 
hos el., bi/tillbehörs· 

TRELLEBORG 


1;l.TJENS, A G W: Television Re· 
fe iver Design, (IF-~tage~) . Philips 
rechnical Library, Eindhoven 1953. 

Philips·fÖretaget i Holland är ju e tt företag 
av värlclsomspännanue dimensioner och inte 
minst des_ forsknin o-s in stitutioner är ju uimcn
sionerade i proportion därtill och utan jämfö
relse de största i Europa. Genom att föret,r
get de;;sutom bedriver en omfattande publice 
ring, vprksamhet kommer lyckligtvis å tskilligt 
av resultaten av denna forskning en vidarr
'krets av radiotekniker tillgodo. Även problun 
som har all göra m"d dimen~ionering, beräk
ning och konstruktion av radiotekniska appa
rater, behandl as i de olika periodiska puhli
kationer, som Philips utger, exempelvi:; Phi
lips' Technical Review, Ph.ilips' Setmakers 
Bulletin m. fl. Med jämna mellanrum utkolll
mer också från 	Philips monografier på ingen
jÖrs·planet, även det publikationer, som med 
stort intresse studeras av aHa tekniker och 
studerande, som väl känner till all Philips
namnet borgar för vederlläftighet och saklig

het. 
Föreliggande bok utgör del l i en mono

grafi över kon-s truktion av television.smotta
garE, som utkommer under samlingstiteln »Te· 
levision Receiver Design», och som kommer 
att omfatta 6-8 delar, varje del omfattande 
en avgränsad del av televi sionsmottagaren . t
givningen har påbörjats, trots aU man är med
"eten om att tekniken på detta område änllu 
inte nått det nrer eller min-dre definitiva sta
dium , som exempelvis kännetecknar radiotek
nikens rundradiogebit. 

Första bandet i denna monografiserie 
omfattar konstruktion och d·imen,sionering av 
:'IIF-förstärkaren i TV-mottagare. Fram;täll 
ningen är emellertid så pass generellt hållell 
och avser konstruktion av avstämda förstär

kare för frekven ser mellan 10 och 100 Mp/', 
"arför mycket är tilIämr>bart även på HF·steg 
för raka mottagare för de lägre TV-kanalerna 
mellan 50 oeh 70 i\'fp / s. 

Särskilt utförligt behandlas brusproblcmen, 
som vid dessa frekvenser börjar bli probJc,m 
av dominerande betyd ehe. Ett omfattande ka

pitelom återkoppling i MF-steg bör vara sär
skilt givan-d e för mott agarekonstruktörel", 
som ofta nog fått erfara hur vitt skilda 
teoretiska beräkningar och praktiskt n:sultat 
kan avvika, om inte en minutiös analy, av 
återkopplingsvä.gar. ledning~dragning o(;h 

, kär-mning genomförr,. Matnyttiga data iiir 
kotliS truktör r ingår ocbå i ett avsnitt, där 
ruera praktiska tillänrpn i ll ~ ar av de teoreti ska 
övervägande na i boken ~ammanfört s . 
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Instrum,entet som inte I~an " brännas" 

DATA: 


-, 

I 
I 
I 
I 
~ 

AVOMETER 
modell 8 

- det mångsidigt 
begåvade instrumentet 

med stark fy sik 

Avometer mod, 8 är ve rkligen ett instrument 

med " mångsidig begåvni ng" . Den mäter 

st röm, spänning OCh resistuns inom 28 om

råden och käns ligheten är vid li kspännings

mätningar 20,000 ohrr:/v och inom de högre 

växelspänningsområdena 1.000 ohm/V. 

Spegel::.kalan, som ä r 125 mm lång, har ge

mensamma graderingar för lik- och växel

spänningsområdena, medan seoarata g ra

deringar finns för resista ns och decibel. 

En pOIvändare underlättar mätningen vid de 

t illtällen då skiftning av mäts ladda rna eljest 

vore nödvändig. Den "st~rka fysi ken" 

grund '.Jr sig pc en maximaI utlösningsmeka

nism, som helt skyddar instrumentet vid ev. 

överbelastningar - instrumentet kan inte 

" brännas" ! 

Rekvirera den nya AVO-ka ta logen genam alt fy ll a 
j kupongen. 
experter ör 
mentproblem. 

Ring 
alltid 

oss 
redo 

sedan e ller skri v - vå ra 
att d iskutera Edra inst ru

Ensamförsäljare i Sverige : 

~RA SVENSKA 
Ull ~ RADIOAKTIEBOLAGET 
AIst rö mergatan 12 S T O C K H O L M 12 Te lefo n 22 31 40 
filial er i Göteborg , Malmö . Sl'ndsvall , Oreb ro , Norrköping 

lik- och vöxelspönning: 2S mV-2.SCO V. 

Lik- och vöxe lslröm : 0,5 .u A-lO A resp. 1 mA
10 A. 

Re<ista ns: 0- 2.0CO ohm, 0 - 200.000 ohm och 
0-20 megohm med en logs:a avlösning av 
O,S ohm. För ulökning av mo tområdet fi nns 
en specie ll till sats för 0-2,S ohm. och 0- 200 
megohm med lägsta avläsbara värdeO.02Sohm. 

Noggrannhel: För vöxelspänn ings-, vöxelströms
och likströmsomr6dena enl. "Brilish Standard 
1st Grade" . 

Likspänningsområder.a 2 % av avläst värde inom 
skalan s övre halva och 1 % av fullt skal
utslag inom nedre halvan. 

Käns lighet: liksp. 20.000 ohm/V samt inom de 
hägre växe lspänn ingsomr6dena 1.000 ohm/V. 

Mått: 206 X 184 X li S mm . 

Vikt ca 3 kg. 

Pris kr . 485:

r Ti~V;S;:- R:;;I~K;B;A;T-
I Alsl römergolon 12 • Slockholm 12 

- - -
Vi änskar närmare uppgifter om

I AVOMETER modell 8 och Qvriga AVO-instrument. 

I . _ . .. ... .. . . _ ....... _ ......... . . . . ...... . ... .
Namn 

I . - . .. - . . . . . ........ . .... . . . ,_.-- .. _,Adress 

9: u 
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TRUVOX BANDSPELARE 
för inbyggnad 

(chassis utan rörstärkare) 

typ MARK III kan nu levereras. En
gel~k toppkvalitet med tremotorsdrift 
och tryckknappsmanövr.ering. Hög· 
orrmiga huvud'en halvkanals. Två has· 
tigheter 71/2" och 3·3/ 4". Snabb 
fram- och återspoling (l minut för 
full 1200 f t spol'e). Montageplattans 
dim. 161 / 2" X 13", totaldjup S", vikt 
6,5 kg. Pris kronor 550.-, Ett bra 
kopplingsschema till förstärkare med· 
följer vid leveransen. 
Upplysningar, prospekt, tekniska data 
hos Er gross~5t eller vid hänvändelse 
till generalagenten 

AB E WESTERBERG 
Norr Mälarstrand 22 Stockholm K. 

Tel. 529807, 5298 08 

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

Den nya lödkolven 
CONTEX ILä~ art. PR 4:61 

Patentsökt 

Ett revolutionerande framsteg vid lödning

inom raulOteknik och finmekanik - san

nolikt den slutgiltiga lösningen, som 

många sökt i decennier. 

Den elektr. punkt- eller motståndssvets

ningens princip: värmen bildas i själva

lödspetsen mellan dess bakre ände och 

ett kol, som framföres vid tangentned

tryckning, 


Mycket snabb uppvärmning: ca 5 sek. 

Nästan lika snabb avsvalning: lägg ifrån 

Er kolven ungefär som en skruvmeisel 

eller tång! 

Ringa vil<t: kolven väger ca 100 gram, 

Elbehov: 4-6 Volt, ca SO Watt, likström 

eller växelström: anslutning till glöd

strömslindningen på en nättrafo, bllacku

mulator, batteri, el. dyl.l 


Pris endast kr. 18:- netto 
Reservpatron kompi. med lödspets och 
kol Kr. 2: SO netto. 

Bes/äll den från Er materie/grossist eller di· 
rekt från representanten för Sverige: 

Västergatan 24 - Tel. 31840, 12071. 

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

10:11 

De teoretiska avsnitten i boken omfattar 

bl. a. distorsion i olika typer av överförings· 
system, I ett appendix är sammanfört beräk· 

nings formler m. m. för staggertuned MF·för
ötärkare, avstämda kretsar, bandfilter m. ro. 

Den matematik, som läsaren måste be· 
härska för att kunna tillgodogöra sig boken, 
är in te på något vis avskräckande, i synner

het som diagramrne'l1 och ett utmärkt bildma· 
terial kompletteI'ar framställningen på ett 

föredömligt &ätt. 
(Sch) 

High Fidelity. Publikation nr 48 i 

»Gernsback Library». New York 

1953. Gernsback Publication Inc. 

128 ~d. lll. 
Radio and TV Test Instruments. 

Publikation nr 49 »Gernsback 
Library». New York 1953. Gerns

back Publication Inc. 128 sid. III. 

Gerns'back Publication Inc. utger bl. a, den 
(även här i landet) välkänd,a och uppskatta
de radiotidskriften »Radio-Eleclronics». För

laget brukar då och då sammansIäIla mate
rial, som publicerats i tidskriften, till små 

handböoker. Som nr 48 i denna handboksse· 
rie föreligger nu en bok för »audiofiler», dvs. 

folk som har till hobby att bygga förstärkar· 
anläggningar, som ger så förnämlig ljudr r ; 

produktion, att det helst inte skall vara möj
ligt att skilja reproduktionen från origina· 

let. 
Boken är visserligen samman5tälld av ar· 

tiklar skrivna aven hel stab medarbetare, 
men genom en genomgripande red,aktionell 

bearbetning har man fått ett enhetligt fram
ställningssätt samtidigt som olika problem 

fått en både originell och personlig be· 
lysning. Då man vänd'er sig till amatörer, 

saknas alla matematiska spekulationer. I stäl
let överflödar boken av diagram och prak
tiska anvisningar, fotografier och schemor. 

Boken innehåller allt en amatörbyggare bör 
känna till om förstärkare , korrektionsfilter, 

basreflexhögtalare, mätningar, delningsfilter 
etc., allt framställt på ett lättfattligt och 
»praktiskt» sätt. 

Nr 49 i Gernsbacks serie har titeln Radio 
and TV Test Instruments och omIattar ett 
20-tal olika inslrument {ör mätningar och 

prov på radio och TV-mottagare, från enkla 
universalinstrument till HF-voltmetrar och 
signalgeneratorer, oscilloskop och grid·dip· 
metrar. Vidare finns det en beskrivning på en 
lämpligt inredd väska för radioreparationer 

i hemmen och anvisningar för hur man byg· 
ger en servicebänk. 

Boken bör vara av intresse för såväl ama

\ 

Radioreknisk uppslagsbok 
Av ingenJor Ludwig Ratheiser 
och Anton F Keclik. Översatt 
och bearbetad av ingenjör John 
Schröder. 
Denna uppslagsbok är upplagd så 
att den kan utnyttjas av radiotekni· 
ker och -amatörer med högst va· 
rierande förkunskaper. SystematiSkt
uppställda formelsammanställningar , 
nomogram, kurvor och diagram för 
radioingenjörer, hundratals kopp
lingar och kopplingsvarianter för 
experimenterande amatörer, 

2211 sid" rikt iiI. 
Pris 26: - (inb.) 

~ 

,------------------------------\ 

Prenumerationen 

för 1954 

kan Ni ordna redan nu 

Abonnemangspriset 

är oförändrat 

helår 12: 50 halvår 6: 75 

Beloppet insättes å 

postgiro 19 65 64. 



GENERALAGENT 

Närmare upplysningar genom 

-
Regeringsgotor. 56, Sthlm. Tel. 210401-02 

11:11 




törel' som servicemän, som inte drar sig; fö r ~ 

lf#J~ o Televisions

oscillografen GM 5659 

är speciell! a vsedd för te levi
sionsservlc so mt puls eknik . 70 
mm skä rmdiometer, två identis
ka förs tä rkare med vo rdero två 
matkoppiode push-pu llsleg och 
800 X förSlä rkni ng. Käns ltghelen 
är 20 mVlem. Frekvensomr cde 0, 3 
pis - 1 N,pls. Vippfrekvens 3 
pIs - 250 kpls. Intog för tids
markering. Au,oma losk synkro
nisering och trigga:! lid;axe l. 

oscillografen GM 5654 

med stort frekvensområde och 
skorptec nande 100 mm katod
strålerör. Speciell t iuste rad för 
bästo pulsåte rgivn ing. Trig gad 
tidsaxel och mycket god synkro
nrsering. Verl ika llörstärkarens 
känslighet 10 mVlcm. Frekvens
område 1 pis - 10 Mpls. Hori 
sonlaf förstä rkarons käns lig he t 
200 mVlcm, frekvensområ de 
3 pis - 1 Mpls. Vippfrekvensen 
variabel från 5 pis - 500 kpls. 

Puls
oscillografen GM 5660 

är en universa l-oscill ograf, spe
ciellt lämpl ig för pul steknik. 
Skä rmdiame er 100 n,m och Irek
vensområ de 15 piS - 10 Mpl s. 
Kä nsl igheten är 100 mVlcm. In
byggd pulsgenerator och tidska
l ibro lor för harisan la lsvepet. Pufs
frekvensen kontinuerligt voria
bel mellan 220 - 2500 pis med 
ca 1 "s pisvidd. P" fserna för
drö id~ 0,1 115 i förhållande lill 
rl ggorpulse n. 

Miniatyr
oscillografen GM 5655 

ovsedd för Iransporlabia mä lut
ruslni nga r och för servicearbe
ten. Två inbyggda, hög ~äns l ig a 
förstä rkare, en för horisontoI
och en för verl ikalom,pli tuden. 
Frekvensområde 3-50000 pis. 
Inbyggd vippgeneralor med 
aUlomatisk undert ryckning av 
återgångs linien och onordning
or fö r inre och yllre synkronise
ring 70 mm plan skär m. Vipp lre
kvens 15-25 000 pis. Separa l ul
lag för testkropp gör GM 5655 
ulomordenllig l onvändba r so m 
signalföf lore för ra dio och TV
a rbeten. 

PHILIPS 

Mätinstrumentovd. Slockholm 6. Tel. 340580, för rik ssamtal 34 0680 

besv äre t a tt själv bygga sina ins trument, in
strument d ssutam som bättre än inkö pta mot

s,'arar de krav, som vederbörande stäl ler på 
dem och med vars egenheter och funktions

sä tt vederbörande dessutom blir väl förtro

gen. 
(Sch) 

RATHElSER , L, KECLIK, A: 

Elektron Taschenbuch jur den Ra

rliopraktiker. Elektron-Verlag, Linz. 

Linz 195.3 576 s. III. 

Detta är en ny upplaga av den Elek tronka

lender 1950, som översa ttes och bearbetades 

till svenska och som på Nordisk Rotogr avyrs 
förl ag utkom 1952 under titeln Radiote knisk 

Uppslagsbok_ Den nya upplagan har komplet

terats med en del data och kopplingar för 
UKV-kretsar, FM-mottagare, genrulOiumdio

der m. m. och likas1i har en del kompl ette
ringar av rörta bellern a med hänsyn till ny

tillkomna rör utförLs. I stort se tt är emellertid 

innehållet oförändrat, om man frånser de 150 

sidor firmareklam, som upptar bokens senare 
del. En del av de felaktigheter, som vidlådde 
fö rsta upplagan har emellertid rättats tilL 

Bildmater ialet är likaså kompletterat med ett 
antal nya schemor huvu·ds·akligen omfattande 
AM / FM-mottagare och d ishiminatorer. Lik

som i den första upplagan är materialet sam
manställt utan någon egentlig planmässighet. 

Boken har insänt.s av Intrapress, Holte, Dan

mark, som leverera r boken portofritt i Sve
r ige till ett pris av 9: 50. 

BRUINSMA, A H : Remote C OIL

trol by Radio. Philips T ech nical 

Libra ry, Eindhoven 1952. 96 siri., 
iII. 

En a ktuell bok för oss i och med att T ele
grafstyreIsen nu med g·ivit a tt fjärrmanövre

ring av modellplan m. m. pr radio får utfö 

ras utan att vederbörande avlägger de tek· 
niska prov, som krävs för erhållande av sän

darli cens_ Boken ingår i Philips-koncernens 
serie av tekniska publikationer med under

titel n »Popular series». 

Philips ha r på en del radioutställningar 
( bl. a. på »Radio Show» i London ) demon

strerat olika anläggningar för fjärrstyrning 

av mod ellbå tar. För dessa demonstrationer, 
som väckt stort pub likintresse och därför 

varit god reklam för Philips, har man lå tit ut
veck la två olika sys tem för fjärr styrning, deis 

ett AM-system omfattande två helt oberoend<.! 
rad io kanaler, del s ett pulsmod uleringssystern, 
som möjliggör överföring av kommandon i 

upp till 10 kanaler. Det är båda dessa system 
som närmare beskrives av den holländs ke 
konst ruktören Bruinsma. 

Forts. på sid. 44 
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Utföres med 2-10 
skilda kapaci tanser i 
samma behållare 

Elektriska egenskaper 

mycket hög isolationsresistans 

låg förlustfaktor inom stort frekvensområde 

mycket god kapacitansstabilitet 

liten restladdning 

.. _-

AKTIEBOLAGET RIFA 

Driftspänningar: 200 V = och 1000 V= 

Temperaturområde: -600 C till +600 C 

Temperaturkoefficient: ca -200X10-6/ O C 

K ap.-toleranser: ± 10 010 ± 5 0 10 ± 2 OlD ± 1 0/ 0 

NORRBYVÄGEN 30, UlVSUNDA - TEl. 262610 ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 
13:11 

för 
filter 
Re-kretsar 
räknekretsar 
sågtandoscillatorer 
integrerande kretsar 

PFH 6102 
Kapacitans
område: 
1-10 /lF 

PFC 500 

PFH 600 och PFH 601 
Kapacitansområde: 0,001-1 /lF 

PFH 502 
Kapacitansom
råde: 
0,001-0,72 /l F 



panel som passar i standardstativ 

kommunikationsmottagare 

lad'dad 

• 	 16 rör - 2 HF-steg, blandarrör, 2 
MF-steg, detektor, AVK, störningsbe
gränsare, LF-förstärkare, slutrör, 3 
oscillatorer, likriktarrör, stabiilsator
rör, spänningsregulatorrör. 

• 	 Kontinuer ligt frekvensområde 210
540 kp/s och 1,45-32 Mp/s. 

• 	 Fem se lektivitetsområden vorov två 
med kristallfilter, 450 pls-6kp/s 

• 	 Motlagning av Al, A2, A3 samt an
slutningsmötl igheter för motlagning 
med enkelt sidbond och "Panoramic" 
adapter. 

• 	 Motordriven frekvensinstä llning. 

• 	 MÖlllgheter för kristall styrd mottag
ning av önskad frekvens. 

• 	 " S" -meter. 

• 	 Tre AVK-Iägen - 0,05 sek. med för
drölnlng, 0 ,05 sek. somt l sek. utan 
fördrÖlnlng 

• 	 Inbyggd, kr istallstyrd Irekvenskalib
rotor, 500 kp/s 

• 	 Omkopplare sändning - motlagning. 

• 	 Tropikutföran de av högsta kloss. 

• 	 Känsligheten bätlre än 3 ,aV över 
480 ohm vid ett signalSrusförhå llan
de om 10 dB på utspännngskontak
terna. 

• 	 BFO variabe l ± 6 kp/s. 

• 	 Anpassningsmöl llgheter för olika an
tenntyper. 

PHILIPS 

T e lekommunikationsavdel ningen, 
Stockholm 6. Tel. 340580, 
för rikssamtal 34 06 80. 

• 	 5 ohm och 600 ohm s utgång - ut
eflekt 1,5 W. 

• 	 Frekvenskarakteristiken ligger inom 
3 dB mellan 100 och 5000 pIs. 

• 	 Inbyggd störningsbegränsare in- och 
urkopplingsbor. 

• 	 Stabiliserade anodspänn ingar. 

• 	 Omkopplingsbar för 110, 125, 145, 
200, 220, 245 V 40-60 pIs växel
ström och 100 W . Dessutom för 
batteridrift med 6 V glödspänning 
och 250-280 V anodspänning. 

• 	 Levereras normalt i stålkåpa med 19 11 

Phil ips presenterar här en helt ny 

kommunikationsmotlagare , som VI 

vågar påstå är enastående i sitt 
slog Den är resultatet av årt iondens 
erfarenheter från telekommun ika
tionsområdet och är så komplett ut
rustad och så laddad med finesser, 
att även den mest kräsne specialist 
b lir imponerad . Den är helt enke lt 
ideal mottagaren lör 011 slogs tele
kommunikation till lands och sjöss. 
Tog kontakt med Philips Telekommu
nikationsavdelningi Vi sänder Er gär
na en utlörlig broschyr över denna 
verkligt högklassiga och konstruktivt 
intressanta motlagare. 

Höjd 270, 
bredd 490, 
djup 360 mm. 
Vikt 32 kg. 
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T D K R T Ö R R A D o T v o N 

Svenska radiobekymmer 

De flesta tekniker på radioområdet har nog 
länge haft på känn, att det är något galet 
med rundradion här i landet. Allt tycks b 
stagnerat: arbetena på det 1947 beslutade 
radiohuset har inte kommit igång, dubbelpro
gramfrågan kommer in te ur fläcken och tele
visionen har definitivt gått i bakl,ås_ Aren går, 
men ingenting händer, inga initiativ tas, allt 
gur i de gamla fotspåren. 

Ser man ut över landets gränser möter en 
helt annan bild: våra skandinaviska grann
länder har alla skaffat sig magnifika väl
utrustade radiohus. Da'nmark har fått igång 
dubbelprogram och fortsätter sina televisions
,ändningar, tyskarna bygger ut sina två-tre
prograrnsystem över ett tätnande UKV-sta
tionsnät, engelsmännen täcker nu 80 % av 
landets befolkning med televisionssändningar. 

Förklaringen till det underliga stillestånd, 
som karakteriserar läget här hemma, får man 
när man studerar de aktstycken som nyligen 
överlämnats till KWlgl. Maj:t av den förlik
ningsman, regeringsrådet H Franzen, som 
] 952 tillsattes för att få till stånd en förlik
ning mellan Radiotjänst oc-h TelegrafstyreI
sen, som inte kunde komma över,ens om var 
gränserna mellan deras befogenheter skall 
dras. I en blixtbelysning får man situationen 
här hemma klarlagd: likt två kämpar i envig, 

har Radiotjän-st och Telegraf"tyrelsen stel
nat i aggressiva attityder mot varandra utan 

förmåga till samarbete. Prestigefrågor om 

gränsdragnillgen har resulterat i Bn förbittrad 
ma,ktkamp, d,är man i stället för att ägna sig 
åt att söka nya utvägar och pröva nya tek
niska lösningar tvistar om vem som skall 
kommendera vem till de nödvändiga arbeten, 
som krävs i det dagliga arbe tet för radtlopro
grammen,; produktion och distribution. Ra
diotjänst önskar överta det tekniska i rund
radio,verksamhetBn fråll mikrofonen till den 
punkt där distributionsledningen till telegraf
verkets överdragssta tion anslutes. Telegrafsty
reIsen levererar digra luntor av argsinta ar
gument fö r att påvisa hur omöjligt det är att 
ändra det allra minsta på den org'anisation 
och uppdelning av arbe tsup pgifterna, som f. n_ 
tillämpas. 

Medlingen på denna punkt strandade också 
på Telegrafstyrelsens halsstarrighet. Me<l la
ren i tvisten fick inskrän,ka sig till att söka 
fi nna former för en samordning av de båda 
tvistand'es resurser, och detta har skett ge
nom att han föreslagit tillsättandet aven råd
givande radioteknisk delegation med ledamö
ter från de båda företagen; denna delega
tion skaJ] i framtiden avgöra gränsfrågor och 
andr·a angelägenheter, som berör de båda 
parterna. 

Hur befängd hela situalio,nen är, bely ses 
bäst av att medlingsmannen - för att tviste
frågorna inte ytterligare skall fördröja Ra
diohusets byggnad - måste föreslå att Ra
diohuset planlägges så, att utrymme finnes 

o C H K R O N K 

för såväl en rundradiocentra l, modell Tele
grafverket, som en produktionscen tral, mo
dell Radiotjänst. Det minskade utryrnmesbe

behov, som &kulle uppstå genom att dessa 
avdelningar vid bilagd tvist delvis skulle kun
na sammanslås, kan ev_ bli ett välkommet re
servutrymme, sägs det i skrivelsen til l Kungl. 
Maj :t. 

Det kan inte förnekas, att Radiotjänst 
denna konflikt har radioteknikernas sympa
tier på sin sida. Telegrafstyre1sens represen
tanter på radioområdet har und·er de gångna 
åren dokumen terat en enastående ohenägen
het att tillgorlogöra sig de nya möjligheter, 

som teknikens framåtS'kridande erbjuder och 
har i olika sammanh ang uppträtt med sällsynt 
arrogan,; mot de radiotekniker, som inte fal
lit i farstun för deras nu l'lopplöst förl egade 
trådradiosystem. Man kan endast beklaga, alt 
inte en radikal överföring av den tekniska 
delen av rundradioverksamheten - exempel
vis i likhet med vad förhållandBna är inom 
BBC i Englan.d - till Radiotjänst kunnat ge
nomföras lned en gång. 

Ehuru det int.e uttrycHigen utsäges, får 
man väl utgå från att den opart iska delega
tione n skulle få till uppgi ft att utreda och 
bearbeta frågor, som rör dll:bbelprogramfrå
gan. Här skymlar en intressant möjlighet: 
andra allernativ än de ensidiga trådrad ioideer, 
so.m TelegrafstyreIsen företräder, kan härige

nom bli opartiskt undersökta . (Sch) 

15:11 
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AKTUELLT 

g·are, som huvudsakligen är avsedda att an
vändas med batterier, men som emellertid kanNational Radio Show 1953 

.... 


Den 20:e »National Radio Show» i Londo.l, 

som anordnaues 1-12 september i år. 1"",,:, 
tes av 300000 personer, varav un gdär 2500 

utländska b",ökure. 

'rV-mottagare 
120 olika modeller av TV-mottagare utställ

des, varav ungefär hälften är helt nya för 
säsongen, l fräl!i3 om mottagarnas bildstorl"k 
kan konstat eras, att 17" rektangulära röret, 
som första gången demons trerades i fjol, nu 
har blivit mycket populärt. Det tillverkas nu 
i serieproduktion, och de fl esta mottagare
fabrikanter har åtminstone en modell med 
17"-rör. Det förekommer dock större bildrör, 

exem pelvis har HMV en mottagare med ett 
21" rör. EndMt ett få tal matlagare var av 
projektionstyp, exempelvis had" Valradio en 
ny TV-mottagare, som projicerade bilden lOrd 

en storlek av 1,5 X 1,2 m. 
Det faktwn, att man vid TV-mottagning 

Temporärt europeiskt 


TV-nät 


Som tidigare omnämnts i POP LÄR RA
DIO anordnades under kröningshögt idlighe
tema i London temporärt ett televisionsnät 
som omfattade hela England, med anknyt
ningar till TV-näten i Frankrike, Belgien, 
Holland och Tyskland. Vidstående ka rta vi 
sar nätets uppbyggnad och vidare framgår a'J 
kartan de relästationer, ,om utnyttjad s för 

europeiska 62S-linjers-syste
met verkställdes i Breda. 

tack vare ljud,kanalen s stora bandbre<ld kan 
få bättre kvalitet på ljudet än vid ordinär 

rundradioöverföring, har lockat en del fir
mor att ägna större omsorg åt ljuddelen, ex

empelvi;; har Philips en 25 cm elliptisk högta

lare i en av sina modeller. 
Bland de engelska exportmodellerna märks 

en del apparater med avstämningsenheter för 
upp till 12 TV-kanaler. 

Bland TV-mottagarna märkt es en av McMi · 
chael utvecklad typ, i vilken man helt och 
hållet kommit ifrån utgång transformator för 

horisontella avlänkningen, U tg1\ngsröret för 
linjeavlänkningen och avlänkning spolarna är 
så dimens ionerade att direkt koppling mellan 
slutröret och avlänkn·ingsspolarna kan tilläm

pas. 

Rundradiomottagare 
Tekniskt nytt i fråga om rundradiomottagare 
synes icke vara att notera. Rundradiomotta

överföringen. Den apparatur, som använd es 
för överföringen av 405-linjers bildinneh1\llet 
till det franska 819-linjers och det tl'ska 625
linjers var förbluffande enkel. Apparaturen 
bestod sålunda helt enkelt av en ",kärm, 
på vi1ken 405-linj ersbilden projicerades. Den
na bild uppfångade aven TV-kamera med 

ett bildrör, som a,'sökte bilden enligt 819
r esp. 625-],injerssys temet. Ehuru principen var 
enkel nog krävdes det å tskilliga försiktighet;
må tt för att störning av olika slag inte skulle 
göra sig ogynnsamt gällande. Ton·kanalen 

ö"erfönles separat via telefonledningar. 

Karta utvisande det i sam
band med kröningsbögtidlig 
heterna uppkopplade euro· 
peiska TV-nätet. Öv" rföring 
från 405-linjers-sys.temet till 
det franska 819-linjers-_yste
met ske<lde i Paris, och 
överföringen till det väst

~nslutas till en extra näten het, som från nä-

Fig. 1. »Quick-fix ae r ial» från Wolsey Tele
vision L td, London_ Antennsys temct är lätt 
hopfällbart , lätt att tran sportera och montera. 
Fyrkantig bom håller elementen i linje, 

tet levererar nödvändiga arbe ts pänningar till 
mottagaren, tillverkas nu ock 'ii i England av 

Bush. 

BandslIe1a.re 
Bland bandspelare märks en av Boosey and 
Hawkes utvecklad bandspelare, »Reporter», 

:;om endast väger ca 5 kg_ HMV hade oebil 
en helt och hållet batterid.riven bandspelarmo-

Fig. 2, Bandspelare »Reporter», helt batteri
driven, från Boosey & Hawkes, London. 

deIl. En av Baird utvecklad bandspdare för 

industriella och vetenskapliga användningar 
inneh,lller inte mindre än fem olika inspel

ningshuvuden. 
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I denna och i en följande artikel kommer 

att behandlas n:l.gra av de inliressantare ny

he terna i de västtyska rundradio- och tel e

visionsmottagarna. 

Tl'ycldmappsavstämning 

Vad som först faller en svensk tekniker i 

ögonen i fr åga om de västtyska rundradiomot

t:lgarna är det flitiga användandet av tryck

knappsavstämning_ Det är ytterst få av sista 

säsongens tyska rundradiomottagare, som sak

nar denna finess, som praktiskt taget har bli

vit standardutrustning även nere i de lägsta 

prisklasserna, och som förekommer t. o. m. i 
viss utsträckning i resemottagare och i bilra

diomottagare. Vid den pra·ktiska utformnin

gen av tryckknappssystemen har IDan gått in 

[ör finmekaniska konstruktioner av rätt avan

cerat slag och några av de större ty&ka mot

tagarna är i detta avsee.nde verkliga preci

sionsarbeten i fråga om de t mekam 'a utfö
randet. Tryckknappssystemen användes för 

Fig. 1. Typisk vä.sttysk rundradiomottagare 
Graetz) för LV, MV, KV ooh UKV, AM/ FM, :3 hög
talare, ]5 W uteffekt och försedd med vridbar, av
skärmad ferritant-enn med ett HF-steg, 11 rör. Pris 
528 DRM. 

Tyska rundradiomottagare 
Av ingenjör John Schröder 

Inbyggda. ferritantennel', hög 
känslighet och selekth,itet TJå, 

UHV-området samt tryckknapps
avstämning l{arakterisel'al' se
na.ste säsongens 
(Uomotta.ga.re, 

våglängdsomkoppling och - i större motta

gare - för inkoppling av upp till tre lokal

sändare på MV och/eller UKV. 

Fenitantennel' 

En annan teknisk nyhet, som skiljer de tyska 

mottagarna f'rån de svenska motsvarigheterna, 

är de inbyggda ferritantenner, wm num-era 

förekommer i stor utsträckning i de nya rund

radiomoUar;arna_1 Ferritantennens för- och 

nackdelar har diskuterats ganska livligt i 

tyska fackkretsar, men det förefaller, som om 

man nu ganska helhjärtat r;ått in för använd

ning av dylika antenner. I allmänhet är ferrit

antennen vridbart anordnad med hjälp aven 

ratt från mottagarens framsida. 

Det kan vara av intresse att notera, att 

man mer och mer övergar till avstämda ferrit

anten·ner, enär man på detta sätt får en icke 

J Tyska !erritstavantenner. POPULÄR RA

DIO 1952, nr 10, s. 2. 

TETZNER, K: Ferritstavantennen i prakti

ken. POPULÄR RADIO 195:3 nr l, s. 8. 
(fabf. 

tyS Im rundra

Fig. 2. Run.d.ra.diomottagal'e från Tele/unken. 
Höljet genombrutet för att vi5a. den vridbara 
skärmade ferritantennen. 

oväsentlig höjning av ingångsspän.ningen till 

mottagaren_ I en sådan avstämd ferritantenn

krets kan den ankommande signalen förstär

ka upp ca 200 ggr, innan den påföres första 

Fig_ :3_ Genom utnyttjande av tre helt skilda 
avstämningsenheter (se omslaO'e,t d-etla nr 
som visar apparatens inre) k:n tre skild; 
lokalsändare, två på lVIV och en på UKV in
kopplas genom tryckknappsavstämning. Läng.st 
t. v. ratt för ferritantennens vridning. Slutsteg 
2 st EL84 i mottakt. 12 W uteffekt. Fabrikat: 
Deutsche Philips G.m.b.H. 

17:11 


http:Uomotta.ga.re


Hg. 4. Oskärmad vridbar ferritstavantenn i 
rundrad-iomottagare »Grossuper 54» från Sie
mens & Halske AD. Lägg märke till oval'hög
talaren, storlek 18 X 26 cm. 

Fig. 5. Ferritantenn i resemottagare »Part· 
ner» från Tele/unken. 

Fig. 6. UKV-superenh.et från Graetz Radio, 
innefattand e blandar- och. oocillatorsteg 
(ECC8l) två MF-steg (EF4) två germanium· 
d·ioder i FM-detektorsteget och egen nätdel 
med torrlikriktare. Pris 109 DRM. 

Fig. 7. Avstärnningsenhet för UKV i »Luxus
super 54» från Siemens & Halske AG. HF· 
steg (EF80) +självsvängande blandarsteg 
(EC92). 

Fig. 8. Avs~ämningsenhet för UKV (fabrikat: 
Kre//l) bestyokat med två trioder EC92 (gal
lerjordat HF-steg +självsvängande oscill-ator). 

rörets galler, och den ersätter däirför ett helt 

rörsteg. 

Den aperiodiska ferritantennen ger däremot 
för liten utgångsspänning för all vara lämp
lig för rundradiobruk ; användes dylika oav
stämda ferrutantenner har man alltid att räk. 
na med ett avstämt HF-steg extra_ 

Ferritantennerna anbringa.s antin.gen helt 
skärmade, som visas i fig. 2, eller helt eller 
delvis oskärmade. I senare fallet tillkommer 
en kapacitiv antennverkan, som ger antennen 
en mer eller mindre stark riktningsverkan. I 
dessa fall fungerar den oskärmade ferritan
tennen själv som en hjälpantenn, vilket ger 
anordningen d·en typiska riktningsverkan, som 
visas i fjg. 10 b och c. 

UI{V-oll1l'å(le standard 
Av intresoe är också att notera att praktiskt 
taget alla västtyska mottag'are numera förses 
med ett UKV-område fö r FM-mottagning. In
te mindre än 98 % av de på Diisseldorf-ut· 
ställningen i år utställda mottagarna var för
sedda med UKV -område. 

Tillkomsten av detta fjärde område har i 
någon grad komplicerat mottag·arna, som 
måste göras omkopplingsbara för alternativt 
AM· eller FM·mottagning. Detta har dragit 
med sig krav på hög grad av noggrannhet 
vid chassieu.ppbyggnaden och led ningsdrag
ningen. Man har av denna anledning allt 
mer gåll in för »förframställning» av de olika 
enheterna i mottagarna, som kopplas, provas 
och. trimmas, innan de monteras på huvud 
chass iet. Sålunda tillverkas UKV-ingångskret
sarna oftast i enheter' helt skilda från det 
övriga chassiet; de lödes till detta med 
ett fåtal kopplingstrådar. De tyska myndig
heternas föreskrifter beträffande störs trål
ningen från mottagarna har också nödvändig. 
gjort omsorgsfull skärmning och extra omtan
ke vid ledningsdragningen. 

Ett exempel på uppbyggnaden av UKV
avstämningsenheter visas i fig . 6, 7 och 8. 

Brusundertryckning 
Nytt för året är de brusundertryckande kopp
lingar, som återfinnes på en del större tyska 

Avstämning med två variometrar; den rörli11;a 
kärrum i dessa påverkas av den dubbla häv
stångsarmen i milten. Schema i fig. 9. 

l 
Fig. 9. Principschema för UKV-avstämningsenheten fig. 8. Total förstärk
ning 250 ggr. 
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rundrsdiomottagare och som har till uppgift 

att undertrycka det brus, som uppstår, när 

UKV-mottagaren inte är in.ställd på någon 
station_ 

I vissa apparater ltar man låtit denna 

brusundertryckning ske vid ingång&pän

nillgar omkring 10 ,uV_ Detta betyder, att 

svaga UKV-sändare inte alls kommer att åter

ges_ .Man har därför i några f.all försett mot

tagarna med en omkopplare, med vars hjälp 

man kan in- eller urkoppla brusundertryck
n.ingskretsen_ 

Som detektorkoppling vid FIvI-mottagning 

utnyttjas företrädesvis kvotdetektorn, som 

återfinnes i det öven'ägande antalet nyaTc 

rundradiomottagare. I fråga om skalor för 

UKV-området, så har man i de flesta fall gått 

in för att förse mottagarens ordinarie stora 

skala med <::n speciell UKV-gradering, där 

resp. nummer på UKV-kanalerna är angivna. 

Hög UliV-känslighet 

Känsligheten hos de nyare tyska mottB{\arna 

på UKV-området har avsevärt höjts. För 

stand'ardtyper I·igger känsligheten omkring 

5--8 I~V och för de större mottagarna ända 

nere vid 2/A.V vid 26 dB brusavstånd. Ännu 

högre känsJighetstaJ får man i toppmottagar

na, där man i vissa mQttaga-re kommer ner 

ända till l fl V känslighet. 

För att få upp känsligheten i mottagarna 

har man i stor utsträckning gått in för triod

blandare föregånget av ett HF-steg. En myc

ket vanlig lösning är att här använda en dub

bel triod ECC81, vars ena trioddel ingår i 

gallerjordad koppling, under det att den 

andra trioddelen ingå r i ett självsvängande 

blandarsteg_ ]VI ed dessa kopplingar kan 

man få upp fÖrHärknings.siffran i HF + bIa n

dardel till 400-500 och får därjämte en 

gynn"am brusfaktor på omkring 3,5. 

I enklare mottagare för lägre förstärkning 

på UKV har man ofta en självsvängande triod 

ECn i blandarsteget och utnyttjar därvid 
bryggkopplingar för att förhindra utstrål 

ning av oscillatorspänningen från antennen. 

Hög UKV-selelltivitet 


Genom att kanal'avståndet på F?vI-UKV


bandet enligt Stockholms-planen fastställdes 


till 300 kp/s, har de tyska radiofabrikanter


na, som tidigare kalkylerat med 4,00 kp / s ka


nalavstånd, måst ompröva sina tidigare UKV-


Fig. a. Riktningskarak
teristik för skärmad ferrit 
stavantenn , b. för ferritstav
antenn delvis oskärmad, 
c. för helt oskärmad ferrit 
stavantenn. I b. och e. till
kommer kapacitiv antenn

a b c I'erkan_ 
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Fig. 12. Frekven skurva för Philips bredbandhögtalare 
(fig. Il). Frekven ser från ca 80 upp till 18000 (!) p/s 
återges 

Fig. IL Bredbandshögtalare »9770 FM» från 
Philips. Den lilla konen bestå r av styvt ma
terial, denna återger d is.kantregistret. Det 
stora membranet återger basregistret. 

konstruktioner. Det minskade kanalavståndet 

har innebur,it, att många OKV-stationer blir 

så placerade, att man, om mottagaren inte 

har tillräcklig selektivitet, kan få störningar 

från närliggande UKV-sändare vid mottag

ning av långt bort belägna sändare_ -Detta 

har medfört krav på ökad selektivitet, och 

ett flertal olika lösningar för förbättring av 

mottagarnas selektivitet för UKV-området har 

framkommit. 

Under det att de tidigare tyska FM/ AM

mottagarna hade en selektivitet på omkring 

l: 100 så har man i de modema senaste topp

super.heterodynerna kommit upp till selektiv;

tetsvärden på l: 1000. T. 0 _ m. ännu högre 

värden har uppnåtts genom användning av 

speciella kopplingar.1 

TV-tonlm.nal med på FM-UKV-mottagare 

En intressant tendens är alt notera ; fråga 

om tyska rundradiomottagare. Man har in

troducerat mODeller med ett särskilt UKV

område för mottagning av tonkanalen från 

TV-sändare. Man räknar med alt man där

igenom kan förbereda marknaden för billiga

re television·smottagare utan tondel. Utförli 

gare uppgifter härom kommer i nästa artikel, 

som kommer att avhandla TV-mottagare. 

Högtalare 

Då FM-UKV-rundradiosystemet tillåter över

föring av mycket höga frekvenser, har man 

J Se artikel om »syntektorn» på annan plats 
i detta nr. 

10. 

med samm-a högtalare_ 

Fig_ 13. »Formant-Lautsprecher» från Kör
ting Radio Werke . Den elektrostatis-ka hög
tonshÖgtaJ.aren har cylin<.lerformad membran, 
som sprid er de höga tonerna i ett horisontellt 
plan. 

+ + 

200k 

Fig. 14. Schema för inkoppling av elektrosta
tiska högtonshö-gtalare enl. fig. 13. Högpass
filtret Dr+3000 pF har gränsfrekvensen 7 
kp/s_ 

g 10 11 12 13 14 15 
kp/s 

Fig. 15_ Frekvenskurvan {ör Körtings elektro
stati"ka högtonshögtalare_ 

-=15kp/s --=10kp/s ----=7kp/s 

Fig. 16. RiktningskaraJ<teristik för Körtings 
elektrostatiska högtons högtalare. 
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lagt ner ett betydande arbete för att få fram 
lågfrekvensdelar och högtalare, som återger 
även de högsta frekvenserna. Olta finner mun 
därför två eller flera högtalare inmonterade 
i de toppklass iga mottagurtyperna. 

De ovala högtalarna har slagit igenom i 
Tyskland och har åtminstone upp till mellan

klassen blivit praktiskt taget allenahärskan 
de_ Dylika högtalaro tar mindre plats och ger 
i förhålland e till det lilla utrymme de upp
tar stor klungvolym _ I mindre mottagare an
vän.ds högtalare med egenresonansen belägen 

Fig. 17. Klookradio från »Philips». Den ut· 
g(i.r en modifierad »Philetta» försedd med 
elektri9k klocka och inbyggt r<ätuttag tillvil· 
ken exempelvis en sänglampa kan anslutas. 

omkring 130 p/s, under d,et att man vid de 

större mottagarna går ner till ca 80 p/s. 
Philips visade en rund bredbandhögtalare, 

som har ett frekvensområde, "om sträcker s ig 
än<:la upp tiU 18000 p/s. Se fig;. 11 och 12. 

Det är ju känt, att de högre frekvenserna, 
som utstrålas från ett högtalarn1embran, kon
centreras i en relativt smal »stråle», varför 
man i högtalare för höga toner måste vidta 

särskilda åtgärder för att sprida de höga to· 
nerna. En intressant lösning pä detta probl em 
har föreslagits av Körting , som utnyttjar en 
elektrostatisk högtonshögtalare med cylinder. 
formad membran, som sprider de höga toner· 
na i ett horisontalplan. Denna strålningska
rakteristik är i allmänhet fullt tillfred sställan. 
de, enär i allmänhet Iyssn.arens öron befin· 
ner sig i samma plan oom högtalarens axd. 
Högton högtalaren från Körting återger toner 
öl'er ca 7000 p/ s, varför ett delllingsfiller 
måste dimensioneras för denna relativt höga 
delnin·gsfrekvens. Se fig. 14, 15 och 16. 

"------------------~'I 

RATHEISER - KECLlK - SCHRÖDER, 

Radioteknisk Uppslagsbok 

Oumbärlig på. radiolaboratorier, en guld
gruva för amatörer. 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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"Syntektorn" 
detektor 

En ny typ av Fl\'I-deteldol' har 
nyligen utvecklats iTysidand. 
Den nya deteidorn. som benäm· 
nes »syntektor», möjliggör bl.a. 
en ti(ligare icl,e uppnådd selel<· 
tivitet i F"M-mottagare. 

T rängseln på FiV[·UKV·rundradiobandct 
börjar redan bli ett problem i Tyskland. Kra· 
ven pä UKV·mottagarnas selektivitet har al" 
, evärt skärpts och för att UPPll:L tillräckligt 

hög grad av selektivitet vid FM-UKV·mottag· 

ny typ av FM

latorfrekvensen , dvs. 8,56 och 12,84 NIp / s; bil
da blandningarna ger en differensfrekvens pei 
2,14 Mp / s. Dessa differensströmmar uppvism 
vid synkronisering en fasförskjutning gent
emot oscillatorkretsströmmen beroen·de på 
frekvensavvikelsen hos MF-~pänningen frän 
medelvärdet 10,7 Mp/s. På så sätt »reprodu
ceras» NIF-spänningens Irekvensmodulation 
på 2,14 Mp/ s-spänningen, dock med 1/5 av 
det frekvenssvin g som föreligger i »original
spänningen»_ Svängningsamplituden hos os
cillatorn (ca 15 V) är helt och hållet obe· 
roende av synkroniseringsspänningens amp· 

»syntektorn». 

ning har d'e tyska radiofabrikanterna tvingats 
att söka sig fram på nya vägar. En intressant 
ny FM·detektor, som ger en mycket hög grad 
av selektivitet, har sålunda utvecklats av det 
tyska radioföretaget Körting, som använder 
denna detektor i sina toppmotla,gare. 

I 

Verkningssättet för den nya FlVI·detektorn, 
benämnd »Synchro·Detektor» eller »syntektor» 
är följande (jfr fig. l som visar syntektorn s 
principschema) : Den förstärkta MF.signalen 
(10,7 Mp/s) når först ett begränsarsteg, som 
är bestyckat med heptoddelen i röret ECH8L 
På sekundärsidan på MF·tr-ansfonnatorn i 
detta rörs anodkret.s eDhålles därvid en MF
spänning med amplituden ca 2 V. Trioddelen 

i detektorröret ECH81 ingår i en oscillator, 
som svänger i en Meissner-koppling på 2,14 
Mp/s. Till oscill-atoms svängningskrets är 
kopplad en stabiliseringskrets avstämd till 
oscillatorfrekvensen. Kopplingen mellan des.sa 
kretsar motsvarar ungefärligen kritisk kopp
ling. Resonanskurvan är så flack, att synkro· 

niseringsområdet 2,14 Mp/s±30 kp/s li«gpr 
vid omkring 0,2 V. Mellanfrekvenser< inkom· 
mer till gallret på oscillatortrioden över den 
30 pF·kondensator CI, som li gger parallellt 
över återkopplings,;polen. Här blandas den in· 
kommande 10,7 Mp/ s-spänningen såväl med 
fjärde som med sjätte tonen hos oscil-

Fig. l Principschema för 
den nya FM-det.ektorn, 

litud, varigenom en absolut idealisk ampli 
tudbegränsning uppnås, varför kopplingens 
störningsundertrycknin g är utomoTdentligt 
god. 

Dä synkroniseringsoseiUatorn inte kan syn· 
kroniseras av inkommande MF.,spänningar, 

som avviker mer än ca 175 kp / s från 10,7 
Mp/ s, är selektiviteten teoretiskt obegTänsat 
hög (avståndet mellan UKV·stationerna är en· 
ligt Stockholms·planen .300 kp/ s). I praktiken 
får man selektivitet på omhing l :5000. Då 
synkroniseringen alltid följer den starkaste 
sign alen, kommer därjämte störsändare på 
~amma kanal att göra sig ytterst litet gäl· 
lande. 

Demodulationen av den frekvensmodulerade 

frekven "'n 2,14 Mp/s sker sedan med tvii 
germaniumdioder DS60. Över den ena upp
träder maximal spänning, när diskriminator· 
kret <;cns induktans ger seriereson-ans med di· 
odkapacitansen och över den andra uppträder 
maximal spännjng vid parallell resonans hos 

kretsen. Den senare frekvensen ligger högre 
än den förra och diskriminatorkurvan omfat· 
tar frekvensområdet mellan de båd'a resonan
serna. Lågfrekven sspänningen uppstår som 
differensspänning mellan de båda likriktade 
diodspänningarna. 
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Fig, 1. l a, Jg2-Ua-kurvor för EL84. Ug2 = 250 V. Fig. 2. la, Ig2-Ua-kurvor för EL84. Ug2 = 200 V. 

Nya radiorör 
EL84 

Med EL84 har man få~t fram ett kraftig t 
slutrör, som redan vid 250 V anod- oen 

Nya rör för säsongen är slut skärmgaller.spän ning ger en ute ffek t av 5,5 W. 
Vid dim l·,""ioneringen av detta rör har manröret EL84 och dubbeltrioden 
gått ut från, att den för full utstyrning av rö

PCC84. 
ret erforderliga gallerväxelspänningen skall 
vara ungefär densamrrua &om {ör de tidigareEL84 
slutrören ELll och EL41. Härigenom för

Gränsvärden: 
hindras att man vid övergung till det np 

Anodspänningskäll a Uao 550 V slutröret skall behöva lägg'a om hela appara
Anodspäruning Ua 300 V tens dimensionering. 
Anodbelastning Na 12 W Vid mOltakt klass A--drift uppnås med 
Sk ärmgallerspämungskälla Ug20 550 V en anodlikström om 43 mA per rör en ut
Skärmgallers pännillg Ug2 300 V effekt om ca 12 W vid 6,5 % kl irrfaktor. 
Skärmgallerbela.s lning Ng2 1,5 W Vid mottakt klass AB-dr ift med fall t gal
Sbrmgallerbdastning vid utstyrning 2,5 IV lerförspänning uppnås likaledes ca 12 W ut
Katodström Ik 75 mA effekt. Arbetspunkten ligger därvid vid ca 
GaJIerläoka Rgl l Mohm 25 mA per rör, och kli rrfaktorn uppgår tiII 
Gallerförspänning vid ga llerSlröm ca 7 %. Vid mottaktdrift med katodmotstånd 

(~+0,3,uA) Ugle -1,3 v varde~a på 200 ohm erhålles en uteffekt av 
Spänning mellan glödt råd och katod U(gl-k) 50 V ungefär 12,5 W vid 8 % kli rrvs,k tOT_ Anod
Yttre rc-, istans mellan glödtråd och katod R (f- k) 20 kohm likströmmen uppgår därvid till ca 37 mA. 

Glöd,&pänning gl 6,3 V 

Glöd51röm IgI 760 mA 

Dri/tsvärden: 

Anodspänning a 250 250 250 V 

Skärmgallerspänning Ug2 250 250 200 V 

Gallerförspänning gl - 7,5 -8,6 -6 V 

Anodström la 48 36 34, mA 
Skärmgallerström Ig2 5,lJ, 4· 3,8 mA 
Förstärkningsfaktor /-12 19,5 19,5 19,5 

~ gl Bmnthet S 11 10 10 mAN 
gl4 5 6 . Inre resistans R i 50 50 55 kohn\ 

Yttre resistans Ra 5,2 7 7 kohmk'933~70 Katoomot, tånd Rk 140 210 160 ohm 
Gallerväxelspä nning g ( N) 4,0 3,5 3,4, V(efL) 

g12 --- 8 teffekt l N (lO %) 5,3 3,9 3,8 W 

Uteffekt2 N (lO %) 5,7 4,3 4,3 W
1 n 9 

g2 Känslighet Ug (50mW) 300 310 310 InV(eff,) 

'" ...: 
" 

l Au tomatisk gallerfö rspän ning genom katodmotstånd. 2 Fast gallerföl'spänning.
Fig. 3. Sockelkoppling' och 
ytterdimensiQone r för EL84, 
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la-Ua-kurvor [ör skärmgaJlerspänningen 
Ug2 = 250 resp. 200 V återges i fig. l och 2. 

PCC84 

Röret PCC84 är en dubbeltriod för ingångs· 
steget i televisionsmottagare. Röret är spe
ciellt konstruerat för att utnyttj as i kaskad

kOPl?ling, och rörets skärmning är därför fört 
till triQd,;ystem 2, som är avsett att användas 

den I\'allerjordade delen av kaskodkopp
lingen. 

Typiskt för kaskodkop-pling är ju, att första 
trioden går i katoD jordad koppling, under det 
att den andra ingår i en gallerjordan kopp· 
ling. Fördelarna med ka kod kopplingen är 
som bekant, att man får ett rörbrus, som 
motsvoarar triodbruset, under det att för
stärknjngen närmast har pentodegenskaper. 
Kopplingen ger alltså en pen toa-koppling-s för
delar: hög förstärkning, ingen kriti&k neutra
lisering och reglerbarhet, under det att pen
todens naokdel, det sMrkare bIllset, inte be· 
höver tas med i beräkningen. 

Kaskadkoppling kan i praktiken anordnas 
på flera olika sätt, och man k,an särskilja 
två huvudkopplingar, »växelströmskoppling), 
och »likströrnskoppling». 

+ + 

Drillsvärden (per system): 

Anod,spänning 

Gallerförspänning 
Anodström 
Branthet 
Förstärkning.sf.aktor 
Ingångsresistan-s (I = 200 Mp/ s) 
Brusf·a.ktor 

Gränsvärden (per system): 

AFR 

+ + 

Fig. 6. Två olika varianter för kaskodkopp· 
ling. Överst »växelstromskoppling», neder3t 
»lik.stl'ömskopplin.g». Se texten. 
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PCC84 

Glöd spännin-g 
Glödström 

Anodspän,ni n,gskälla 
Anod'&pänning 
Anadbelastning 
Katodslröm 
Gallerför-s.pänning 

GallerIäcka 

Spänning mellan glödtråd och katod 

Resistan.; melJ.an glödtråd och katod 

2 Vid automatisk förspänning för det galler
jordaDe systemet gäller det ovan angivna vär· 
det, 20 kohm, som maximalt värde för Rgl. I 
katodtilledningen måste då inkopplas ett av
kopplat katodmotstiind på minst 100 ohm. Ut· 
tages gallerförspänning via en spänningsdelare 
mellan pluspolen på anodspänningskällan och 

Ugl ca 7,0 V 
Jgl 0,3 A 

Ua 90 V 
UO" -1,5 V

" la 12 mA 
S 6,0 mA / V 

24I' 
re 4 kohm 
F 6,5 

Uao 550 V 
Ua 180 V 
Qa 2,0 W 
Ik 18 mA. 
Dg -50 V 

fRg 0,5 l'I1ohm 2 

l Rg' 20 kohm 

D(kl-gl) 250 V3 

(k l pos.) 

U(kl-g]) 90 V 
(kl M g .) 

I U(k-g]) 90 V 

R(k-gl) 20 kohm 

jord, behövs inge t katod motstånd och resi· 
stan_en mellan ga ller gl och jord kan då få 
uppg till ca 100 kohm. 
3 Likspänningskomponent maximalt 180 V. 
~ Rörsystemet a-g- k har två katodanslut
ningacr , av vilka k i skall anslutas till ingångs
kretsen och ku till utgångskret en (jord). 



KapacitaMer (utan yttre avskärmning): 

Ca 0,5 pF C(al-kl) 

0,17 pF 

C[a-(k+ gl+g[)]l,2 pF C[kl- (gl+gl)J 
4,9 pF 

Cg 2,3 pF C[al - (gl+gIJ 
2,5 pF 

C(a-g) 1,1 pF C(kl-gl) 

2,8 pF 

C(g- gl) 0,25 pF C(al-g!) 
2,3 pF 

C(a-al) 35 '10-3 pF 

C(g-al) 5'10.3 pF 

I fig. 6 visas de två kopplingarna. Lik
strömskopplingen är enligt uppgifter kån 
Tele/unken all föredra, enär den erfordrar 
mindre kopplingselement, och på grund av 
den lägre koppling.sk-apaciMnsen mellan bå
da stegen blir koppli·ngen minnre kritisk. 

Fordringarna på ell rör, som skall använ
das i ka~odkoppling, är 
l. hög branthet för att tillräcklig förstärkning 

skall erhållas, 
2. hög branolhet måste uppnås redan vid unge

fär 90 V, då man ju endast får h:alva drift
spänningen på resp. halvor, när rörhalvor
na kopplas i s.erie vid likströmskoppling. 

3. hög in·gån§Sresistans särskilt på ingångssy
sternet för atl möjliggöra spänningshöjnin,g 
i ingångskretsen, 

4. god isolering meUan glöd tråd och katod, 
S. låg kapacitans mellan båda elektrodsyste· 

men i syn.nerhet mellan anoderna, enär 
återverkan på ingångskret-sen [rån utgången 
skall vam så liten som möjligt. 

Röret PCC84 uppfyller dessa fordringar. För 
att uppnå låg induktans i katod tiIledningen 
och därmed hög ingångsresis~an.s är bl. a. 
katod·en från elektrod-system l ansluten till 
två stift. Det ena stiftet är avsett att anslu
tas till galler kretsen, under det att den andra 
skall jordas. 

Radioteknisk 
o 

Arsbok 1953-1954 

Beställ redan nu Ert exem. 

plar; kan fås i bokhandeln 

omkring l november. 

NORDISK ROTOGRAVYR 

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

Del~adräknarrör 


Philips och Svensl,a ElektI·onrör 
har ungefär samtidigt kommit 
fram med en ny typ av elel,tron
rör, s. k. del.adräknarrör, av
sedda för rälming av pulser med 
hög pulsfrekvens. 

Räkning av pulser kan ske med hjälp av 
elektrom~kaniska anordningar. Är pulsfre
kvensen mycket låg < 10 pulser/s., kan man 
för detta ändamål använna s. k. sruntalsräk
nare, som bl. a. av telefonförvaltningar an
vändes för räkning av abonnenternas telefon
samtal. Det finns också e'lCktromekaniska 
pulsr·äknare med större upplösningsförmåga; 
sålunda har ett sl'en&kt företag, LKB-produ'-r
ter, en elektromekanisk pulsräknare som för
mår räkna upp till 300 pul5er/sck. 

Gäller det räknin-g av ännu sn-abbare puls
förlopp, måste m-an tillgripa elektroniska an
ordningar, och ett antal konstruktioner i all
mänhet baserade på fli,p-flop-kopplin.gar, h'<ll' 
föreslagits och tiDäJnpaLs i prakli'ken. En in
tressant nyhet på området är de s. k. dekad· 
räknarrör, som speciellt. konstruerats för att 
utnyttjas för räkning av pulser. Karakteris
ti'S'kt för dessa är, att de kan am"ändM även 
vid mycket hög'<l pulsfrekvenser. Sålunda har 
Philips utvecklat ett deloodräknarrör, typ ElT, 
som räknar upp till 30000 pulser/ sek och 
Svenska Elektronrör har introducerat ett lik· 
nande rör, som förmår räkna upp till l mil
jon pulser,! sek. 

Delmdrälmarrör EIT från Philips 

Det av Philips utvecklade dekadräknarrörfOt 
är i stort sett ett katodstrålerör av samma 
dimensioner wm ett ordinärt elektronrör; 
det arbetar med en anodspännilbg aven
dast 300 V. I röret alstras en elektron· 
stråle i fonn av ett smalt band, som kan 
stegvis avlänkas i ett horisontellt plan så att 
elektronstrålen kommer att passera slitsar i 
en cylinderformad elektrod. När elektror,
strålen »lyseD> på en sådan slits, kastas en 
del av elektronstrålen mot en elektrod, som 
är preparerad me;:! fluorescerande material, 
som därvid lyser upp i form av ett smalt 
band. Ovanför det fluorescerande skiktet 
aterfinnes siffror från O till 9, wm markerar 
Je olika lägen som elektronstrålen intar. Ef
terhand wm strålen avlänkas och kastas ge
nom dessa slitsar på anodcylinderna kommer 
sålunda ett lysande band att markeras vid 
resp. siffror. 

Fig. L Dekadräkn-arrör typ ElT 
från Philips med sockellkoppling. 

Dekadräknarröret är uppbyggt enl'igt iig. 
2. I d€lUla fig. betecknar k rörets katod, 
gl ett styrg·aller som ger elektronstrålen 
öm,kad form. g2 är en accel-erationselektrod 
och D och Dl är avlänkningselektroder, som 
avlänkar elektronstrålen i horisontell led. g3 
är bromsgaUer med liknande [un'ktion som i 
en p-entod och g4 är den cylindrisk'a elektrod, 
i vilken slitsarna är anordnade. g5 är ytter
ligare ett bromsgaller och a2 slutligen rörets 
anod. l är elektroden med det ljuskänsliga 
~kiktet. 

Röret fungerar nu på följande sätt: Man 
anlägger de pul5er, som skal! räknas på 
vänstra avlän'kningselektroden D. För varje 
puls flyttas därvid elektron&tril lcn fram ett 
steg, så att den når nästa slits i elektroden 
g4. När str' len efter nio steg når slits nr nio, 
når elektronstrålen samtidigt återförning,
elektroden al. Den anoos trömspuls, som där
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<. __ _-=- r,i. ! 	 Fig. 3. Dekadräknarrör och pulsformnings
steg sammanbyggda till en dekoadräknarenhet.Fig. 2. Dekadräknarrörets verkning"'''ätt . Se 
Koppling se fi g. 4.texten. 

Fig. 4. Principsch ema för dekadräkn·anör med 

efterföljande pulsformningssteg. Se fig. 3. 


vid inträffar, påföres en enp ulsmultivibrator, yid kommer att räkna tiode-kader av inkom
som ger en spänning till elektroden D, vilket mande pulser. Nästa rÖr kan därefter kopp
återför elektronstrålen i läge O. las till ett följa n:de rör, som på motsva rande 

När sista slitsen i röret nåtts, å terföres SOnt sätt kommer att räkna nästa deka.d, hundra
nyss nämnts automatiskt elektronstrålen till talen osv. 
O-läge. Samtidigt överföres en räknepuls t ill Första dekadräknarröret måste föregås av 
ett ev. efterfölj ande dekadräknarrör, som dill'- ett pulsformn.ing-ssteg, som ger inkommande 

Fig. 5. Dekadräknar
rör med magnetisk 
foklLSering (s. k. »tro 
kotron» från Svenska 
Elektronrör (SER ) . 

h g. 6. Dekadpäknar 
rör fritn SER, kom
binerat med puls 
formnin gs, t g och 
förse tt med perma 
nentmagnet för foku 
~eringen. Tillverkare 
LKB-produk ter. 

pulser önskad fOml. Varje dekadräknarrö r i 
en dekadräknarkedja måste ävenledes före

gås av ett liknande steg. Se fig. 3 och 4. 

Delmdrälmarrör från SER 
Det dekadräknarrör som tillverkas av 
AB Svenska Elektronrör (SER), Stockholm, 
är av något avvikande konstruktion. Det halr 
utveokJats av prof. H Al/ven vid Tekilliska 
Högskolan i Stockholm och innehåller 10 sepa 
rata styrelektroder. Elektronstrålen i detta 
rör löper axiellt i en troko idformad bana och 
för strålens fo kusering är omkring röret an
bringat en permanen tmagn.et, som ger ett 
magnetfält utefter rörets ax el. I röret ingår 
en metallcylinder, innanför vilken 10 elektro
der placerats koncentriskt runt omkring en 
katod. Om nu elektriska impulser påföres me
tallcylind ern kan man med lämplig kopp 
ling få elektronstrålen i röret att stega fram 
från elektrod till elektrod. 	 Rörets maximala 
stegningshas.tighet är ca 1000000 steg per 

sekuncl . 
Strålens läge kan avläsas dels elektri skt 

dels visuellt på en i rörets överdel i·nbygg(l 

fluorescerand e skärm. Genom aU de tio olika 
elektroderna äro tillgängliga utifrån gen om 
tiLled nings trådar genom rörfoten kan man 
ställa in elektronstrålen till god,tycklig elek

trod. 
En dekadräknarenhet för impul srä kn~IJg;, 

som möjliggör räkning a\' impulser med puis
frekvens upp till 200000 pi s, tillverkas av 
LKB-produkt er i Stockholm. Dekadenheten, 
som förutom ett d ekadräknarrör av SER: s 
fabrikat även omfattaT en permanerutmagDt t 
för foku·seringen, innehå.ller dessutom en duL
beltriod i ett pulsformnin gssteg. Godtyckligt 
antal såda n<J, dekadräknarenheter kan kop!)
las efter varandra. Se fi g. 6. 
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Televisionsmottagaren hur den beräknas och 
konstrueras (XVII) Av civilingenjör Carl Akrell 

Eleldrostatisk avläniming och te
levisionsmottagarens högspän
njngsa.ggregat behandlas i detta 
avsnitt. 

( /orts.) 

NÖjer man sig med en liten bild - stor som 

ett vykort eller något större - kan bildrör 

med elektrostatisk avlänkning av elektronstrå

len med fördel användas. Små prisbilliga TV

mottagare med 7 tums bildrör av detta slag 

tiUverkad'es ock...c.å i SA i stora kvantiteter 

vid tidpunkten för televisionens genombrott 

i slutet av fYTtiotalet. Från år till år har 

emellertid bilderna och bildrören blivit allt 

större, och den elektrostatiska avlänkningen 

har härvid frångåtts. För denna utveckling 

har redogjorts i avsnitt XII och XIII, nr 

11 / 1952 och nr 2/ 1953, där bildrörets kon

struktiva huvuddra~ och viktigare data ge

nomgåtts. 

För att trots bild storleken apparatlådorna 

hos modernoa TV-apparater skall få ett rim

Ii«t djup, har bildrörets diagona la avlänk

ningsvinklar måst ökas upp till 70" il. 90". Så 

stora avlänkningar erhålles bäst med elektro
magnetisk avlänkning. 

De s teg och kretsar, som äro karakte

r istiska för den lilla TV-mottagaren med 

elektrostatiskt avlänkat bildrör, kommer att 

genomgås i detta avsnitt. Härvid skall den

na apparattyps avlänknings- och bildrörskret

sar med tillhörande högspänn ingssteg berö

ras. Motsvarande kopplingar användes ofta 

i moderna oscilloskop och äro därför av all

mänt in tresse. 

Elel,trostatisl, avIäniming 

Vid bildrör med elektrost-atiskavlän1kning sker 

avböjningen hos elektronstrå len genom två 

mellan d~ktron.kanonen och bildrörsskärmen 

och närmast kanonen placerade plattpar, eua 

paret för linjeavlänkningen ocb andra paret 

för bildfälts"vlänkningen. Detta framgår även 

av principskissen i fig. 124 .. Normalt äro samt

liga elektroder och avlänkningsplattpar sam

manbyggd·a i en enhet med elektroder och 

pl·attor anslutna till stiften på rörsockeln. En 

av de vanligaste rörtyperna är 7]p il, vars so~

kelkoppling återfinnes i fig. 125. 7]P4 hoar 

elektrostatisk högspänning ,; fokusering och fo

kuseringen lIlJusteras med spänrlingen till 

första anoden, vilket även framgar av tab. 1'1

i nr 11 / 1952 s. 19. Till cIektronkanonen bör 

all tså katod (K), galler (G) samt första anod 

(H) och andra anod (A). Härefter följer 

ett inre avlänkningspialIpar (B) , som använ

des för linjeavlänkningen, och ett yUre av· 

länkningsplallpar (C) n,ärmast skärmen, som 

använd es för biJdfältsavlänkningen. 

För en given rörtyp gäller följande sam

band för elektronstrålens avlänkning på skär

men 

D =K ·1· (Vd2-Vdl ) /Va2 (30) 

där V'J2-V dl = spänningsskiJ.lnad mellan pla t

torna i ett plattpar, Va2 = andra ·anodspänning, 

l =avstånd från skärm till ett plattpars mitt 

punkt och K =en konstant. 

Avståndet mellan det inre avlänknings

plattparet och skärmen är störst. Av formeln 

framgå r a tt avlänkningen D för en viss spän

ning till plattparen också blir störst för inre 

plattparet. Då bildkvoten är 4: 3 användb 

alltså lämpligen detta plattpar för linjea\

länkningen. 

Med bildrör 7]P4 och det jjknande 7GP4 

erhålles en rektangulär bild om 14X 10,5 cm. 

Av ekv. (30) framgår all önskade avlänk

ningar av elek tronstrålen erhålles med vipp

spänningar och då andra anodspänningen Va2 

är känd kan avlänkningskänsligheterna DL 

och Db! uttryckas i volt avböjningsspänning 

VdZ-Vdl per cm avböjning D på ekärmen. 
Goda bilder erhålles vid jfrågavarande rör

typer med 3 kV andra anodspänning eller 

mera och antages alt Va2 =3 kV fås D I = 36 
VIcm och Dbf = 42 V lem. Vid andra värden 

Fig. 12.3. Liten TV-mottagare av fabr. MOlOr
ola med elektrostatiskt avlänkat 7 tums hild
rör. Denna apparattyp användes mycket i 
slute t av 40-talet. 

på Va2 kan i stället känsligheten uppgivas 

som Dl = 12 V Icm/kV och Db!= 14 VIcm/kV . 

För erhållande av goda bilder skall avlänk

ningsplattparen dels ha samma medels.pänning 

som andra anod en Va2, och dels skall spän

ningarna tillföra s plattorna symmetriskt , så 
att ena plattan i ett par vid avlänkning blir 

lika myoket positiv som den andra blir ne

gativ relativt V02 (spännjngarna Vd2 och V dl 

resp). Sluts tegen skal! alltså vara mottak t 

kopplade. För avlänkning från den ena änden 

av bilden till den andra erfordras för li.nja

na toi alt ca 500 V och för bildfälten ca 450 

V, vilket rel ativt bildens mittpun·kt motsva

rar ±250 V och ±225 V resp. Är vid ett vis,st 

lid 'ögonbl ick Vd2 = Va~ + 125 V och Vdl = 
=Va2-125 V erhålles Vd2-Vdl =250 V och 
bildpunkten befinner sig i ena änden aven 

linje. Då plattorna växlat spännin·gar har 

bjldpunkten nått and ra änden av linjen . Fas

vända vipp&pänning·ar med amplituderna 250 

V och 225 V skall alltsil i detta fall tillför3s 

lin j e· resp. bild fältspia ttpurm. 

Med andra rörtyper kan förhållandena bli 

något annorlunda. Ett blockschema av TV

mottagarens a\"länkning"del återfinnes i fig. 
126. 

Fig. 124. Prin cipskiss al' bildrör med ele·k

trostatisk avlänkning. 


K, G, H, O, F och A : ekktronkanon. 

B: inre avlänkningsplattpar för linjeavlänk

ning. 

C: 	 ytt re avlänkningsplattpar för bildfältsav
länkning. 

E: glaskolv. 

S: skärm. 
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Fig. 125. Sockelkoppling för bildrör 7JP4 med 
elektrostatisk avlänkning och elektrostatisk 
fokusering. 

Från ett kombin'erat linjeoscillator· och 

avJ.än.Jminp,'~L'neratorsteg erhålles en positiv 
vippspän,ning vax (frekvens re = 15625 p/ s) 
med en amplitud om 30 Ii 60 V. Detta räcker 
ej för avlänkning av bildrörets elektronstråle 
och vippspänningen tillföres därför ett lin· 
jeslutsteg. Som linjeslutrör användes ofta en 
dubbeltriod, varvid vippspänningen förstär
kes och fasvändes i första trioden. Hela den 
på anodsidan erhållna negativa vippspänningen 

tillföres ena plattan hos linjeplattparet medan 
en del av denna spänning tillföres andra trio
den. På anodsidan fås förstärkta positiva 
vippspänningar, som tillföres andra platlan i 
linjeplattparel. Amplitud·ema hos de fasvän
da spänningarna från linjeslutsteget bör vara 
lika. Den vertikala avlänkningen åstadkom
mes på motsvarande sätt, men de i steget in
gående komponenterna blir givetvis något oli
ka (vippfrekven-s J = 50 p/s ).u 

Fig. 126. Exempel på blockschema för av
länkningsdelen i en TV-mottagare med elek
trostatiskt avlänkat bildrör. 

Den till slutstegen tillförda anodspän
ningen bör vara lika med eller något mind
re än de totalt erforderliga avlänJmingsspän
ningarns. enligt ovan (ca 500 V i exemplet). 

I fig. 127 återges ett schema för avlänk
ning)o.d·elen till en amerikansk TV·mottagare 
med elektrostatiskt avlänkat bildrör. För all 
undvika höga spänningar relativt chassiet ma
tas avlänkningsstegens anodsidor med en till
förd anodspänning om +400 V medan galler
och katodsidorna malas med -140 V. Svå
righeterna vid linjeslutsteget ligger huvud
sakligen i att få återgivningen riktig upp ti!1 
minst 150 kp/s (tionde övertonen hos vipp
frekvensen Ja)' Att samtidigt åstad'komma 
riktig återgivning av grundtonsfrekvensen är 
givetvis ingen svårighet. Som tidigare påpe

J<jats förstärkes och fa·svändes vippspänningen 
i linjeslutstegets första triod . En del av den
na vippspänning skall nu tillföras andra trio· 
den, och spänningsdelningen utföres i detta 
fall kapaeitivt genom spänningsdelning över 
en trimmer om 3,5--35 pF och andra trio
dens inkapacitans. Då förhållandet mellan ka· 
pacitansernas reaktans vid olika frekvenser 
alltid är densamma erhålles önskad s,pännings
deLo'iog. Med hjälp av trjmmern injusteras 
linjeavlänkningens linearitel. På anodsidorna 
erhållna vippspänning-ar tillföras bildröret 

via kondensatorer om 500 pF. Vid lednings
dragningen till bildröret bör s.törsta försiktig· 
het iakttagas så alt inkapacitansen tillCln 

vardera linjeplattan ej onödigtvis ökas (7]P4, 
Ci ,,= 8 pF). 

Återgivningen måste alltså vara riktig från 

vipp frekvensernas g-vundton till deras tionde 
övertoner eller högre. Hur förstä.r>kare för 
breda frekvensl>and dimensioneras har tidiga
re genomgåtts i samband med genomgången av 

BF-förstärkaren (i nr 5/1952 s. 19-21 och 
nr 7/ 1952 s. 12--13). Vid bildfältsslutsteget 
är det återgivningen vid låga frekvenser, wm 
bör beaktas (jy =50 p/ s), medan återgiv
ningen av högre frekvenser vid tionde över· 
tonen ej medför svårigheter. Vid låga fre 
kvenser påverka-r närmast de olika kopp

lingskondensatorerna resultate t. I slut
steget användes mellan första rörets anod

sida och and-r-a rörets gallersi"<la en kon
vertotion ell spänningsdelningskoppling med 
motstånd. Från förSla rörets anods ida till dess 
gallersida har en speciell krets inlagts för 
linearisering av bildfältsavlänkningen. 

Bildrörets st!-ömföl'sörjning 

Vissa uppgifter beträffande lämpliga drift 
spänningar och strömmar för olika typer av 

bildrör har tidigare lämnats i nr 11/ 1952 s. 
17-20 och nr 2/ 1953 s. 18--19. Härvid har 

g·aller- och kt!:todlaetsarna och dessas 
samband med TV-mottagarens BF-förstärkare 
berörts, vidare har elektronkanoner med elek
trostatisk högspänningsfokusering behandlats. 
Som komplettering skall nu den specieJla hög
spänningsokrets, som erfordras för elektrosta
tiskt avlänkade bildrör, genomgås. Ett schema 
för en lämplig koppling åtevges i fig. 128. 

Från TV -apparaten erhålles exempelvis 3 
kV, som pålägges en spänningsdelare om ca 
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30 MQ . De många seriekopplade mots-tånuen 

orsakas härl' id av att spänningen över varje 

motstand ej kommer att överst iga 300 ii 500 V. 

Av fig. framgår att nästan 3 kV tillföres bild. 

röre ts andra <anod samt ena plattan i varde.ra 

avlänkningsplattparet. Plattorna erhåller här
vid sin spänn ing v.ja motstånd om 2,7 MQ. 

Spänningen till de andra plattorna kan va

rieras med potentiometrarna Rh och R ' var·v 
igenom horisontell och vertikal bild/örskjut· 

ning möjliggöres. Med spänningen till första 

anoden· fokuse ras bilderna då denna spänn ing 

V/o kan varieras med R /o. ManÖverorg·anen 
för hor'sontella och vertikala bildförskjut

ninga rna samt fokuseringen äro vanli gen å t

komliga på TV-mottagaren'3 baksida och ef
terjustering behöver sällan utfö ras. 

Med föreliggande s-pän ningsdelare om ca 

30 IQ och 3 k V tillförd spänning erhålles en 

ström i kret sen om 0,1 mA. Som föru.t påpe

ka ts är första anodströmmen obetydlig, där

emot uppgår andra anod·ens strömförbruk

ning i medellal ofta till 0,1 ii 0,2 mA och 
förbrukningen varierar beroende på ljusstyr

kan hos bilden. Hög.spänningsaggregate t skall 

alltså kla.ra en total belas tni ng mo tsvar ande 

0,2 ii 0,3 rnA eller 0,6 il 0,9 W. 

Vippspänningarna från bi klfältssluts-tege t 

tillföres vertikala plattparet över kondensato· 

rer om 5000 pF och från linjeslutsteget er

hålles på motsvaran.de sä ll viI'Pspän ningar till 
det horisonte lla plattparet via kondensa torer 

om 500 pF. 

Högspänningsaggregatet 

Trots hög and ra anodspänn ing är effek tbeho

vet för bildrörets högspänrungsdel blyg<Samt, 

i ovanstående eJrempel under l W. Enklast 
erhålles högspänningen från en högfrekven,,

osciHator med tillhörande likriktare och fil
ter. Oscillatorn arbetar ofta p<i en frekven s 

mellan 100 och 300 kp /s och till oscillato rkre t

sen kop·p las en li ndni ng med hög impedans 

för upptransfoDmering av högfrekve nsspän

ningen. Denna s-pänning l ikrikt<a.s sed an och 

filtreringen blir på grund av den höga fr e

h e n sen ytterst enkel. Högspänning slikriktar 

röre t, som normalt är direkt upphet tat, får 

sin g lödspänning från osciUatorkretsen . 

I fi g_ 130 är en oscill a torspole avbildad, SOhl 

lämpar sig för TV-apparatens högspännings

aggregat. Här framträder speciellt den i sek
tioner lindade högspänningslin-dningen samt 

glöd spänn ingskN; l,;en som består av e tt väl

isoler·a t vaH. 

Ett hÖ g·spännin gsaggrega t av detta slag kan 

SQm i fig. 129 tillföra,; 250 V anodspänning. 

Som oscillatorrör användes et t par parallell

kopplade triod er (l 2A U7 ) eller ell triod kopp

la t slu trör (6AQ5 ). T ill själva oscillatorkr~l-

Fig. 127. Schema 
av avlänkningsdel fÖl 
eleklrostatiskt avlän 
kat bildrör, 7JP4. 
Kopplin.gen användes 
i en amerikansk T V· 
mottagare av fabr. 
National, typ 
NC-TV7. 

LII''I,.o sC IU ot or och 
II IPP9· n• ro tor 
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orl60nl el! 
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2.7M 1,81'1S.OM 5.0 M2.7 MFig. 128. Schema för 
r

~h 2.7högspänningskrets 27M IBM • J OOO vMP ~för strömförsö rj ning 
2.7M av ett ele ktrosta ti &kt \~l/ I J. J M 

avlän·kat bildrör. 
2 .7 M I 3.JMMed hjälp av poten

tiometrarna Rh och t-Fr9n B F · förs t l. .7 MRv ka.n bi l.de n för· Oskjutas i horisonteH l. .7 M~ 
resp. vertikal led , vi

22k 5.0 M500p~1 Tv'-t°OOPFdare kan bilden fo  lOkV H H V V 5 kli R~ 
kuseras med po ten 100 k 3.9 Mr-r·, ~ ~ TIll l inJe- TIll bildtölttiometern Rfo. sl u trt)r slutrM 

150 ~ 3.9M}'F 

12AU7 l tvö parallellkoppla de 1BJ GT 6X. 
EeC 82 f t ri oder 8016 
6S.

Fi g. 129. Schema för ·2 S0V 

högs pänningssteg för 
L7n

TV-mottagare m.ed 
b ild rör fö r elektro 500 

pFst·atisk avlänkn ing. 
Lämnar 4 kV och 
600 V. 4 kV ti llföres 
bildrörets hög.spän
ningskret~, 600 Y 
ka n lämpligen till
föras avlänkn ingsst.c

·600V gen. 
6000 
pF 

100 k 

500 
pF 

~-L~~~__________________ L-~~~ 

sen hör van ligen två överkriliskt kopplade I t; · 

son-anskre tsar Lo och La med tillhöra nc.l e av

stämnin f';s kapacitanser och erhållen spänning 
kan in ju5teras genom trimning avena kret

sen. H alv\' gslikr iktarröret lB3GT erhåll ~r 

glöd- och högspännin.garna från L"IL och L h 

resp. och erhå llen likriktad spänning 4 kV 

filtreras sl utl igen i ett enkelt fi lter meu två 

500 pF kondensatorer (fig. 129 ) och ett 100 

kohm motstånd. Vid riktig injustering ~ 
oscill atorn bör erhållen hög;spänning ej 

riera mera än ca 10 % frå n full belastning 

t ill tomgång. I praktiken bortfaller ej be

lastningen helt på grund av den i bil-drörets 
högspänningskret,; inlagda spänningsdelarell. 

Från aggre~a t et enl. fig. 129 erhMles dess
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utom 600 V, som kan användas för nagot av 
TV-apparatens avlänkningssteg. Observeras 

bör slutligen att aggregatet egentligen lämn·ar 

:3750 V och 350 V men att den tillförda 

anoospänningen adclerao t ill de.:'<;a E.pänningar 

så all 4000 V och 600 V r esp. erhåUes. 

Högsp-än ningsaggregatet sa.lllm-a nbyg O"cs 
normalt till en väl skärmad enhet, vilket är 

nödvändigt för att bilden ej skall förstöra s 

av övertonf> r från högspänningsgeneralorn. 

Fig. 130. Oscillatorspole för 4,5 kV hÖgspän· 
ning6aggregat för TV·mottagare. 

Manöverorgan för högsp'änningsjustering, 

vertikal bildstorlek och förskjutning, horison

tell bildstorlek och förskjutning samt foku

sering göres i allmänhet åtkomliga på chas· 

siets baksida. 

Högspänningsaggregatet kan givetvis ock

så bestå aven nättransforrnatfrr och filter 

Fig. 131. Keramiska högspänningskonclensa
torer för högspä nningoförande delar av TV
mfrttagare , fabr. Cantralab. 

av konventionell typ. Ett såd-ant aggregat blir 

emellertid r ela tivt dyrbart. Dessutom är den 

effekt, soon momentant kan uttagas, relativt 

stfrr - vilket är en nackdel, då livsfaran ökar 
vid ev. beröring av högspänningsförande kfrm
ponenter. (jorts .) 
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NYBÖRJARKONSTRUKTtON NR 6 

Enkel handspelartillsats 
för radiogrammofonen 

( jorts.) 

.BandspelarmeI,unismen 

Bland de delar varav band spelarmekanismen 
uppbygges ingår bl. a. ett litet »chassie» i 

form aven vikt plåt, ( s.e fig. 14), försett med 

hållare för två magnethuvuden (e), dels ett 

raderhuvud (RH) och dds ett in- och av · 

spelningshuvud (H). De två magnethnvudena 

är lätt utbytbam, då de är försedda med 
»sockel» av frkt·altyp, som passar i motsva

rande hålla.re på chassiet. På chassiet finns 

även en styrpinne (P) med vars hjälp man, 

när avspelning &ker, förhindrar att bandet 

kommer intill rad~rhuvudet, vilket ju &kulle 
medföra en bortl'adering av det inspelade 
(jfr fig. 15). 

I utrustningen ingår också två axlar (Al 
och A2, se fig. 14), avsedda att mon,teras 

1'11 lämpligt avstånd från &kivtallrikens cent

rum. På dessa axlar skall de två spolstom

marna fÖT bandet anbringas (se fif(. 18J. Dess

utom ingår i utrustningen en anordning ( B) 

a vsedd att ·anbri ngas på skivt,alll'ikens axel. 

Denna anordning, som är försedd med gum· 
mibana, är avsedd att driva fram bandet och 

benämnes i det följande »drivhj uh>. Vidare 

är a.pparaten utrustad med en rem (R), som 

löper dels kr·ing ett spår på drivhjulet B och 

dels kring ett spår på den spolhållare som 

är anbringad på axeln A2. 

Verkn,in.gssättet blir följande: bandet drivs 

fl'am av det på skivtallriken anbringade driv

hjulet. Samtidig t drivs spolhållaren på axeln 

A2 av remmen, s a tt bandet kommer att spo
las upp på den spole, som anbringa.s på den

na hållare. Genom alt den andra band.spolen 

glider runt med viss friktion mfrt underla

get ( axeln Al), kommer handet att hållas väl 

sträckt. 
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Vid inspelning lägges ba,ndet så att ri d 
~ommer at t passera båda huvudena. Bandet 

wmmer då först att passera raderhuvudet, 

iOm parlerar bort den pil bandet befintliga in

;pelningen; därefter passerar bandet in- och 

lvspelnin'c.-hllvudet, varvid de elektri ska 

;väng llingarnta från inspelningsförstärkaren 

,ing ra\'era-» på b and~ t. Till detta huvud på

[ö rv .- som tidigare nämnts äve n förlll agneti

3er ing~pänningen. 

Vikt ig t. ii r, att bandet passerar båda luft 

spalterna i raderhuvudet, om inte får man lik

tröms J1lagneti·sering i bandet vilket ger di

storsion. 

Före avspelningen får man linda tillbaka 

bandet på den vämtra spole n. De t finns en 

särskild vev, som medföljer ap para t ure.n och 

med vars hjälp man kan linda tillbaka ban

d;:t på denna spole. Härvid bör man lå ta 

bandet löpa dil'ekt mellan spolarna och i var

je fall måslc man se upp med att de t inte 

kommer alt passe ra r aderhuv'ndets l uft spal

ter, enär maJTl i så fall skulle radera ut in

spelningen. )18n kan också ge nom a t t byt:! 

spolar lå ta motorn sköta å tersp olningen ; 

detta senare förfarin g sätt är att rekommen

dera när det gäller längre spolnin gar. 

Vid avspelning får man !l ter anbringa ban

det kring drivrullen, men nu får man se till 

att bandet inte kommer alt passe ra raderh'l 

vude t, ut an endast komm·er över in - och av 

speln ing -h uvudets luftspal t. Detta sker genom 

att man låter band-et löpa över styrpinnen P , 
som fö rhindrar att bandet kommer i kontakt 

med raderhuvudets magnetfält. 

Det säger sig själv, att man vid inspel 

ningar av detta slag milste ha en grammofon

motor, som gill' jämnt och utan has.tigh;:ts 

variatione r. ] u krahig'are motor och ju jäm

nare gäng desto mindre risk att det 5.kall 

uppst hasti ghetsvariaLioner ; de a ger si~ 

tillk änna Will en (}behaglig fr ekvensmodule-

Fi~ . 15. Band. r;:l armekanismens raderhuvud och in- och avspelni n.gshuvud är sammanförda 
pA e tt litet »chassic». Obs. at t bandet måste passera båda luftspalterna i raderhuvudet. Ev. 
Hl r chassiet placeras något snett. 

ri ng av d en inspelade tonen , »svävning». En 

ordinär elektrisk grammofonmotor av den typ 

som använts i modelIapp-arate n är dock fullt 

tillräcklig för ändamålet. 

Bo ndspel-armekanismen mon,teras lämpJigrn 

9å en träskiva, 45 X 45 cm, se»n sedan anbrir" 

gas på en lämplig låda. Axlama Al ocb A2 

anbringa,s på träskivan ca 20 cm fdIn skiv

tallrikens centrum. Även de två m agnethu 

vu-de n'a, som anb r ingas mell an d.e båda axlar

na, bör befinna sig på ungefär sa.mma av

stånd fr iln skivtallri·kens centrum. Avs ta ", 

d et mellan de två axlarna kan vara ca 30 cm. 

På lådan anbringas en mikrofonkonta;,;t 

frå n vilken en skälmad ledning drages till in

och avspelning. huvud et. I d etta 5.kall, som 

framgår av fig . 16, stift l anslutas till skär

men p kabeln, under de t att stift 4, som är 

anslutet tiII magnethuvude ts lindning, koppl as 

till den skärmade kahelns innerledare, som ju 

Fig. 16. Kopplingen mell an in- och avspel
ningshuyud ets hållare och mikrofonkontrukten . 

tn o. avspeln.- hu vud 

o 


Fig:. 17. Överst: Bandföringen vid inspeln,ing . 
N ederst: Ba ndföringen vid avspelning. Obs. 
bandet m s te passera båda luftspalterna på 
raderhuvud et. 
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som nyss nämnts - drages fram till mikro

fonkon.takten på lådan; det är till denna mik

rofonkont-akt, som sedan klämnwrna »M» pÅ 

förförstärkaren anslutes via en skännad kabel. 

Stift 2 och 3 anslutes till chas-sieplåten och 

ev_ även till motorns metaJU1ölje. Stiften 5 
och 8 kortslutas. 

Det är självklart, att ~amma grammofon

motor, som använd·s som drivmotor vid band

spelningen, även kan användas för gram mo
fonavspelnin.g. Vill man samt;.:Ii.gt köra 

g;rammofonavsp·elning och band·spelare, exem

pelvis om man vill överföra en grammofonski

va till bandet , måste man dock täruka på att 
placera nålmikrofonen på sådant sält, att den 

inte kommer i vägen för remmen, som skall 
driva spolstommen på axel A2. 

Förförstärkarens strömförsörjning 

Förförstärkarenheten är som ' nämnts avsood 
att anslutas till en förstärkare av någ()t slag, 
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Fig. 18. Bandspelar
mekanismen monte
rad på träskiva och 
klar för in"'pelning. I 
högra hörnet ström
hrytare för motorn. 
Till vänster om den
na mikrofonkontak
len för in- och av
spelningshuvudet. 

Fig. 19. Trälådan i 
fig. 18 sedd under
ifrån_ 

exempelvis LF-delen i en befintlig r·adiomot

tagare eller förstärkare. De arbetsspänningar, 

anod- och glödspänning, som förförstärkar

en.heten kräver, är också avsed.:la att uttagas 

från denna I'8..:Iiomottagare eller förstärkare. 

In.n..an man ger sig på ingrepp av något slag 

i en sådan, är det emellertid ett par saker, som 

man måste göra klart för sig. 

AllströmSaIJpal'atel' farliga 

För det första må på det bestämdaste var

nas emot, att man gör ingrep·p i en all
strölIli3apparat och försöker att ta ut arbets

spänningarna för förförstärkaren därifrån. J 
en allströmsapparat är nämligen minusled
ningen i allmänhet direkt ansluten till nä

tet, vilket innebär, att förförstärkarens chassie 

ligger i direkt metallisk kontakt med minus· 

ledningen. Det betyder att man kan få 220 V 
ut på chassiet på förförstärkaren (i förhållan

de till jordade föremål) och via skärmade ka

bdn ända fram till inspelnin·gshuv:udet. Detla 

är direkt livsfarligt! Tar man samtidigt på 

chassiet eller metaJldel i kontakt med chas

~iet och ett jordat föremål tX. värmeled· 

ningen, får man 220 V växelström genom 

kroppen, vilket kan betyda döden_ 
Man måste därför på det bestämdaste ;1\' . 

råda från all man i de fall man har en all · 
>trömsapparat försöker ordna strömförsörj

ningen från denna, isynnerhet som man inte 

på något enkelt sätt kan ta ut glöd strömmen 

från en sådan apparat, enär ju glödtrådarna 

ligger serie_ I dylika fall är det b-ätll'~ 

all bygga det i POPULÄR RADIO nr 1/ 1953 
beskrivna nätanslutningsaggregatet, som möj
liggör ofarlig 3J1slutning till ett växelströms

näl. 

Har man likström i nätet, är el.et knappast 

tillrådligt att ge sig på en befintlig för

stärkare för strömförsörjningen. l dylika fall 

k'an man använda ett nätaggregat för likström, 

exempelvis ett sådant, som br,s.krevs i POPU

LÄR RADIO nr 6/ 1953 s. 22. Härvid måste 

man se upp med, att man isolerar förstärka

rens chiassie från minusledningen och att 

cha,.-iet anslut-es till denna via ca 500D pF 
kondensator av tillräcklig gen·omslag.sspän

ning. Man måste salunda i fi'r<;tärkaren - lik

som i nät aggregatet - använda en specieiJ 

minu;skena, I:;estående aven 2-.3 mm gro, 

k()ppartråd, som icke får komma i kontal:t 

med chassiet: Till chassiet fär sedan ansluta~ 
den jordade branschen för amslutningskon. 

takter.na ».'11» »IN» »UT». 

Växelströmsappa.rater 

I växelströmsapparater ställer sig det bela 

l>etydligt gynmammare, förutsatt att appara

ten är försedd med en nättransfolm'ator av 

betryggande genomslagshållfa5thet. Därvid 

blir chassiet i apparaten helt och hållet iso

lerat från nätet. I sådant fall kan man ta ut 
anodspänningen paraHelIt över sista elektro

lytkondensatwn i nätfiJtret i apparaten, så 

som visas i fig. 20. Glödströmmen kan man 

ta ut över praktiskt t·. get vilken lämpligt be

lägen rörhållare ,;om helst. Dessa ingrepp 

måste dock göras med största offi60rg, så alt 

man inte åstadkommer några oavsiktliga kort-

Nij tdrossel
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Fig. 20. Strömuttag (2.50 V och 6,3 V) för 
förförstärkaren i växelSLrömsapparat (med 
nättransformator) _ 
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;lutningar, sO'm kan uppträda under drifl, 

lilket kan leda till eldfara i a.pparaten. Det 

Jör O'ckså påpekas, att inte heller 250 V lik· 

;pänning är O'farlig, O'm man får den spän· 

ilingen genO'm krO'Ppen. 

Gummiholerade leda.re 

Ledningsdra.gningen bör därför göras med 

största O'msO'rg, så att inga o-avsiktliga kO'n· 

taklel' uppstår O'ch ingen beröringsrisk för 

250 V pluslednjngen uppstår. Lämpligen gur 

man så att man ~llJ förförstärkarens s t.röm för

sörjningsdO'n ansluter gummi isolerade le· 

dare som lödas in i radiO'gramm-oiO'ncn på dl! 

punkter sO'm anges i fig. 20. Ledarna surra:! 

fa"t på lämplii',t sätt, så all ingen risk före

ligger all brO'tt vid lödställena uppstå r. 

Det kan i della sammanhang vara lämpligl 

att erinra O'm all alla radiO'ap'parater, som 

finns i hand'eln, är S·märkta. S-märkningsbe. 

stämmelserna gäller emellertid endast för en 

apparat, i vilken inga ingrepp gjO'rts, ()-Ch gör 

man därför ingrr-ep'P av det slag som antyde~ 

här, riskerar man att för den händelse all 

O'lycksfaJl eller brand int.räifar, man kan bE 

skad.eståndsskyIdig.1 

Den ström, sO'm åtgår för förförstärkaren är 

ca 15 mA i anO'dström O'ch ca l A i glöd

ström. I allmänhet O'rkar nO'g en växelst.röms

apparat med denn,a ökade belastning, me n gi

vetvis bör man hålla ell ög-a på värmen på 

nättransformatorn, sa att inte denna extra he

la.stning är den drO'ppe, sO'm fär bägaren aH 

rinna över. Man bör i såd'ana fall inte köra 

förförstärkaren på apparaten längre än nöd· 

vändigt. Det kan f. ö. ur denna synpunkt vara 

lämpligt att förse apparaturen med en dl.1b· 

belpO'lig O'mkO"pplare, S(}ffi hryter +250 V och 

en'a branschen å 6,3 V-Iednjngen, när förför· 

stärkaren inte utnyttjas. 

Räcker inte apparaten.s nätdel till får man 

förse apparaten med en särskild nätanslut

ningsdel, van'id man med fördel kan använd'a 

den nätanslutningsa'pparat, sO'm beskrevs j 

POPULAR RA.mO nr 1/ 1953. AThSlutningen 

till förförstärkaren sker därvid via en nätan

slutningskabel av d·et slag sO'm bes-krevs i nr 

1/ 1953. Se fig. 25. 

Förförstärkarens inkoppling till iDspel
ningsmekanism och radiomottagare 

Förförstärkaren kan inkO'Pplas till ra'CIiO'appa

raten resp . ins-pelningsmekanismen på det 

säll sO'm an-ges i fig. 23 och 24. I dessa fig. 

är schematiskt angivet de O'lika uttagen på 

förförstänk·aren O'ch hur dessa anslutes till 

O'lika uttag dels på inspeln il'.gsmekanismen 

O'ch dels på radioapparaten. 

I fig. 23 uttages radioprO'grammet över slut

rörets utgångstransfO'rmato-r via en kO'ndensa

1 Se närmare härO'm i en artikel Amatörerna 
och S-märkningen i RadiO'teknisk Ärsbvl\. 
1952, si-d. 169. 

Fig. 21. Vid inspelning från rundradiO'mO't
taga-re kan programmet uttagas parallellt över 
apparatens vO'lymkO'ntrO'll. KO'ndensatO'rerna e 
erfO'rdras O'm apparaten är en aUströmsappa
rat. Jfr fig . 24. 

utt.og för 

Utgångstransf 

I--';'+c~ 
Q)r, I 

! II' -In,,1~~ Ct:~L -----~ 

Fig. 22. RadiO'prO'grammet kan även uttagas 
parallellt över högtalarens talsPO'le i appara
ten. Vid allström5apparat bör för säkerhets 
skull kO'ndensatO'rerna C inkO'Pplas. Se texten. 

nåLmikrofon 

/ Utgån gstransf. 

NiJtaggregat 

Radioapparat Förförstörkare InspeLn.- mekanism 

Fig. 23. Förförstärkarens ans luvrung till r,adjo-apparat resp. inspelnings-mekanism. PrO'gram
met uttages här över utgångstransfO'rmatorn 

tO'r e på 0,1 /-tF O'ch påföres övre klämman 

»IN». Samtidigt an'slutes UT·klämmO'rna tiJl 

apparatens nå l.mikrO'fO'nintag. Härvid är att 

m-ärka, att den jO'rdade sidan a·v nålmikrO'

fonu~taget skall anslutas till mO'tsvarande 

jO'rda-de uttag på förförstärkaTen. 

Då man n.u har ena uttaget för nålmi.k.rO'fO'

nen, som är jordat, framfört till förförs1.ä.rka

ren, behöver rnan ingen särskild returleJIning 

för k1ämmO'rna »lN». 

KlänunO'rna »M» på förförs tärkaren anslu

tes via en skärmad kabel till inspelningsm.e

kanismens mikrofO'nkO'ntakl. Denna kaJJel bör 

obetingat skärmas, enär man ·annars riskerar 

att få in brumstömin@ar. Då det är fråg.a O'm 

ett högimpedivt inspelningsh.uvud är risken 

för att brum kommer in på detta sätt särskilt 

stO'r. 

:MikrofO'nen anslutes till rrUkrof-onutt-aget, 

»Mi kr.» , på förförstärkaren. 

För det fall att man har en aJIströmsmotta

gare måste kO'ndO'nsatO'rn e ha tillräckligt 

hög pro-vspänning för att förhindra att genO'm

slag inträffar. Man bör O'ckså vid delta 

ingrepp använda sig av gummiisolerad kabel 

av gO'd halitet O'ch inlödrungen bör göras 

med största försiktighet , så att man förhind

r·ar a tt de till födörstärkaren gående trådar

na korruner att kO'mma i k O'JlJta'k t med chassie 

eller andra spänningsförartde enheter i all

ström sapparaten. 

Mikrofonströrrunarna förstärks nu i röret 

6S17; fÖr·stärkningen regleras med RS. MO't

sv·arande gäller för det prO'gram, som tas in 

i radioa,pparatens slutsteg. 

från radiO'n. Här kan man regler·a styrkan med 

R6. Genom att manipulera dessa <PO'tentiO'

metrar kan man efter l>ehag släppa in radiO'n 

eller den egna mikrofO'nen. Se fig . 10. 

De fÖl'S tär.k ta signalerna påföres sedan rö

ret 6SN7, på VBIS utgång man h.ar dels ut

styrningsindi'katO'rn med glimlampan O'ch dels 

kO'rrektiO'nsnätet. Signal påföres sed·an in- och 

avspelnings huvudet, som s'amtidigt får högfre. 

kvensmagnetisering från QScillatO'rsteget. Om

kastare 01 skaJI i detta fall stå i läge 3, »in

spelning». 

Vid avspelning inkopplas magnethul'udet 

via O'mkopplaren 01 till ingån.gen på 6S17. 

Det inspelade prO'grammet för-stärkes i 6S17 

O'ch påföres "ia 6NS7 högra triO'dhalvan, (SOl" 

nu är O'rrukO'ppla'd till anO'djO'rdat steg) till ut

tagen för nålmikrO'fonen på rad·iO'n. Dessa ut

tag är ju anslutna till klämmO'rna »UT» pä 

födörstärkaren. KorrektiO'IL-snätet elS +R 18 

kO'mmer härvid alt höja basen, så att man 

får en kO'rrekt återg·ivning av aHa frekven

ser i det inspe./acle programmet. OmkO'Ppla

ren 01 skall i detta fall stå i läge l (»avspel

ning»). 

I I'i·ssa fall kan man när man tillämpar 

en kO'Ppling enligt fig. 23 O'ckså tänka sig en 

anslutnin.g till en allströmsapparat som vi.s.as i 

fig . 22. Här tar man radi(}programmet över 

talspolen ~ i slället för över primärlind

ningen på lLtgångst.ransfO'rmatO'rn) O'ch för pro

grarrunet via två trädar till uttagen »IN» 

förförstärkaren. Fördelen är alt man här får 

en transformatO'r, utgångstransfO'rmatO'rn, mel
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mukanisrn. Tilläm p-as denn a koppling måste i förförstä rkaren korrektionsnätet RIS + el:> an
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Radioapparat Fä r fä r s tär kare Insp eLn .-mekan ism 

Fil' . 24. Annat alternativ för förforstärkaren s anslutning till radioapparat resp. inspc!nlngs· 

slutas parallellt över R12. 

lan förför"t ärkaren och det farliga nätet. Mall 

kan em cllrrtid inte alltid lita på att talspo

len är skild från chaS6iet : det kan före

komma motkopplings.wstem, där talspolen via 

sekundärlindnin g 'n på utgångstransformatorn 

ligger i meta.llisk förbind else mod detta. i\'lan 

bör därför först noggrant undersöka hur det 

förh åller sig med den saken. Om sådan me

tallisk kontakt föreligger , mlls tc man även i 

detba fall inkoppla skyddskond ensatorer i bå

da tillednin gstråda.ma till uttagen »11\» på 

tidigare angiv et sätt. 

Denna metod att ta ut radioprogrammet 

förutsätter dock att man vid ins pelningen 

ha.r relativt kraftig högtalarvolym på, så att 
spänningen som skall inspelas blir tillräck
ligt hög'. Detta kan emellertid vara gan ska 
prövande, om det gäller längre inspelningar. 

Man kan också koppla ihop apparaterna så 
som visas i fig. 24.. Härvid går man in i !":l

dioapparaten eller radiogrammofonen och an
sluter över volymkontrollen i radioapparaten 
en skärmad kabel till klämmorna »IN» ptl 
förfö!'S·tärkaren. I många fall är nämligen sig
oolspänningen över volymkontrollen tillräck

ligt stor_ Fördelen med denna koppling är 
att man kan vrida ner volymkontrollen i radio

apparaten, så aU man inte hör någonting i 

hö" ta],aren under inspelningen . 
I detta fall kan lUan lämpligen förbind:1 

uttagen »IN» och »{jT» på förfönstärkaren di 

rekt och nöj a sig merl en skärmad kabel, som 

pil sätt som nyss genomgåtts, anslutes över 
volymkontrollen i radioapparaten_ Detta går 
emellertid bra enda-st under fömt ;;iittning, att 
man vid avspelningen vride r ner R6 i botten , 
sa att ma,n inte får »rundgång» i röret 6S1\7. 

Vid inspelning däremot skall R6 vridas upp 
till den nivå , som ger lämplig utstyrnings
grad vid illspelnin ,,;~ n_ Att lämplig utstyr

ningsgrad föreligger, kontrolleras med utstyr
ningslampan (glimlampan). Om koppling en
]j o- t rj O" 24 tillämpas miisk man förhindra :lit 

k:rreko;ionsnätet R1S- :- (:IS kommer paralIeUt. 

över IN-klämmorna, vilket ju inträffar när 
IN- och UT-klammorna i törtörstärkaren pa
rallellkopplas. En min;:lre ändring i schemat 

är därför nödvändig: R18+ Cl5 kopplas in 
direkt över katodmotstandet R12. 

Ar det en allströmsapparat m; ....;te man ['ö

ra sådan anslutning, wm visas i fi g. 21, dv-. 
man ansluter via två genomslagssäkra kon · 
rlensatorer parallellt över volymkontrollen. 
Samma omtanke milste givetvis ägnas säker

hetssynpunkterna i detta fall, så att inte obe
hörig kontakt uppkommer mellan de led-

Fig. 25. Denna apparatuppsättning, som ti;:ligare h:skri"its i olika aniklar i POPULAR 
RADIO, k<ln med fördel an,vändas för bandspelartlllsatsen. T. v. »tlp-top -super» (PR nr 
5--6/1953) + LF och sJutsteg (PR nr 1/1953), i mitten nätdelen (PR nr 11/ 1952) . 
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ningar, som dras till förförstärkaren , och de 

spänningsförande enheterna i apparaten (ex 

em pelvis chassiet)_ 
Som mikrofon kan använd,as en kris tallmi k

rofon av ordinär typ _ Viktigt är att denna a n

slutes via en skärmad kabel till mikrofonin-ta
ge t, som ju är förse tt med en mikrofonkon

takt. 

Praktiska tips 
BeträffaJlde in spelnin gar med denna appam

tur är i övri gt endast att säga att man måste 
se till att hela bandet kommer att löpa mot 
drivhjulet, så att friktio ytan blir tillräck
ligt stor; bandet bör sålunda inte sticka upp 
ovanför rullen , vilket det lätt gör, om driv

hjulet inte kommer tillräckligt bögt över 

skivtallriken. 
Skulle bandtran" porten bli ojämn genom 

att bandet slirar mot drivrullen , mås te man 
nrin"ka på friktion en mellan den vän&tra spo
len och d.e% hå1lare . En metallbricka lägges 

lämpligen mellan spole och hållare; prov får 
avgöra hur stor den·n,a bricka skall vara. 

Den i POPULAR RADIO ffi" 1/1953 be· 
skrivna enheten, »LF- och slutsteg», kan med 
fördel användas som Ijudförs tärkare_ Härvid 
anslute1; helt en,kelt klämmorna »UT» på fÖl" 

förstärkaren via en skärma-d kabel till inkläm

morna på LF- och slutsteget. 
Kompletteras LF- och slutsteget med den 

lokaltillsats, som beskrevs i POPULÄR RA
DIO nr 3/1953 eller den superheterooyn som 

beskrevs i nr 5 och 6/ 1953 har man möjlig
heter att spela in radioprogram, som man får 
in med dessa mottagare. Härv.id tillämpar 
man den koppling, som åskådliggöres i fig. 

24, och då volymko ntrollen i LF- och slll~

steget ligger över »IN»-klämmorna., är det ba

ra att dra en skärmad kabel från d:essa kläm
mor till de paralleIJ,kopplade »IN»- och »UT»
klämmorna på fÖrförstä11karen . In- och av
spelningsförfa.randet blir fullt analogt med 

vad som ti-digare genomgåtts. 
Det kan påpekas , att man inte bör ha för 

lång skärmad kabel mellan llspelningshuvud 

och klänunorn-a »M» på förförstärkaren, enär 
man annars lätt får för stor dämpning för 
HF-fÖrmagnetiseringsspänningen. Inte heller 
kabeln mellan radioapparaten och förförs tär
karen bör vara för lång. Detta gäller i syn

nerhet, om man har ka.beln ansluten över den 
rel·ativt högresistiva volymkontrollen: man 
kan lätt få ogynnsam dämpning av de högre 

ton frekvenserna i ett sådant falL 
Slutligen må påpekas att man måste göra 

en del experiment för att få rätt värde pil 
HF-förmag netise ring ·strömmen. Man får så
lunda prova med en del olika värden på 
kondensatorn C 11 om det skulle vi~a sig att 
ljudkvaliteten inte är tillfredss tällande_ För

sök med värden mellan 100 och 500 pF. Och 
var noga med att bandet p-asserar båda luft
spalterna i raderhuvudet ! 
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Språkundervisning med bandspelare 


Språkundervisning baserad på 

användning av bandspelare, 

varigenom eleven kan höra 

både läraren och sig själv, 

har införts vid ett stort uni

versitet i Pllerto Rico. 

På våren 1952 undergick ett av kla ~srummen 
i Puerto Ricos universitet en intreo ant för· 

ändring. På studenternas plat r satt ett tjll' 

gutal jordbrukare och arbetare, som skulle 

deltag~ i ett ganska enas l ~ ende experiment. 

Professor Leon Dostert fr;\ n Georgetown Uni· 

ver, ity i Washington, började dela ut hörlu· 

rar, mikrofoner och inspelningsband. Med 

denna något ovanliga utrustning skulle de 

"pansktalande eleverna genom att lyssna till 

lärarfIl:; röst och sin egen lära sig engl 'lska 

språket utan all använda sig av böcker, pap· 

per eller pennor. Det dröjde inte länge förr

än hela klassen ivrigt följde lektionen. Före

läsning salen liknade mest av allt en jätte:

stor bikupa , där varje elev satt i sin lilla 

cell, väl isolerad från sina kamrater, utrustad 

med mikrofon, hörlurar och en bandinspel: 

ningsapparat. Han fick nu lyssna til! instruk

törens röst från bandet, tala in samma ord 

och meningar själv, spela om och korrigera 

Här nöter eleven in det korrekta uttalet med 
hjälp aven bandsp·elare. 

och spela om igen, gång på gång tills hans 

hjärna absorberat de nya ljuden. Absorbe

ring är nämligen det nya systemets nyckelord 

- en fullständig inleveh e i det nya språket 

tills man behärskar det. 

Se-och-hör 

När elev n vant sig vid bandinspelningss}'· 

sternet börjar »se-och-hör-undervisningen». 

Ekven hör förelä,arens röst och ser de be

skrivna förem ii len på en filmdu·k. »The house 

is big ...», ett stort hus blir synligt på du

ken . »The big house is white . . .C'l, 

fortsätter den inspelade rösten, och 

eleven uppfattar med blicken och via 

hörlurarna begreppet »hus», de!;s storlek och 

färg plus hjälpverbet vara. Så småningom 

får han på dukens nedre del se de första bok

stäverna och lär sig hur det nya språket sta· 

vas . 
S snart grunden till ett korrekt uttal 

lagts, börjar inövningen av den riktiga sats· 

melodin och accenten. Professor Dostert och 

hans medarbetare använder sig av färger för 

att visa var betoningen skall ligga, och läter 

den betonade stavelsen på filmduken få en 

mörkare färg än de övriga i ordet. Inte förr
än efter tre månaders »acklimatisering» fiil 

örat, kommer eleven i kontakt med böcker och 

fär börja lära sip; grammatiken, läsa och kon

versera . Studerande som kommi t en bit på 

väg får halvfyllda band där de kun spela in 

sitt eget tal på det utrymme som är kvar och 

hela tiden göra jämförelser. 

Experimentet i Puerto R ico ledde till att 

universitetet införde det nya systemet och nu 

Eleverna sitter väl ljudisolerad e, sil. alt de in.te skall störa 
varandra. 

håller 2000 peEoner på att lära sig engel 

ska efter det. Detta språk är ju synnerligen 

viktigt för puertoricanerna, eftersom de hör 
till U A och många av dem flyttar över till 

amerikanska fastlandet. Enligt initiativtagaren 

professor Dostert belyste experimentet vilka 

s tora möjligheter som ligger i det nya »se

och-hör·systemet» för undervisning av stora 

grupper. Den 45·årige franskfödcla professorns 

tro på denna nya metod är orubblig. »1 dag», 

säger han, »är bandupptagningen för det tala

de ordet, vad tryckkonsten är för det skrivna». 

( r »Americas».) 

\ 

C J LeBel: 

MAGNETISK 

INSPELNING 

på band och tråd 

Översatt och bearbetad för 

svenska förhållanden ay civil· 

ingenjör G SYLWANDER 

Kommer i november 

Pris 4: 50 
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Fig. 1. En komplett radio- TV- och grammo Fig. 2. Längst t. v. Ai.VI-FM-avstämningsenhet. I mitten 10 'iV förstärkare. T. h. 25 W förstärkare 

fonanläggning sammanbyggd av enheter i se jämte förförstärkare med raltar för volym- och tonkontroll m. m. 

rien »Custom four hundred». 


~~Sl{räddarsydda~~ radio-TV -grammofonanläggningar 

Högklassiga enheter som kan byggas samman 
till en komplett radio- och televisionsmöbel har 
presenterats på amerikanska marknaden av 
Stromberg-Carlson Co. Den kompletta anlägg

ningen, som benämns "Custom four hundred», 
består av sex huvuddelar, som kan byggas ihop 
på godtyokligt sätt i elt speciellt trähölje eller 
i en befintlig möbel allt efter kundens önskan. 
De olika enheterna är följande: Kombinerad 
Al\f- och FM-avstämningsenhet, automatisk 
skivväxlare för tre olika hastigheter, en hög
klassig förstärkare, TV-mottagare, högtalare 
och en akustisk labyrint. 

Följande data kan nämnas bet rä ffande de 
olika enheterna: 

AM-FM-avstämningsenheten: Denna har ett 
LF-frekvensområde om 20-20000 pis vid FM
mottagning och 20-7 500 p/ s vid AM-mottag· 
ning. Känsligheten är 5pV och enheten ger 3 V 
utgångsspänning över 25 kohms belastning vid 
mindre än l °lu total distorsion. 

10 fP förstärkaren: 
Denna förstärkare ger 10 W uteffekt med mind
re än l % total distorsion. Frekvenskurvan är 
rak (±1 dB) från 20 till 20000 p/s. Fem in
gångar kan väljas med en omkopplare. För
stärkaren är förutom volymkontrollen försedd 

med bas- och diskantkontroll. 

25 fP förstärkaren: 
I de fall 10 W utgångseffekt är för litet, kan 
man bygga in en 25 W förstärkare, »de Luxe 
Amplifier», som ger 25 W uteffekt vid 2 % 

total distorsion (20 W vid mindre än l % dis
torsion). Denna förstärkare har rak frekvens
kurva (±0,5 dB) från 20 till 20000 p/s och har 
sju ingångar. Förförstärkaren till denna för
stärkare är monterad på en speciell manöverpa
nel, som även är försedd med erforderliga rattar 
{ör vol ym- och tonkont roll etc. (jfr. fig. 2 t.h.). 

Skivväxlaren: 
Denna utgöres aven Garrard-skivväxlare för 
tre olika hastigheter och för 7, 10 och 12" ski

vor. 

Högtalaren: 
Två olika högtalare kan komma i fråga , dels 
en 12" högtalare för 32 W och för frekvensom
rådet 30-15000 p/ s med en högtonshögtalare 
koaxiellt anbringad på bashögtalaren, dels en 
15" högtalare för 40 W. Denna är av liknand.e 
uppbyggnad med en koaxiellt upphängd hög
ton shögtalare. Frekvensomrädet för denna se
nare 40 W högtala re är 30-16500 p/s. 

Akustisk labyrint: 
En akustisk labyrint kan utnyttjas för att få 
bort alla resonanstoppar ned till 100 p/ s. Ge
nom denna ökas även frekvensområdet nedåt 
med ca en oktav. Anläggningen absorberar de 
störande bitoner, som uppkommer på högtala· 

remembranets baksida. 

Fig. 3. T. v. skivväxlare för tre hastigheter. T. h. därom TV-chassi frän Stromberg·Carlson, cy 
lindriskt rektangulärt bildrör, ca 40X50 cm bildyta. Överst tvä högtalare. T. v. 12" för 32 W. 
T. h. 15" för 40 W. Fig. 4. Högtalare med akustisk labyrint. 

34:11 



TV·chassiet: 

Detta är ett TY·chassi med mycket små di
mensioner och försett med ett rektangulärt rör, 
ca 4O X50 cm. Automatisk fokusering. Avstäm· 

ningsenheten är utformad så, att den även kan 
utnyttjas för de nya kanalerna på decimeter· 
väg; området. 

Trähöljet: 

Tre olika enh eter tillhandahåll es; de kan leve· 
reras {eparat eller tillsammans, de har samma 
höj d och kan exempelvis ställas bredvjd var· 
andra som visas i fig . 1. I en av dessa enheter 
inglir la by rin thögtalaren. FM·AM ·mottagarens 
förstärkare och skivväxlare in går i en annan 
enhet och en liknande enhet användes för TV. 

chassiet. 

Ytterligare data om dessa enheter lämnas av 
exportföretaget Ad. Aun:ema Inc., 89 Broad 

Street, New York 4. 

våra läsare är välkomna med bidrag 
under denna rubril<: knepiga kopp
lingar och mätmetoder, lättillverka
de detatjer, enkta och eUet,tiva hjätp
medel för service och felsökning etc. 
Varje infört bidrag honoreras med 
kr. 5:-. 

Lindning av UKV-spolar 
Då det gällerMt linda några varv koppar

tråd på en spolstoffime - t. ex. den n·umera 
mycket vanliga 7 mm Philips - är det ofta 
svårt att få lindningen ordentligt fastgjord. 

I stället för att utföra lindningen direkt på 
spolen sa hccragnar man sig av t. ex. en bit sil · 

verstål .'om har en diameter som är en 1/2 
mm mindre än spolens och utför lindningen 
på detta material - lämpligen 1/ 2 a l varv 

extra. Sedan har man bara aH försiktigt flytta 
över lindningen pil spolen och bestryka den med 
tunn schellacklösning eller något plastlim 

och som result a t får man en sn l'gg spole som 
tråden sitter ordentligt fa st på. 

(N J) 

Lödning på. litztrå(l 
Litzt r3d är svår t att för lödning få tillräck
ligt renskrapad. Man kan i stället bestryka 
den med lödp.as ta och sedan bränn a den m,:d 
en tändsticka . Med en liten tuss s tål·ull gnider 

man läLt t råden blank. 
(N J) 

Slwl'\'ning av tunna IWllval'tl'äl1111' 

I stället för att för söka sam manlöda två tun· 
na koppartrådar hoptvinnar man denl. 
MecLelsL en tän dsticka eller annan låga smäl

ter man dem tillsammans och får därmed en 
$S\'ebpunkt» som alltid ger god korutakt. 

(N J) 

( Forls . på sid. 46.) 

Häl' kommer några aktuella DX·t ips, ak tuella 
ca 2 månader framåt. följaude fönko rt

ningar används i tabellen: R =radio, Y=voi· 
ce. Genomgående anges svcn"k tid. 

Afghanistan, R. Kabul, 9 975 kp / s, 30,08 
m, kl. 17.45, QRK 2-3. 

Arg-entina, LRY, R. Bel"rano, Buenos Aires, 
9 760 kp/s, 30,74 m, kl. 22.30, QRK 4. 

Argentina, LRXl, R. El Mundo, Bue nos 
Aires, 6120 kp / s, 49,02 m, kl. 23.30, QRK 33. 

Argenlina, LRA SIRA, Buenos Aires, 
15345 kp /s , 19,55 m, kl. 21.00 QRK 4. 

Australien ,YLB9, R. Aust ralta, Melbourne, 
9615 kp / s, 31,20 m, kr. 17.00, QRK 4. 

Belg. Kon go, OTlVI, R. Congo BeIge, Leo

Kalina, 9380 kp/s, 31,98 m, kl. 19.00, QRK 3. 
Brasilien, ZYY9, R. Timbira, Sao Luiz, 

4975 kp/s, 60,30 m, kl. 02.00, QRK 3. 
Fr. Ekv. Afrika, FZI, Brazzavill-e, 9440 

kp/s, 31,78 m, kl. 21.00, QIU< 4. 
Ceylon, R. Ceylon, Colombo, 11975 kp/ s, 

25,05 m, kL 16.00, QRK 4. 

Chile, CE622, R. Soc. Nac. de Mineriu, 
Santiago, 6220 kp/ s, 4-8,23 m, kl. 23.00, 
QRK 3. 

Colombia, HJED, V. de Antioq uia, Medel· 

lin, 6145 kp / s, 48,82 m, 03.00, QRK 3. 
Colombia, HJCX, V. de Colombia, Bogota, 

6019 kp / s, 49,84 m, kL 05.00, QRK 3. 
Domi nic ana , HI2T, V. Dominicana , C. Tru· 

jillo, 9727 kp/s, 30,84 m, kl . 24.00, QRK 3. 
Ecuador, HCJ B, Y. de Los Andes, Qu ito, 

17 890 kp / s, 16,77 m, kl. 21.30, QRK 3--4. 
Egypten, Kairo, 11 815 kp /s, 25,39 m, kl. 

20.15, QRK 4. 
Elhiopien, ETA, Addis :\beba, 1.5 062 kp/s, 

19,92 m, kl. 20.00, QRK 3. 
Gu atemala, TGWA, V. de Guatemala, Gua· 

temala C., 9760 kp/s, 30,74 m, kl. 04.30, 

QRK 3. 
Holland, PHI, R. Nederland, Hilversum, 

17775 kp /s, 16,88 m, kl. 11.30, QRK 2-3. 
Honduras, HRQ5, V. de Cuyapa, Teguci· 

galpa, 6073 kp / s, 49,40 m, kl. 03.45, QRK 2. 
Israel, 4XB21, Kol·Israel, Tel Aviv, 9010 

kp/s, 33,29 m, kl. 20.00, QRK 4.. 
Israel, 4XB44, Galei Zahal, Tel Aviv, 6725 

kp/s, 44,61 m, kl. 19.00, QRK 3. 
J ap.an, NHK, Tokio, 7180 kp/ s, 41,78 m, kl. 

20.00, QRK 4. 
Kap·Verdeöarna, CR4AA R. Qub do Cabo 

Verde, Praia, 7400 kp / s, 40,54 m, kl. 21.00, 

QRK 4. 
Kenya, Nairobi, 4855 kp/s, 61,79 m, kl. 

19.30, QRK 2-3. 
Libyen, BS MELF, Tripoli, 4965 kp /s, 

60,42 ro, kl. 21.30, QRK 2--3. 

Mal.aya, BEEBS, Singapore, 1543.:; kp / s, 
19,44 m, kl. 17.00, QRK 4. 

Pak is-tan, R. Pakistan, Karachi, 9645 

kp /s, .31,10 m, kL 21.30, QRK 4. 
Peru, OAXIA, R. Dekar, Chiclayo, 6 150 

kp/s, 4-8,78 m, kl. 02.30, QRK 3. 
Polen, WarsZ<lwa, 7 123 kp/ s, 42,11 m, kL 

18.30, QRK 2- 3. 
Portu:,;a l, Emissora Nacional, Lissabon, 

15070 kp/s , 19,91 m, kl. 17.00, QRK 4. 
Senegaj, R. Dakar, D",kar, 11 898 kp/ s, 

25,21 m, kl. 20.30, QRK 3. 
Tanger, R. Afrika, Tan,ger, 7,126 kp / s, 

42,10 m, kl. 20.45, QRK 3. 
USA, WRUL, Boston, 11 74-0 kp/ s, 25,55 

m, kl . 22.15, QRK 4. 
Vene7Juela, YVMO, R. Dif. Occident-al, Bar

quisimeto, 4990 kp/ s, 60,12 m, kl. 02.00, 

QRK 3. 

Många intTessanta fynd i fråga om fr.imärken 
kan man få i samband med korrespondensen 
med exotiska DX·st ationer. 

Venezuela, YYMG, R . Popular, ~1aracaibo, 
4810 kp / s, 62,37 m, kl. 01.00, QRK 2-3. 

Venezuela, YVLA, V. d-e Carabo bo, Valen· 

cia, 4781 kp / s, 62,75 m, kl. 01.00, QRK 3. 
Vietman, R. France Asie, Saigon, 154.30 

kp/s , 19,45 m, kl. 17.00, QRK 2-3. 
Österrike, KZCZ BON, Salzburg, 9 617 

kp/ s, 31,20 m, kl. 17.00, QRK 2-3. 
Österrike, KZCA BON, Salzburg, 5 080 

kp /s, 59,10 m, kl. 17.00, QRK 3--4. 

Till Afghanistan, Fr. Ekv. Afrika, Eth io· 
p ien, Kap·Ve rdeöarna och Kenya bör med
sändas svarskupon g ( postverket 60 öre). Kon· 
ditionerna har varierat gan.ska kraftigt, ovan
ståeno-e sta tioner är avlyssnade på en Luxor· 

radio av standardmodell. 
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UNIVERSALlNSTRUMENl 
17-32 mätområden. 1000-10000 ohm 
pr volt. Samma skala för lik- och 
växelström. Mättranslormator i alla 
in strument. Likspänning, fullt utsl!lg 
0,1-10000 volt. 

ST-30 Kr. 214:
ST-30x " 236:
ST-IS " 268:
ST-2S " 293:-

Begcir prospekt. 

ELEKTRONVERKEN 
John Ericssons väg 83, Malmö. 

Förtennt kopplingstråd 

0.5-2 mm diameter, pr kg . 11: 50. 

Plastkabel 

0,75 m ' , pr m. 13 Öre brutto. Alla 

färger. 

Plastslang 
(Systoflex) 0,75-20 mm. inre diam. 

Begår bnfftopris!isIC{. 

ELEKTRON VERKEN 
John Ericssons väg 83, Malmö. 

I. 

Under rubriken Rndioindustrins ny
heter inlöres uppgifter frå..n tillverkare 
och im portörer om nyheter. som fl v 
företu",en introduceras på marknaden. 

Nytt oscillos!{op. 

M Stenhardt, Ingenjörs/irma, S tockholm, har 

översänt data för ett nytt oscilloskop av ava n· 

cerat slag, ett »Oscillosynehrono cope», frå"1 
Browning Laboratories Inc., ·A . Dett3. 

oscilloskop, vars y-förstärkare har en band

bredd av 10 Mp /s och en stigtid av 0,035 /-'" 
har en rad intrcs3anta finesser och specielb 

syn,kroniscringsmöjligheter. y-förstärkaren ger 

en känslighet för oscilloskopet om 0,06 V/cm . 

En särskild dämpsats ingår före för-

Fi g. L »Oscillosynchronoscope» från Brow
ning Laboratories Ine ., USA. 

stärkaren, med vars hjälp amplituden kan 

minskas 5, 25, 125 eller 625 ggr och med 
kontinu erlig in ställning mellan stegen. I n

gångsimpedansen för först.ärkaren är 2 Mohm 

parallell t med 40 pF. 

En kalibrerad kantvågsgenerator för l kp / s 

ingår i oscilloskopet, vilket möjliggör kalibre

ring av mätsl!änningen med en noggrannhet 

av 5 %. 
Horisontella avlänkningsgeneratorn kan in

~stälIas på hastigheter från 0,1 ,tis/cm till 0,011 Fig. 2. PuJsålergivningen för 0,4 ,usek puls. 

NYA SELENLIKRIKTARE 

För användning i första hand i kamb. nät- och batterimottagare 
erbjuda vi nedanstående likriktare : 

B 25 C 450 k 25 V 450 mA bryggkoppling 
för glödspänningen. 
B 150 C 15 k 150 V 15 mA brygg koppling 
B 250 C 30 k 250 V 30 mA bryggkoppling 

båda för anodspänningen 

E 25 c 5 k 25 V 5 mA halvvåg 

för gallerspänningen. 


Selenplattorna äro inbäddade i konstharts. De utmärka sig för 
stor hållfasthet och äro absolut okänsliga mot atmosfäriska 
inflytelser. 

likriktarnas form och små dimensioner gör dem lätta alt mon
tera även i apparater med litet utrymme. 

Närmare uppgifter och priser från 

SVENSKA AB TRÅDLÖS TELEGRAFI 
Tel. 452750 STOCKHOLM 32 Tel. 452750 

28 

AEG 
SELEN

<o LIKRIKTARE 
BZ5 C450k<'I) 
512/~ 

~ 

(o 
C\I 

-
+ 

o 

SEDD UNDERIFRAN 
mått i mm. 
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n ya högtalareserie 

l(valitetshögtalare för alla ändamål 
Säljes genom radiogrossisterna. 

2 '/2" -högtalare. 4" -högtalare. 5"högtalare. 6" -högtalare. 8" -högtalare. 
2 olika 2 olika 3 olika 4 olika 4 olika 

utföranden. utföra nden. utföranden . utföranden. utföranden. 

10" - högtalare. 
3 olika 

utföra nden. 

12" -högtalare. 
5 olika 

utföranden. 

15"-högtalare. 
2 olika 

utföranden. 

Sinus Ultrafon Dubbelhögtalare. 
Monterad på Stativ. 
EH. 8, 12 o. 18 W. 

Sinus UJtrafon Reflexhögtalare. 
EH. 8, 12, 18, 25 o. 30 W. 

Sinus Ovalhögtalare. 
2"X3", 4" X6" o. 7"XI0". 

Sinus Ultrafon Ampelhögtalare. 
EH. 18, 25 o. 30 w. 

Sinus 
Kombifonbögtalare. 

Med 2 membran, 
speciell t t ill verkad 

för högklassig 
musi k3.tergivning. 

Sinus Sekundärhögtalare SH 10. 
garan s"-högtalare med volymkontroll. 

Sinus Linjetransformatorer. terad fukt- och skottsäker. Finnes även i andra stOrlekar o. utför ande. 

Sinus Ultrafon l\'larinhögtalare. 
EH. 15 W. Kapslad, samt 

Specialutföranden och annan impedans än standard kan erhållas på särskild beställning. 

Begär katalog med ingående teknisk beskrivning, samt prislista från 

SINUS.HÖGTALARE AB 

Försäljningsbolag för SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN A. B. 


STOCKHOLM - SEGELTORP . Telefon 461980, 46 S5 25 
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i november 


Beställ nu! 


UR INNEHÅLLET 

l) 	Den teoretiska bakgrunden: Kort 

historik. Enkel teorL 

2) Magnetlsl<a grundbegrepp: Magne
ti sk flödes täthet och fältstyrka.
Hysteresis . Koercitivkraft och re
manens. 

3) 	Tråd elle r band? Tontrådens nack
delar. Bandspelare dominerar. 

4) 	 Förmagnetlsering: Förmagnetise
ring med likström. Förmagnetise
ring med växelström. 

5) 	Radering: Radering med liks tröm. 
Radering med växelström . Rader
huvud. Radermagnet. Symmetrisk
raderspänning önskvärd. Rest 
magnetism i inspelningshuvudet.
Modifierad likströmsradering. 

6) 	 Frekvensomfånget vid magnetisk
inspelning: Frekvenskurvor. Luft
spaltens inverkan. Bandhastighe
tens inverkan. Korrektionsfilter. 
Inverkan av ytskiktets tjocklek. 

7) 	Distorsion och brus vid magne
tisk Inspelning: Jämförelse mellan 
pappers- och plastband. In.iuste 
nng av förmagnetiser ingsström
mens storlek . Fönnagnetiserings

spänningens frekvens och kurv
fonn. Måttlig utstyrning bäst. 
Moduleringsbrus. 

8) Kopieringseffel<ten. 

9) 	Tonbandet: Pappersband. Plast
band. Ytbeläggningen. Bindeme
del i ytbe Ulggningen. Tonbandens 
Skärning, . Skarvning av tonband. 

10) Förvaring av tonband. 

11) 	Val av bandspelare: Tekniska da 
ta. Bandspelare för rundradio
bruk. Bandspelare för grammofon
studios. Bandspelare för under
visningsändamål. Bandspelare för 
hemmet. Bandspelare för kontors
ändamål. Speciella finesser i band
spelare. 

12) 	Bandspelarens skötsel och under
håll: Rengöring av magnethuvu
den m. m. Utbyte av magnethu
vuden. Rutinkontroll m. m. 

13) Exempel pli. moderna bandspelare. 

H) Schemor. 

Pris 4:50 

BOKBE STÄLLNING 

Till bokhandel 
eller direkt till Nordisk Rotogravyr, Stockholm 21. 

Undertecknad beställer hänned 

och tråd il 4: 50. 


Namn: 


Adress: 


Postadress: 


.... ex. eJ LeBel Magnetlsl< inspelning på band 

Fig. 3. Överst: Återgivn.ingen av 100 !l~ek 
pul utan fördröjt svep. Underst: Fördröjt 5 
,usek SVI>P för förstoring av pulsens bakkant 
i ovanstående oscillogram. 

s/ cm. Sveptiden är kalibrerad och kan avlä

sas med en noggrannhet av 5 %. Svepelb 

längd är varierbar från 7 ti ll 15 cm . Speci

ella möjligheter att fördröja avlänkningospän

ningen föreligger, varvid avsökningens start 

kan fördröjas från O till 10000 flS efter det 

att 	triggpuls inkommer. Härigenom kan god

tycklig clel av ett förlopp detaljstuderas . För 

dröjningEtiden avläses direkt i .us på rattar. 

Avlänkningsspänningen kan synkroniser·as 

antin gen med mäl spänningen eller med yllre 

pulser, negativa eller positiva av 0,5-200 V 
amplitud eller ocbil. med triggp ul ~er från in

byggd triggpulsgenerator. Denna ~enare har 

pulsfrekvens från 50 till 5000 p/ s i två kali 

brerade områden . Triggpuherna, positiva eller 

negativa, kan också uttagas från anslutnings

klämmor på frontpanelen. 

»i\'Iätning av ljud» 

heter en bro,e.hyr frå n firma lohan Laga
eranlZ, Stockholm, omfattande beskrivningar 

av olika instrument för lj udmätning, som ut

vecklats av General Eleetric. I broschyren 

återfinnes bJ.a. data och användningsområden 

för en ljudnivåm eter, typ 1551-A. Detta mät

instrument, som är portabelt, be.står i princip 

aven mikrofon utan riktverkan, jämte ell in

dikatorinstrument, som anger ljudtrycket, som 

infaller på mikrofonen, I ljudnivåmätningcJI 

ing1ir också en förstärkare med sanuna fre

kvenskurva som det mänskliga örat och en 

kalibrerad dämpsats, med var hjälp man kan 

ställa in på lämpligt mätområde. Ljudnivå

området omfattar 24--140 dB över standard 

Ijudtrycbnivä, 0.0002 I,bar vid 1 000 p/ s. 

Till ljudnivåmätaren hör även "n del till 

satsapparatur exempelvi s för vibratiol1lSmät

ningar en kondensatomlikrofontinsats, dyna
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KOAXIALKONTAKTER 

»Tagg·serien » för kablar: RG-8, -9, -10, -11, -12 och -13/ U. 


PL-259 (83-lSP) Stiftpropp. PL-258 (83-lJ) Skarv. 

PL-259A (83-lSPN) Stiftpropp. PL-274 (83-1 F) Genomföring. 

SO-239 (83-lR) H y!suttag. M-358 (83-1 T) T -skarv. 

UG·I06 / U (83 -lH) Sk ärmtratt. M-359 (83-lAP) Vin kelskarv . 

UG -175/ U (83-185) Reduceringshy lsa med vars hjälp stiftpropparna kan 

användas till RG-55 och -58/ U. 

UG·176 / U (83-168) Reduceringshy Isa med vars hjälp stiftpr opparna kan 

a n vända s till RG-59, -62 och -71/ U . 


För l.abel RG-22/ U (2-poliga). 


UG-l02/ U (83-22SP) Stiftpropp. UG-I05/ U (83-22J) Skarv. 

UG-I03 / U (83- 22R ) H ylsut tag. UG-l04/ U (83-22AP) Vinkelskarv. 

UG-I06 / U (83-lH) Skärmtratt. UG-196/ U (83-22T) T-skarv. 


»N-serien» för 50-ohms kablar: RG-8, -9 och -lO/ U. 


Denna kontaktserie är speciellt tillverkad med tanke på att vara impe

dansriktig, och är försed d m ed gummipackningar, som skyddar kabeln 

mot fukt vid utomhusbruk . 


UG-21B/ U Stiftpropp. UG-29A/ U Skarv. 

UG-22B/ U H ylsuttag. UG-30/ U G enomföring. 

UG-23B/ U H ylspropp. UG-58A/ U H ylsu ttag. 

UG-27A / U Vinkelskarv. UG-I06 / U Skärmtratt. 


För kabel RG-5 och -6 / U. För kabel RG-55 och -58/ U. 


UG-18B / U Stiftpropp. UG-536/U Stiftpropp. 

UG-19B / U H y lsuttag. UG-177/ U Skärmtra tt. 

UG-349/ U 	 Reduceringskontakt typ »N » stiftpropp till typ »BNe», hyls

uttag (se fig.). 

Tillbehör: 

83-lAC Skruvlock med gumrnipackning, passande till samtliga ovan 
upptagna hylsutta g. 

83-lBC Skruvpropp med gu mm ipacknin g, passande till samtliga ovarl 
upptagna stiftproppar. 

UG-l06/ U Skärmtratt för anslutning av RG- 8, - 9, -10, -11 , - 12 och 
-13/ U till UG-58A/ U , UG-I03/ U och SO- 239 . . 

UG-177 / U Skärmtratt för anslutning av R G- 29, -55 och -58/ U till 
U G-58A/ U, UG- I 03/ U och SO- 239. 

»BNC-serien» för kablar: RG-55 och -58/ U. 

UG-88 / U Stiftpropp. UG-290/ U Hylsuttag. 

UG-89/ U Hylspropp. UG-274/ U T - skarv. 

UG-90/ U H ylsuttag. UG-306 / U Vinkelskarv. 
MX-195/ U Skärmtra tt. 

För kabel RG-59, -62 och -'I/U. 

UG-260A/ U Stiftpropp. UG -262/ U H ylsuttag. 

UG-2611U H ylspropp. 


»Stora» koaxiallwntakter. 


För l.abel RG-14 och -34/ U. För l.abel RG-14 / U 


83-21R H ylsuttag. 83-787 Stiftpropp. 


För kabel 	RG-57 / U. För kabel RG-34/ U. 


83-2R H ylsuttag. 83-21SP S tiftprop p. 


83-2SP Stiftpropp. 

83-2H S kärmtra tt för både 83- 21R och 83-2R. 


BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssongatan 29, Stockhol m Sö. Tel. 449295 

UG-89 / U 

UG-90/ U 

\ 
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RADIOMATERIEL 


ELEKTltOL YTER 


POTENTIOMETRAR 


Rön 
SKALLAMPOR 


HÖGTALARE 


BILANTENNER 


FÖNSTEIlANTENNEI1 


AMATÖRMATEIUEL 


IMPORT AB INETRA 

Regeringsgalan 97 Stockholm C 


Tel: 200147,216255 


Rekvirera vår nyutkommna lager" 
lista som sändes gratis. 

Allt för radio och television 

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

Ljudniv mätare fran General Electric. 

misk mikrofontillsats och en ljudnivåkalibra· 
tor. 

l broschyren beskrives även en ljudprovare 
i fickformat, avsedd att anvä ndas för prdi. 
minåra överslagsmätningar. Vidare återfinnes 
i bro,chyren data m. m. för bulIeranalysatQ· 
re r, med vars hjälp man kan bestämma, av 
vilka frekvenser ett visst slag av buller är 
:.ammansatt. Apparaturen inneh åller en selek

tiv förstärkare, som ger förstärkning endast 
inom ett mycket smalt frekven sområde, varför 

apparaturen indikel'ar ljudtrycket inom ett 

mycket begränsat frekvensintervall. 

Roterande potentiometrar med lågt vrid
moment 
AB Eltron, Stockholm, har ö v·~rsänt ett data

blad för roterande pr"cisionspotentiometrar 
från det schweiziska företaget Ohmag. För 
drivningen av dessa potentiometrar, som är 
utrustade med kullager, krävs extremt lågt 
moment (storleksordningen 5 grcm). De har 
spec>eUt konstruerats för användning i a nord
ningar för fjärrmätning, servomekanismer, 
fjärrstyr rla projektiler etc. Trots de smil di
mensione rna äl de synnerligen robust upp-

Roterande potentiometer från Ohmag. 

byggda för att motstå starka skakningar och 
vibrationer. Potentiome trarna finns i resistans
värden frän 10001,m till 100 000 ohm. De ut-

TUCHEL 
den överlägsna kontaktprincipen 

• Stort antal individuellt fjädrande kontakter 

• Högt specifikt kontakttryck 

• Effektiv självrensning 

• Skaksäkert grepp om kontaktstiftet 

• Lågt övergångsmotstånd 

• Stor be lastbarhet trots små dimensioner 

• Ingen fjäderförslappning 

• Inga utmattningsbrott 

• Ingen glappkontakt 

- mr.t_SVENSKA ELEKTRONIK·APPARATER AB= ~= RUSSINVÄGEN 62 STOCKHOLM TEL. 944260, 941605 

Fö r de högsta fordringor p l'l drift sö kerhet och 
p6 litl ighet, specificera Tuchelko ntokter . Möng
der 01' type r för 0 110 öndom61. Anvönds 
r undrad io. fi lm och grammo fon, i militör
och ffy gins trument, elektromedicin, industri
elektronik etc. Leveran s från loger. 
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ROSENTHAL 

cementerade 

VR ID MOT STÅND 

Stomme a v högvärdig specialsteatit. 

Snabb värmeavledning, f ixering av lindning och 
motståndsbanll genom Inbränt specialcement. 

l\Iotståndslindning av kromnickel (Wl\I 110) och 
konstantan (W.l\I 50). 

Oöverträffade kontakter och låga övergångsför· 

luster. 


Keramiskt isolerad axel. 


Stabilt mekaniskt utförande. 


ROSENTHAL cementerade VRIDMOTSTÅND tillverkas nedanstående typer: 

Typ 

p 10 

I 

Märk · 
effekt 

10 W 

I 
Kont1nuer. 

Hg 
uelaatbar 

16 W 

I 
Motståndsomräde 

5 obm-20 kobm 

I 
Ytter· 
dlam. 

34 mm 

IIDbyggnads·1
dJUp c:a 

I 24 mm 

Axel. 
diam. c:a 

u mm 

I 
A:s:el· 
längd 

35 mm 

I 
Montage. 

slitt 

en bål 

p 20 20 W 30 W 5 obm-30 kobm 43 mm 35 mm B mm 35 mm enhäl 

p Sil 35 W 45 W 1 obm-30 kobm 54 mm 47 mm B mm 45 mm 3 fäst. 
skruvar 

P 100 100 W 120 W 1 obm-30 kobm 85 mm 65 mm 9 mm 4·5 mm 3 fäst. 
skruvar 

p 2110 250 W 300 W 5 obm--50 kobm 140 mm 9! mm 

I 
S mm 45 mm 2 filat· 

skruvar 

Standard motståndsvärden : 

obm 1 1,25 1,6 

obm 10 12,5 16 

obm 100 125 160 

kobm 1 1,25 1,6 

kobm 10 12,5 16 

2 

20 

200 

2 

20 

2.5 

25 

2::;0 

2,5 

25 

3 

SO 

300 

3 

30 

4 

40 

400 

4 

40 

5 

50 

500 

~ 

50 

6 

60 

600 

6 

8 

80 

800 

8 

Typ P 10, P 20 och P 35 lagerföras i standard 
motståndsvärden. 

2· och 3·gangade nidmotstånd samt andra spe
ciaIutföranden offereras på begäran. 

Rosentlial·Isolatoren G.m.b.H. tillverkar u'I"en: 
glaserade, cementerade, lackerade och öppna 
trådlindade motstånd, ytsk iktsmotstånd, kera
miska kondensatorer, isolerdetaljer av special
steatiter, samt isola torer för hög, och låg
spänning. 

GENEIlALAGENT 

PÄR HELLSTRÖM 

AGENTURFIRMA 

GÖTEBORG C 
Telegram: Pagenzia Box 279 Te L 13 28 26, 13 28 32 

Dämpsatser - Elel<trolytkondensatorer - Konstantspännings!1on - Mätinstrument för telefoni och bärfrekvensteknil< - OIje. 
IWn<lensatorer - Omformare i specialutföranden - PapperskoJl(lensatorer - Signalgeneratorer - Trimkondensatorer - Vrid· 

kondensatorer - Ytsl<il<tspotentiometrar. 
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/------------------------------------~\ föras med en eller t,·å arsökllingsaxlar och 

Dekadmotstånd 

Dessa motstånd kunna erhållas i en 
komplett se~ie från 3 till 6 dekader 
med motståndsvörden från 
0,1-100000 ohm 

Vi leverera även: 

DEKADKO NDE N SATORER 

DEKADPOTE NTI OM ETRAR 

MÄTNORMALER 

IMPEDANSBRYGGOR 

WHEASTONEBRYGGOR 

BORDSI N STRUME NT 

Korla leveranstider Infordra offert 

-E~-·~-;-;-;-I;-~-A-I-N-S-T-R-U-M-E-N-T-A-B-@})-
ARTILLERIGATAN 85 STOCKHOLM TEL. 675715, 675716 

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

\ 

OSCILLOi\~ETER 
ETT HELT lABORATORIUM 


I EN APPARAT: 


SIGNALGENERATOR 

TONGENERATOR 

INDUKTANSMETER 

KAPACITANSMETER 

RESONANSMETER 

OHMMETER 

UTEFFEKTMETER 

UN IVERSAlINSTRUMENT FÖR j
STRÖM OCH SPÄNNING 

ELE KJ,RO NIKKONTROLL 
AR K ITEK TV ÄGEN 52, BROMMA 

~~------------------------------
42:11 

Instrument 
Front 57 X 57 mm. 
I mA 16: -, 5 mA 12: -, 50 mA 14: -, 100 
mA 14: -, 0,5 mA (runda) 18: -, 300 vott 
15: -. 

Frontdiam. 83 mm. 

10 mA, 30 mA, 20 mA, 100 mA, 200 mA, 

500 mA, samtliga 19: - per s t. 

Frontdiam. 65 mm, 15 volt 14: -_ 


Elekt rostatisk voltmeter, diam. 110 mm, 

47: -_ 

Rör 
866A . ......... 10:

250TH .. . ..... 75: - sändartriod 750 watt 
5BPl .... . . .. .. 28:
5U4G . . . _. . .... 4:

805 .. . . .. _..... 28: - sändartriod 200 watt 
954 8: 
1625 5: - lika 807 glödsp. 12.6 

volt 
rörhållat'e .... 4 : - av keramik. för sän

darrbr, jumbo 

Kondensatorer 
2 MF Aerovox 1000 volt olja ........ 5: 
2 MF Aerovox 3000 volt . ....... 12: 
1.5 MF 4000 volt arb ........... _.. .. . 15:
6 MF 2000 volt........ . .... 14:
0,25 MF 2000 volt .. ................. 2: 

4 MF 100 volt plåtbägare papper. . 1: 50 
Glimmer TCC, 0,004 MF 1200 volt l: 50 

Badkar Aerovox 0,1 MF 600 volt... 2: 50 
Vacuumkondensatorer 20000 volt 

arb. 100 pF .... . ...... . ... . ....... . . 50:

Ingenjörsfirma TELEX 
Engelbrektsgatan 24 Göteborg 

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

med olika komhinationer av uttag på mot

ståndsbanan. Lineariteten uppgå r till ca 0,1 
'lo . Potentiometrarna är dimensionerad e för 

en effek t av 0,5 W och kan arbeta yiJ en 

rotationshas tiglt ·t av 1200 varv/ min. 

»Hamlie )Iicro Tallde ::> 

E n .' uhllliniatyr"ändare tillverkas av det <1/1l!' 

rikan ~ka fö retage t M% rala. Den kompletta 

enh eten som äv en inn ehåller batterier och 

mikrofon (förbindelsen är enk elriktad, dvs_ 

appa raten kan endast användas för sändnin g 

väge r 0,9 kg och mäter endast 19 X 6,5 X 4,3 
cm. Härtill kommer antennen , ,o m samtidigt 

tjänar som handtag. 

Enhet en benämnes av fa brikant en »Handic 
Miero Talkie», är frekvensmodule rad och a\'

sedd för sändning på en fa st frekvens inom 
omr:'tdet 152-174 ~[p/s. Sändaren är kristall

styrd med röret 2E36 som oscillator, 5678 
som modulator och är försedd med fpm dubb

lan;t rg, 2 st 2E36, 2 st 5672 och sIutstcg 5971. 
Oscillato rfrekven sen multipliceras alltså inte 

mindre än 32 ggr innan den när slutsteget. 

Anod spänningen är 60 V, glödspänningen 

1,5 V, och antalet avstämda kretsar tio. 

Uteffekten är 30 m W på sändningsfrekven

sen ; på andra icke önskade frekvenser är 

dämpningen omkring 40 dB. Vid variationer i 

den omgivande luften från -20 till +60 0 C 

skall den utgaende frekven sen hålla sig inom 

± 6000 pis. Sändarens maximala frekv ens

sving är ±15 kp / s och erforderlig spänning 
från modulatorn för full utstyrning 1,12 V_ 

S~mtJiga komponenter är monterade på en 

platta med tryckt lednin gsdragning. 

Under gynnsamma förhållanden med fri 
sikt har signaler på 3 km avstånd tagits emot. 

(CA) 



C __ CASCAD E RESEARCH CORPORATION 


Nya våg ledarkonstruktioner: 
oferritp ret för m i rovag 

TEKNISKA SPE C IFIKATIONER: 


Ring eller sk'riv och begär närmare upplysningar fr å n 

Generalagenten: 

K. L. N. QtaJin!1 Ca. .1Z.tJ. ~. 73. 
Svea vä g en 70, STOCKHOLM Va, T el. 21520 5, 206275 
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riktningsberoende vågledar

dämpare för mikrovåg 

M Jkrovågeffekt in 

\ ...~ 
Mikrovågeffekt 
i denna riktn ing ~p överföres med 

A) försumbara 
förlult.rMikrovåg_ffekl i 

denna riktning -+ 
dampas: mer ön lO dB 

»Uniline» är en vågledarsektion av ny och säregen kon
struktion, speciellt avsedd för användning i mätutrust
ningar, där belastningsimpedansen kan variera. Exempel
vis kan »Uniline» användas i stället för dämpare av »för
lusttyp», som vanligen används mellan mikrovågsenergi 
källan och belastningen. I detta fall erhålles en isolering 
utan nämnvärd förlust av den överförda effekten. Upp till 
100 gånger större effekt blir tillgänglig på utgångssidan 
om »Uniline» användes. »Uniline» är en riktningsberoende 
vågledardämpare, inte en riktkopplare. 

UNILINE : 

Frekvensområde : 8800-9 600 e l ler 9 600-10 ~OO Mp/s. 

Standardvögledare: 'h"x l ", IOing d 6!/,". 

Dämpning i bakri ktningen : ca 20 d B. 

SIåendevåglörhållande : 1,3: 1 le l/er mindrel i vardera r iktn ingen. 

, Unil ine. Ör fö rsedd med p lana flö nsar ov , tandord typ , såv ida icke 

annat speci ficeras . 

OBS: både "Uniline" ach 

" Gyral'ine " för olika frekvensområden ner 

till 3000 Mp/ s äro för närvarande under utveckling. 

amplitudmodulator för 

mikrovåg 

Modu lerlngssp(jnning 

M i krov åg_flekl omod~erod in~v 

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

. ~ ....~ . ) 

.... 
Modulerad mikrovageffe kt ut 

Denna nya absorptionsmodulator baserar sig på ferro
magnetiska resonanser och är i huvudsak en kontinuerlig 
variabel mikrovågsdämpare, vars dämpning kontrolleras 
av ett magnetiskt fält. Amplitudmodulering aven mikro
vågssignai kan erhållas genom all amplituden hos det 
magnetiska fältet varieras med hjälp av strömmen från 
en yttre modulator. »Gyraline» möjliggör, att mikrovågs
oscillatorn får oscillera omodulerad, vilket bl. a. elimine
rar risken för oavsiktlig frekvensmodulation. »Gyraline» 
erbjuder även många andra möjligheter som elektroniskt 
kontrollerad mikrovågsdämpare. 

GYRALlNE: 

Frekven.omröde : 8500-9900 e ll er 9600-1 1200 Mp/s. 

SIandardvågledare : '/,"X l " , lä ngd 6 '/''' . 

Overföringsdämpning: min dre än I dB. 

Modulationsgrad : O till äver 90 %. 

Modulationslrekvens : upp l ill 3 ()()() pis. 

Ståendevågförhå llande : 1,4: 1 l e ll er mind rel 


DRIVSTEG FOR GYRALlNE 

Spec ie llt kon struerod fär modu le ri ng med sin usvög ov e ll »Gyro lin e. 

element. 

Frekvensomröde : ko ntinuer l igt inställ ba r 800-1 200 kp/s . 

Utgång.eflekt: 100 mA ta pps träm i . Gy raline . -elementets ingång . 

I I mpedons = 500 ohm vid l 000 pls .1 
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STOCHHOLi\IS TELEVISIONS
FöRENING 

Sekretariat: Box 16118, Stockholm 16. 

Tel. 11 11 74. 
Ordf. Ing. Percy Wulff, KristalIv. 38, H;i· 

gersten. Tel. 455070. 
Post giro 196057 (kassör F Strindberg), Rå· 

sundav. 66, Solna. 
Inträdesavgift: 10 kr. Arsa"gift: 3 kr. 

(1953) . 

Hösl.ens program 

omfattar sammanträden med demonstratione,', 

föredrag och diskuss ioner varann an tOI',da~ 

kl. 20.00 i Konlorist föreningens lokaler, Apel · 

bergsgatan 58, allt.så elen 8 och 29 / 10 samt 

12 och 26/ 1l. 
Vid sam manträd et den 3 se pt. som besökt es 

av ett 3D-tal medlemmar visade civilin.g. la· 
mes Hellström en del nya TV·detaljer ocll ge· 

nomgick en del tl'imningsfrågo r Töra'nde tdc· 

visionsa pp·arater. 
(G 	 W) 

LF-pentod 6BR7 
Antimikrofoniskt 
specialrör med 
extra låg brum
och brusnivå för 
ingångsstegcn i 
bandspelar och 
mikrofonförstär • 
kare. " Idealisl,t för mo
derna inspel
ningsanlägg
ningar samt tele
visions- och rund 
radiostudios med 
krav på hög 
mikrofonkäns
lighet. 

En Brlmar
produl't. 

Roterande omformare 
Iugung!5."'p, S" . 
,olt Hkstr. ~ PUOJtIll:; lit SII"öm ul 

24 1200 200 mA 
12 600 200 mA 
24 500 250 mA 
24 200. 13 50 mA 

resp . 1.3 A 
24 300 v, 240 mA, 

150 v, 100 mA, 
6 v. 5A 

28 320 170 mA 
27 285 75 mA 
12 430 50 mA 
12 1000 70mA 
12 400 !30mA 
12 220 100 mA 
12 250 125 mA 
12 490 65 mA 

G 350 120 mA 
6 300 'i0 nlA 

12 220 v lOJ VA 
växelstr. 

220 2~O v 250 VA 
växelstr . 

Diverse 
Högfrekvensgenerator, 1300

2600 Hz, 500 VA .............. 
Wearite Tapedeck, nytt . . . 
Jones kontakter 6-8-poliga, 

h an- och hon- ................ 
Likriktare, selen, 300 volt 120 

mA . . ................... ..... . . 
Drosslar kaps!. amerikanska 

80 H, 100 mA, 160 ohm...... 
Synkronmotorer, verkligt först 

klassiga, l varv/dygn, 220 V, 
Skala, precision, 6 tum, utväx

ling l: 100, med no nie 

Ingenjörsfirma TELEX 
EngelureklsgnlRJt 2 -1 GÖleborg 

RADIO 

kan Ni grunderna? 

Den \)ä~ta metoden att lära sig radioteknik 
- att forstå en radiomottagares och sändares 
uppbyggnad och verkningssätt - är att re
dan f!ån början ..genom praktiskt bygge och 
expertment omsatta teoretiska beräknln~ur 
och förklaringar I praktiken. " 

AMATÖRKURS 
Vdr instruktiva och popullira kurs omfattar 
all teori och alla praktiska an visningar som 
en ?ybörjllre behöver för att bil en sklckitg 
radIOamator. I forsta breret ing;1r bl. u. en 
grund kurs I tel~grnfi. 

{\' i a vgör döre ft e r om SiföriIa breveI 
ön8"wr forl sulto h'urse nGRATIS! eller ej. 

AB BEVA-TEKNIK • LINKÖPING 

• 	 Siind GRATIS första brevet I "Amntör
kurs i rndioteknik och rndiol>:nrge samt •I prospekt oc h dl)Ol'C Uppl r~D i ng-al' . I 
Namn:I 	 I 

I 
Adress: .............. I 


• 	 Pos tadr.: ....... . . . . .. .... PR 11 ~ 


BOKNYTT 
jor/s. fr. sid. 12. 

Man får nog säga, att Låda de'o8 system 

behandlas på så hög teknisk ni,å, att en hel 

del inte blir tillämpbart för amatörbl'ggare pa 
områd·e'I. Exempelvis omfattar sända rCIl i 

pu lsmodulerade syst~ll1d int e mindre än 30 

rör under det att mottagaren jnnehaller nära 

50 rör ( !) Även AM,sl'stemets apparatu r blir 

relativt omfångsrik. Att denna form av 

fjärrmanövrering emeller·tid kan ha andra 

och inte endast leksaksbetonade - tekni~ka 

till.ämpningar är emellertid uppenbart, exem· 
pelvis fjän,kontroll av raketer, projekt il er, 

motortorpedbå tar och tanks. 

Guide lo 
sammanställ

7 upp!. 104 

Broadcasting Station' . 
d av Wireless World , 

sid ., pris 2 sh. 

Denna 

sjunde 

lilla bok, 

upplaga , 

SOIU nu ulkommit med 

innehåller uppgifler 

s ir. 

0117 

r"_ndradiostationel', lLU vudsakligen europeisk? 

lång· och mellanvllg tationer och sal11man· 

lag t 1600 kortvågssta tio ner över heja vä rJ· 

olen, som arbetar med en efi ekt stön'p än J 
k W. Lång. och mellanvå!!;sla beJlen är upp ' 

gjord i en lighet med Köpenhamns·plan cn, 

Dessutom finns en tabell övcr T V·Halioner j 

Europa och 160 europei~ka F\!,slutioner, hu · 

vudsakligen tyska FM·UKV-rundradiosän 

dare. 

Pris 

100: 
JOO: 
JOO: 
60: 

70: 

90: 
45: 
50: 
80: 
85: 
7:1: 

70: 
70: 
85: 
50: 

140: 

HO:

55: 
400: 

3: 

9: 

l~: 

33: 

H: 

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
_ . 

-
-
-
-

-

THE TELEGRAPH 

CON DEN SER Co. LTD 

NORTH ACTON 

LONDON 

Kopo(i 'ons I P,o. · I Dimensione r 
.uf Ipannin; V= långd Diom. 'y• 

' 4+ ,005+ ·005 1.500/2,250 3,'•. I ' •
" 

I~IO 
, 25+ ' 001 2.250 2 ' .

" 
1 ,:',, · 56331 

,2+'1 + ' 1 1,.500/2.250 J i •. 1 56361 
' 1+ , 1 + ·01 2,250 Hl' I i ' 52342 
· 1 + ' 01 + '01 1.500/2,250 1 I i . I 57008 

' 1+ ,005+ ' 005 1,.500/2.250 l U' l 57028 
,04+ '04+ ·005 2,250 2~ 56543 
·02+ '02+ ·005 5.000 2 ~ Ii' 56612 

\ 
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(;1: I ~ KRISTALLDIODER 
är marknadens minsta kristalldioder. De är utförda med 

kraftig keramikkropp, vii keL gör dem stötsäkra. Dc 

ha låg egenl<apacitet och nästan obegränsad livs

längd. 

lN2JB 

lN3-l 

lN57 

lN34A 

lN54A 

lN38 A 

l N58A 

lN23B 

lN48 

lN54. lN 5G 
lN38 
lNG7 

lN55 , lN63 
lN43 

IN 57 

lNG7 

lN34 

IN51 

lN51 

IN64 

IN48 

ING8, lN?5 

IN4l 

IN41 

lN4l 

IN 35 

lN:3 5 

:-a~ lO 

H .• '" 

Anlll. 

Nollpunklsdiod f ör sm,j sp, 
UKV·di o d för max, 1000 Mc 
Spec ia ldi od för m ax, 10000 Mc 
Spec ial dlod {ör m ax, 10000 Mc 
Se ä ven O S l60 
Mä tlnstrumenldiod 
Se även OS 161 
O S6 l med högre spär rmo t s t, 

Miniatyrtyp 

Minlatyrlyp 

Minlatyrtyp 

Minlatyrtyp, Se anm, OS6lS 

l\1ln iatyrtyp 

lN34 med vidare toleranse l' 

IN51 med vidare toleranse r 

D e t e ktor för rörvo ltmete l' 

2:dra delektor för television 

IN48 med vidare toleranser 

4 st. m atchade lN34 

0 :0 kåpa f ör ringmodulator 

0 :0 i kåpa för Graetzkoppling 

st. matchade IN 34 

st, spec ialmatchade I N3 4 

16: 50· 

16: 50 
16: 50 

16: 50 

7: 

9:

lO: 

11: 50 

13: 50 
7:

9: 

lO: 25 

11: 75 

13 : 25 

6: 

5: 50 

4: 95 

4: 95 

4: 95 

6: 50 

lO: 50 

37: 

39: 

39 : 

15: 

16: 

OS601 

DSG02 

OS60:3 

OSG04 

OS606 

OSli l1 

OSG21 

OS70 

OS70 
am 
1)570 
ag 

O S80 

OS 80i 
Internation a l Tclephune 

Tynern a OSGOl , OS602, O S603, OS604, OS606, 05611 och OS621 kunna.?Incl T e legraph Corpo rat ion 
avcn levereras i miniatyrutförande. 

ett våri dsnamn inom tel c te kru ken, 

AB Standard Radiofabrik 

BROMMA 

Telefon: Stockholm 252900 Telex: 1165 



ELEKTRONIKUTBILDAD 
INGENJÖR 

eller kunnig radiotekniker anställes 
för skötsel och byggande av elek 
tro -fysio logisk apparatur. Förstör
kar-, oscillograf- och pulsteknik . 
Svar till Docent Lundberg, 

Fysiologiska Institutionen 

Lund 

\ 

JOHN SCHRÖDER 
Konsulterande ingenjör 

RADIOTEKNIK-MÄTTEKNIK-INDUST

RIELLA ELEKTRONI KANLÄGGNINGAR 

Projekter ing, konstrukt ion, laborotorlemötningar 

Havs(ruvögen 15, BROMMA Tel. 259533 

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

17" TV-MOTTAGARE I KOMPLETT 
BYGGSATS 

med fä rdigborrat chassie av 1,5 mm järn
plåt. 

Nätenhet ..... 100:-
Chassie med mek. dela r 40: 
B ild, MF och Videodelar 99: 
L jud-MF .' ................. .. .... . . . 100: 50 
Horisontalenhet . . 108 : SO 
HF-oscillator ... .. .............. . .... 49: 
Vertika l- och Synkseparator .. .. 66:
BIldrör MW 43 -64. AvJänkningsenhet
AT 1000/01. Jonfälla. 
Kopplingsschema med arbetsbeskrivning
medföljer. 
Vi tillverka allt t HF-drosslar och spe
ciaispolar, även för amatörer. 

TV-Teknik, Box 106, Sundbyberg.

Telefon 28 31 02, 56 l B 2B. 


Tråd - o, bandspelare, 


Skivspelare, - växlare, 


Förstärkareanläggningar etc_ 


Nya och begagnade_ 


Begär of/ert Ombud antagas 

FABRIKSFÖRSÄLJNINGEN 
Våxjö Tel. 2820 

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

46:1l 

PRAKTISKA VINKAR (jorI s. Jr. s. 35.) 
12 V bih'adio på 24 V batteri 

För a tt batteriet ~kall bela.stas lika, förbi· 

kopplas radions strömbrytare . En t"apo'j·! 

strömbrytare insättes i stä llet. Den kopplas s~ , 

a tt vid tillslagning av radjon, även ett trät!· 

l indat mot~tånd ( "om inregl'era ts tilI ~amma 

strömförbrukning som apparaten) tilbla s. 
{P !d} 

Är röt'ets emission fullgod? 

r rör där katoden är synlig kan man lätt se om 

katoden är OK. För att katoden skall ge maxi· 

ma l elek tronemission behandlas den med vissa 

kemikal ier. När röret gå tt en lä ngre tid i drift 

kommer emellertid beläggningen alt flagna av 

och katoden får en skrovlig yta vilket ger upp· 

hov till dålig emissio n. Rörbyte är då oftast 

nödvändigt. 

Färgmärkning av tryck
knappar ID. ID. 

Inom SEK {Svenska Elektriska K"mmissio · 

nen} har ut.arbetats e tt förslag SEN 75 01 
Fiirgmärlcning, tryckknappar, markerings/ält 

och markeringslampor för ele-kt ri 5k·a anlägg

ningsclelar. 

Förslage.t har utsänts på r emiss och remi,s· 

tiden utgår den 30.11.53. Intresserade kunna 

rekvirera normförslaget från S venska Tekno· 

10gJöreningen, Brunkebergsto rg 20, Stock· 

holm. Remi[6varen sko].a insändas till Svens· 

ka Elektroingenjörsföreningen . 

R-ÄTTELSER 
Ny tYll a\' allteJln;liagrams){rh'are 

I fig. 5 ~id. 18 i nr 9/ 53 anges, alt bilden 

fi}restälJer en elektromekanisk antenndia· 

gramskrivare av fabrikat Radiometer. Det ä r 

i sjä lva verket Bruel & Kja;r, Köpenhamn, 

som tillv·erkar denna apparatur. 

Ramalltenner för n!Odt'acliobruk 

I artikeln »Om ramantenner för rundradio· 

bruk» i nr 9 och 10/ 53 ha r följande fel in· 

smug it s ig : 

Nr 9 sid. 16: Ekv . (4) skall lyda 


3/2nVL60S =l 

Nr 10 sid . 18, 2 sp. rad 17: Formeln för L.. 
skall lyda 

L 2 = (n1/n)2' L o 

s id . 18, 3 sp. rad 8. Ekv, 12 skall lyda 

Egle = k · VL/ Lo(k 2 + l / Q oQy) 

sid. 19, l sp. rad 6. I e-kv. skall stå 
S2 i s tället för S. 

sid . 19, l sp. rad 12, ekv. 14. Rotmärket skall 
förlän gas över log (2S / bj 
sid. 19, l sp. rad 36. I ekv. 05) skall stå Qo 

i stället för Qa 

s id . 20. I sista formeln skall Q1 ersättas med 

Qo' 

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


u.cco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N . Ladeldt 

~u~d4d 1878 • 
MNiIlm",IIr lir S.nui. PIII,,,'ombudsfor,~j"g". 

CENTRUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. '23°970 

RESTPARTI 
av elektrolyter, fabrikat Hellesen 

och VIcon. 

B mf il 50 öre pr st. 
B+ B mf il 65 " 


16 m! il 65 " 

16+16 m f il 75 " 


AB CHAMPION RADIO 
polhemsgatan 38, Stockholm K. 

Tel. 516572. 

RADANNONSER 
Under denna rubrik införas radannonser till 

ett pris av kr. 3 : - per rad. Annonstyp en är 

avsedd endast för amatörer och för enstaka 

försäljningar. Firm:lannollser måste hä n visas 

tilt våra övriga annonsformat, 

Till sa lu : Bandspelare komplett, 470: -, o. 
däck 150: -. B . Stocklassa, Knektvägen 17, 
Enskede . Tel. 40 87 B5 . 

Till satu: PM-högtalare, 12" , 8 ohm, i bas
r e f lexlåda av ek, labyrinttyp, (o = 45 pis 
95: -. Drossel 2 Hy, 1,5 A" 10 ohm, 15: -. 2 st. 
Mikroskala 0-lBO, med nonie, 10: - Ist. Sän 
darkondensator, 2 X 50 pF, 2000 V, keramisk 
isolation 10: - , Universalinstrument, 2" instr .. 
1000 ohmiV. 12 mätområden , 10, 100 , 250. 500 V 
tik- och växelspä nn ing (20 p /s-20 kpis), l, lO, 
100 , 1000 mA likström, 60: -. N. Sjöden, Ma
nebergsväg. 16, Gulleberna. 

Till salu: l st. LM-tel.-nyckel, flerpol,. 1 st. 
OSG . skoprör 5 Cp·IM. My-Met. skärm, O-håll. 
Tel. 18 OG 22, Gbg. 

Köpes: Pop. Radio av årg. 1930 nr 1-8, 10
12, ev. hela ärg. Arg~ 1931 nr l-B ; årg. 1932 
nr 5, 7, 8, 10-12; årg. 1933 nr 1--4, 6, B, 9-11; 
ärg. 1937 nr 10-12; ärg. 1941 nr 4', 12. Andra 
förSlag diskuteras. Sva r t. "Rejäl affä r", den. 
tiOO. 

Till sa lu: Pop. Radio av ärg. 193B nr 7- 12: 
ärg. 1942 nr 4-9, 12, ärg. 1943 nr l, 6-12. Svar 
till "Rejäl affär", den. tidTh. 

Till salu: Simpson mod. 260 gaL s. nytt. 
Sv. t. Wlveson, Eketånga, Halmstad. 

http:30.11.53


COLL NS 75A-3 
en sensaliollell amalörmollagare 

* Samtliga amatörband från 160 t. o. m. 10 m. 

* KristaJlstyrd högfrekyensoscillator - en kristall för varje band. 

* Variabla MF.spolar före 2:dra detektorn. 

* 	 Hermetetiskt sluten, temperaturkompenserad VFO, 2955.1955 
kc, injicerar oscillatorspänning till 2: dra detektorn. 

* Kris lallfilter. 
Läs allt om denna fantastiskt* COLLINS NYA, BERÖMDA 3 KC MEKANISKA FILTER. 
fulländade amatörmottagare i* Alla spolar permeabilitetsavstämda. 

* 	 Linjär skalkalibrering . garanterad exakt inom l kc utom på 10 vår utförliga svenska broschyr 

och 11 meters bandet, där den håller sig inom 2 kc. "Collins 7SA·3", som just hål.
* Störningsdämpare - "series. lype clipper." 

ler på att tryckas! Sänd in rek·
* Känslighet 2 uV eller bättre för 10 dB, signa1lslörningsförh ållande. 

visition redan nu!* S.meter kalibrerad från l till 9 i 6 dB steg 20,40 och 60 dB över S9. 

* AVC på shäl HF. som MF .stegen. 

* 1,5 Watts Iltgångseffekt. 500 och 4 ohms uttag. 

* Idealmoltagaren för enkelt sidband. 

* 15 rör + likriktare och stabilisatorrör. 

Generalagent lör Sverige : 

JOHA N LAGERCRANTZ 
V.4RT\VÄGEI'I57 	 STOCKHOLM Ö Tel. ,äxel 630790 



Ny RONETTE-artikel 

Är ~i besvärad av nålbruset från Eder pickup? 


Byt i så fall till RONETTES »TURNOVER» med ett nål· 

tryck av endast 6 gram. Ronettes nya nålmikrofon förenar 

god frekvenskarakteristik (25- 12000 p/ s) med 1.1g dis· 

torsion. 


En låg linjär di storsion är av stor vikt. 


Men absolut viktigast är låg intermodulatiollsgrad. 

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

Intermodulationsgraden för Ronettes "Turnouer" 
är lägre än 1 %. 


Ett så lågt värde har hittills ej uppvisats för någon annan 

nålmikrofon. 


RONETTE har två av varandra helt oberoende safirnålar, 

<len 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 skivhytare se till att den är 

försedd med RONETTE »TURNOVER» nålmikrofon. 


RONETTE »TURNOVER» passar de flesta skivspe· 

lare och skivbytare och priset är lågt, endast kr. 

30: - inkL varuskatten. Övriga informationer er· 

hålles av generalagenten för Ronette Piezoelektriska 

Industri. 

Ebrensvärdsgatnn 1-3, Stockbolm K.AB GÖSTA BÄCKSTRÖM Tel. \äxel 54·0390 

~tJWk~pwJ 
Some Iypical applicalio/1s ' 

FATIGUE TESTING 
ELECTRICAL COMPONENT TESTING 
VALVE MICROPHONY TESTING 
TORSJONAL VIBRATION TESTJNG 
FLEXURE TESTING OF PLASTICS, ETC. 
MECHANICAL STRUCTURE TEST/NG 
SPEC1ALISED GUIDED WEAPON RESEARCH 
or wherever ACCURATE CONTROL ' OF 
FREQUENCY AND AMPLlTUDE is demJnded 

/lluSlraled are Iile Model 8/600 Ihol 
develops a force of ± 300 Ibs and Iile 
midget Model ...ill, a force outpul of 
approximotelv ± 2 Ibs for oplical. cell 
reseatclJ and Iwirspring rorqll(, {('s ling. etc. 

GOOO:\'IANS INOUSTRIES LTO' AXIOM WORKS' WEMBLEY' MIOOX' Phone; Wcmblc)' )200 (~Iinrs). 

Alla informationer och priser - erhålles genom generalagenten för Sverige. 

Ehrensvärdsgntan 1-3, Stockholm K.AB GÖSTA BÄCI(STRÖM Tel. växel 540390 


