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Privat TV-start i 
Sverige? 

D en H fll(t. i år uPlwaktades 
l{ommunil(ationsmillistern a v f y
n~ a \. la 1II1ets största, radioföre
tag OtIl trI' stora organba tionel' 
lIIecl en ansiil,an om l(on(,l'ssion 
för bedri I'lInO\' a \' llOmnwrs iella 
'ry-sändningar. 

D~ konce.-·ion ,sökanrl e är följijnd e : Lux
or Radio AB, Supnska AB GasacCII/7/1I1ator 
(AGA), S l.'clls!;a A8 Ph ilips , Sucllsl:a Radio 
AB, Koopcralha jörlmndet, S~eriges K öpman 

najörbun d, SI'eriges Lantbmksjörli1lnd_ 

I konc~."ionsansökan fr umhnllcs till en bör

jan , att en utbreud folkopinion önskar all 

tele\' i ionen ~nara - t möjlig t infö re< i S\cri,,('. 

Det är m ed beklijgande ma n f'rfari t, at. t (kil 
försöksycrksa ml, et Olll T c levi5 iomuI red nin gen 

förc~lag i t i ok ri vcl,c 3\ d" n 29 oktober 1952 
icke komme r till st 5nd , och at t lt" l"visionen 

t. v. ~ t31l es pa f ra lll ti k' n. 

För alt b id ra lill fril"u ns IÖ oni ll g begär 

för ·tagen konct's~ion all d r i\ a u tsänd ni ng 

a V t{'ln ision i . tockholm un dtT tid"n ti lls en 

av ri b dagen bes lu tad reguljär s\ e n-k lele , i

fio n tjänst igång"ättes, dock minst t. o. m. ut

O' ngen av ilr 1957. Med hänsyn till d en ti d, 

501ll krävs för bl. a . an ,; kaffning av materiel 

oc h utbildning av personal, beräknas clag

liaa Fändningar kunna biirja förs t under andra 

halv ret 1954. 

»Verksamhete n är a vsedd att bedrivas på 

kommers iell basi" och ~kall a llt ~li finan sieras 

genom försäljn·in O' av programtid ~, s tå r det 

vid are i koncess ionsansökan. »Företa p'na un

d ersöknin gar visa, alt l 'dande annon örer äro 

synncrlj <Ycn illtreSsel'llcle av att taga tch'v is io

nen i s in tjän t. Köpare av programt id äro 

dock inte blott före tag inom ind uotri och han 

de l, som vilj a prida konsumentupplysning 

och allmän kännedom om sina varor, utan 

det finn s också nl~nga samman~lutninga r, or· 

gani ~ation er och institutioner . som genom TV 

iin ka ge infonn!ltion om s in verksam hf' t och 

äro vi lliga a tt beta la härför». 

»"id s idan av dc be talda progra mmen r e

se rveras en J el av programtiden för ej be tal

da program, innehållande journal ' r och re

portage , kulturella och undervi sning 'program , 

und cr h Iln ing e tc. De nna oändning< tid bekos

tas HV Inedd som erhå lles för de beta lda pro

gran1lllCIl. l\lågra 5r1iga ljc en~a\'g:ifl cr kOln· 

ma ej all u Ua "as. 

Prog rammens plane ring och övervakn ing; 

~köt c~ av teleYi ·ionsbolage t. Själva program· 

produktio nen är däremot tänkt att göras av 

uto lTI5 tll nde, de betalda programmen av ex. 

annonsbyr aer oc h film- och t e a t erförc ta ~, 

de avg iftsfria av R ad iotj änst, Skolöverstyrel

sen, C ivi lförsvare t etc. Elt programråd med 

repre.entante r för d essa och andra allmänna 

int resse n avses alt bildas för att biträda bo

lagets direktion vid programmens utformning 

oc h obj ektivt ta s tällning till viktigare frågor, 

som kunna uppstå gentemot allmänhet och 

kunder. 

För alt yerk"amheten skall bli framgångs

rik mil.·te programmens kvalitet hållas på en 

hög ni vå och utformas efter svenska förhål 

landen, varjämte de böra sänd·as dagligen uno 

d r ej alltför kor t tid. Programtid en avses 

i början uppgå till 8--10 timmar per vecka 

för att under 1955- 1957 ökas till omkring 

IS timmar pr vecka . Bolagets drift skostnader 

beräknas bli al' s torlehordningen I,S milj . kr. 

per år. För täckande av kostnaderna erford

ras e tt pris för uthy rning av programtid av 

2 500- 3 000 kr/ tim. 

An talet televis ion ~mot taga re i Stookholms 

område t kan försi kti g t räknat väntas uppgå 

till e tt par lusen redan första åre t fö r alt 

,; lI crcssht 5tiga til l omkring 20000 unde r år 

1957. 

Om koncessionen ej förlän ges e ft er 31 / 12 
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GAUnDIG ett världsmärke 
när det gäller 

* bandspelare 

* radio 

talar för * television 

* mätinstrumen tCGRunD.G) 

- allt 

AKTIEBOLAG 

Artillerigatan 87-8 9 - STOCKHOLM - Växel 670700 
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BANDINSPELNINGS 
MEKANISM ACEC 

Bandhastighet 7' /,"/sek. Snabb 
fram- och återspolning. Svaj
ningsfr! ä v en vid pianomusik. 
E!egant utförande med ytterst 
små dimensioner. Speltid l tim. 
med 2-kanalinspelning. 
Pris kr. 500:-. 

A VSPELNINGS

FÖRSTÄRKARE 


Sammanbyggd i en enhet med 

omkopplare fbI' Inspelning, åter

s pel ning och nolläge. RÖi' 

EF ~o och ECC 40 (haLva ECC 

40 tjänstgör som oscillator) . 

Förstärkaren är avsedd att 

samarbeta med en befintlig 

radioapparat. Pris kr. 187: 50. 


-.
NÄTAGGREGAT 

till förstärkaren I de fall där 
r adiomottagarens nätaggregat 
ej räcker till att mata förstär
karen. 
Pris kr. 62: 50. 

TRADINSPELNINGS
MEKANISM CRESENT 

Denna förnämliga trådinspel
ningsmekanism är tillve rkad i 
U. S . A. av det kända företa

get "Cresent" , vilket borgar 

för högsta precision och kva

litet. Drivmekanismen är för

sedd med pick-up för grammo

fonspelning. 

Pris kr. 450:-, 


Rund precisionsskala 
med utväxling 1-9. Diam. 120 
mm. Graderad 1-180°. Grov
OCh fin instä llningsratt. 
Pris kr. 23: 80. 

MB DRIVMOTOR 
4-polig, 25 watt, omkopplings
bar 100/125 eller 200/250 volt 
växelström , axeldiam. 4.8 mm. 

Kr. 50:-. 

BYGGSATS TILL 

J-SPEED 
VERK 

Komple tt sats delar till h är ovan avbildade engelska skiv
spelare, 3 hastigheter 331/ 2, 45 och 78 varv. Kristall .... ick
upen omställbar för LP och Normalskivor. Automatisk 
stopp. Motor omkopplngsbar för 127 / 220 volt växelspän
ning. Pris ink!. frakt endast kr. 127: 50. 

RIKTANTENN 
Enkel vikt halvvågsantenn. Matn!ngsimpe
dans 300 ohm . För TV-kanal 1- 3. 

Pris kr. 40: -. 

HS-spolar, HS,generatorer för T.V. mm. 
HS -spole 2KV 200 microA ... . 32: 50 

HS-Spole 2KV l mA ........ 32: 50 


HS-Spol e 5KV 500 microA ...... 3.2: 50 

HS-Spole 12KV 300 mic roA.. .. 39:

HS-Spole 30KV 100 m icro-A 52: _ 

HS-Spole 20KV 300 microA ... . 97: 50 

HS-Generator, avge r 6KV vid 
220' volt 20 mA och 10KV vid 
250 vojt 25 mA. Rörbestyck
ning: 6V6, EY51 .... .. ....... . 110:

HS-Generator, 25 KV 100 mitroA. 
18-25 KV vid 250-270 vo lt, 
anodström ca 45 mA. Rörbe 
styckning: 2 st. 1B3/8016 och 
I st. 6L6 ...................... 240:

•
lt' 

'. '-~ 

Stand-off isolator. 

Keramisk isolator dim. 70X70 
mm. försedd med försilvrad ving
mutter. Pris kr. 4: 75. 

STYROLKONDENSATORER 
Miniatyrkondensatorer i nytt utförande. Isoleringen ut
förd av plastfolie. I kvalitet närmast jämförbara med 
keramiska kondensatorer. 
Arbetsspännmg 500 V. Provspänning 1500 V . 

Kapaci tetstolerans ± 10 %. 

Best.-nr Pris 
kr. 

Q270 25 pF 0:60 
Q271 50 pF 0:60 
Q272 100 pF 0:60 
Q273 150 pF 0:60 
Q274 175 pF 0:60 
Q275 . 200 pF 0:60 
Q276 250 pF 0:60 
Q277 300 pF 0:60 
Q278 500 pF O: 65 
Q279 1000 pF 0:70 
Q280 2000 pF 0:75 
Q281 3000 pF 0:90 
Q282 5000 pF O: 90 
Q283 10000 pF 1:10 

Allt mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A - Stockholm C 


Tel. 207814, 207815 Postgiro 251215 




/-----------------------------------~, 

Glöm inte 
prenumerationen för 

1954 


Populär Radio kostar 

helår 12:50 

halvår 6:75 

För att underlätta för direktpre

numerantema sänder vi ett på

minnelsekort i början av decem

ber. Nytillträdande abonnenter 

däremot kan enklast beställa pre

numeration genom att använda 

det inbetalningskort, som med

följer som bilaga i detta nummer. 

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

1957, förutsälles, att den utrustnin{l; som an

skaffats av rrolaget och som ej hunnit av~hi
va, ura ler koncessionstiden inlöses av det fö· 

retag, som efter denna dag kommer att driva 

televisionstjänst i vårt land. 

Den planerade verksamheten är upplagd på 
ett sådant sä tt, att den ger Televisionsutred 
ningen tillfälle alt turlera viktii![l problem, 

till vilka ~tällnin.g m s te tagas före starten 

av en reguljär svensk televisionstjänst, och 
vilka omnämnts i Televisionsutredningens för

slag till för.öksverks.amhet. Sändningarna 

komma ~idare att ge radioindustrin erfarenhe· 
ter bl. a. beträffande mottagarnas bildkval i
tets· och servieepro<blem, som inte kunna er
hållas genom laboratoriefön,ök» , framhålk., 

det , lutligen i den inlämnade konce,,,ionsan· 

~ökan . 

Den inlämnade koncess ionsansökan väckte 

till liven livlig pressdebatt, ur vilken vi åter· 

ger några inlägg. 

Tidningen »Expres:'en» skriver bl. a,: 

»Diskussioner om television är egentligen 
det enda som den nya uppfinnin{l;en skänkt 
Sverige, och i många av d,e&sa har repre· 

sentan ter för televisionsutredningen och 

andra s tatligt orienterade personer förlda· 
rat, att staten alls inte har något monopol 
på television. Tvärt om är man tacksam 

för hjälp från alla kant er. Men, har tala· 

ren tillagt med ell ma liciöst srniileende, 
märkvärdigt n.og har ingen hittills hört J,' 

sig. 

Nu kommer det emellertid ett erbjudande 

om ett rejält handtag. Och det finn.s "crk· 
ligen resurser bakom erbjudan.det. Där ~ t 5 1 

inte bara de ledande radioindustrierna, utan 

också Kooperativa förbundet och ell par 
stora organisationer. Intresse nterna har gUll 
~amman i dt konsortium som vill dri,'a tr· 

levision Jlå kommersiell ba's -» . 

På tal om frågan om reklam i tele\'i~ iOll 

eller inte skriver tidningen: 

»Varför J}as;;ar inte kommersiell '<;\ (0' i
sion i Sverige? Är det för all den innebär 
en framkomli g väg att få i gång t c]Pv i sio~1 

i ett lit et land? Medan den andra \ä~ell, 

som bygger på statliga understöd och li
censmedel, visa t sig vara så svårframkom· 

lig atl den knappast inom överskådlig tid 
kan tänkas led a till något resultat. Ingen

stans i Europa har man försökt kommer
siell television, och ändå vet man här att 

den är olämplig - ». 

slutklämmen heter det: 

»Då nu några av land ets största (öre
lag, där man också finner några av lan

dets bästa huvuden, anser s ig ha funnit en 

ekonomi"k möjlighet all visa television, så 
bör det väl också tyda på att det kommer· 

TS Swing- Container 
6 lådor kr. 32:


12 » » 48:
18 » » 64:

lösa skiljeväggar a O: 25 

Till varje låda medföljer en märk iopp och en skiljevägg. Ytlerligare 
två skiljeväggar kunna monteras i varje lada, så all den avdelas i 
4 fack. Till varje Container medfäljer fastspänningshållare och skruvar, 

Utvändiga mått, 

bredd 277 mm - djup 66 mm 


höjd, 


6 lådor 2.20 mm 
12 lådor 405 mm 
18 lådor 585 mm 

Patentsökt 

RÖRSTRANDSGATAN 37 STOCKHOLM 

NORDHEMSGATAN 60 GÖTEBORG 

ISAK SLAKTAREGATAN 9 MALMÖ 

6:12 
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I 

Likspänningsoscilloskop 
ReA typ WO-56 A 

med 7" skärm 

Stor känslighet, stor skärmdiameter som gör oscilloskopet 

lämpligt för såväl industrilaboratorier som för servicebruk. 


Vertikalförstärkare: frekv.-område 0--1 Mp/ s (- 6 dB) käns

lighet 4,2 mVeff/cm 

Ingångsimpedans l megohm 


Horisontalförstärkare: känslighet 8.4 mVeff/cm 

ingångsimpedans l megohm 


Tidsaxel: Vippspänning variabel 3 p/s-30 kp/ s 


Bild-expansion 3 ggr skärmdiametern 


Nätanslutning 105-125, 200-240 V 50-60 p/ s 


Dim. höjd 340, bredd 230, djup 420 


Genera lagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM Sö. Tel. 449760 

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

1. Jack för extra hög 18. Reserverad för even
talare tuell anslutning till 

2. Jack för utgång 1 

r 
telefonsvarare eller 

volt för anslutning andra speciella be
av hörtelefon, radio hov 
eller separat förstär 19. Volymkontroll för 
kare den inbyggda kon

3. Jack för mikrofon trollhögtalaren 
4. » » ingång 5 mv 20. Huvudströmbrytare 
5. » » ing. 1,5 volt samt motoromkopp
6. » » grammofon lare för två hastig
7. » » antenn 26 heter 
8. » » jord 21. Kontrollampa för 
9. Omkopplare för in- l inspelning 


och avspelning med 
 22. Utstyrningsindikator 
fyra lägen 23. Driftskontrollampa 

10. Tonkontroll 24. Automatisk vänd
Il. Volymkontroll ning 
12. Vänstergång 25. Avtagbart lock un
13. Högergång der vilket inställ 
14. Snabb spolning åt ningen för den in- I 

vänster byggda radion göres
15. Snabb spolning åt 26. Lucka för nätsladd 

höger 27. Jack för fjärrkon
16. Start troll 
17. Stopp 28. Inbyggd högtalare 

Begär prospek t Pris kr. 2,1-00: 

3 motorer, 2 uppsättningar separata in- och avspelningshuvud. 4 timmars program, automatisk vändning -- kon
tinuerlig drift, kontrollavlyssning fr ån bandet under inspelning -- 5,5 watt utg.-effekt, 2 hastigheter, inbyggd lokal
mottagare. Levereras även med l kanal för 7 1/ 2" och 15" bandhastighet. 

p OLYVO X AB - Stockholm, Regeringsgatan 45, tel. 217398, 213323 
\. 

Pris kr. 1.790:
Vårt instrumentprogram upptar ett 
lO-tal andra oscilloskoptyper 

10 11 lit n Il 14 l.'l 16 Il 'Bo 18 19 la 

p O LYVO X III -- Den exklusiva Bandspelaren 

7 ;12 



Slutrör 6BW6 

Modem el<viva

lent t ill 6AQ5 och 

6V6GT med D

slifts minia tyr 

rörsockel. 


Pris Kr . 8: 50 
Ett nytt s tab ilare k{""J JI•...;;:;==-1<> 
u tförande av ett 
vä lkänt be3mrör.91 \~~Ö..,Ig-'J
även lämplig t 
som sändarrör 
upp till 150 Mc/s. 

Finnes i långlivsu tförande 

under beteckningen 6061. 

En Brimarprodul<t. 


r---------------------------~ 

MAGNETHUVUD 
för bandinspelning 

med inspe lnings·, avspelnings· och 
raderlindning. 

Tekniska data: 
utspänning vid av
spelning av stor leks
ordningen ..... .... . 1 m V 
HF- oscillatorns fre
kvens . .. .. .... _.. ca 30 kp /s 
Inspelningsström . _ ca 1mA 
HF-förmagnetise
ringsströ m i inspel
ningsspo len . .. .. .. _ ca 10 mA 
Raderström .... . ... ca 45 mA 
Raderspänning . ... ca 30 volt 
Impedans i in - och 
avspelningsspole vid 
l kp/ s .... ..... . ... . ca 200 Q 

Pris kr. 48:

International Telecommtinication AB 
S:t Eriksplan 7, Stockholm, Tel. 349150 

\ 

8:12 

"ieHa syslemel kan ha förde lar i elt JanJ 

som vårt. 

I varje fall ~kulle väl varken vi eller 

television en eller svenska staten lida någon 
skada om konsorliet fick göra prakliska för

sök. 

Meda n papper,travarna växer på utre

darnas bord .» 

Veckolidningen »Vi», konsumenlkoopera

tionens organ skriver: 

»Konsortiet beSlår av de störsIa radio 
fabrikanterna, KF, Köpmannaförbund et och 
Lan tbruk;;förbundet. 

Redan sanunansättningen vittnar om att 

här gäller en fråga, som parterna tillmä 
ter mycket sto r betydelse_ Några av dem 

är ju i vanliga fall inte s särcleles sam· 
spelta. De som följt ledarspalten i Vi 
har knappast kunnat undgå att observera 
de skarpa motsättningarna mellan KF och 
radiofabrikanterna. Och med Köpmanna

förbunJet, den privata handelns topporga

nisation, har KF och dess organ haft åt
skilliga skärmytslingar och lär väl komma 

att fä det också i fortsättningen . I detta 

fall har emellertid intressekonfli kterna skju
tits å t sidan, därför att man anse tt Eig 

ha ett belydelsefullt gemens-amt inlresse att 
tillvarata.» 

»I ett radioelo gav televisionsulredning 
en·; ord,rörande - som är en vis dalkarl. 

talman Anders Olssol1 i Mora - uttryck åt 
si n betänksalTWla inställning, att man här 

bör skynda långsamt : telev is ionen griper in 
på så många samhällsområde n, de t är nöd 

vändigt alt noga överväga hur den skall 
i f1pa~sas i vårt vardagsliv. 

Det är naturligtvis riktigt. Men behovet 

av grundlig utredning - som snart borde 

vara tillgodosett! - bör inle hindra en 
försöksverksamhet, som inlre'1'sen terna gör 

på egen ekonomisk risk och därtill förvi so 
under pressens kriti ska övervakning, En så

dan fö rsöksverksamhet skulle ge nyttiga er
farenheter, som inte skulle kos ta staten nå

go nting.» 

Regeringso rgane l Morgontid ningen skriver : 

»Vi vill inte ifrägasätta den god,a vil jan 

bakom uppslaget, men ställer oss ä ndå myc
ket tveksamma framför allt på gru nd av 

misstänksamhe t mot en programsändni ng på 
kommersiell basis. Att televisionen kommit 

för al t stanna, det är en sak, som man 
må te acceptera, oberoende av om man 
tycker bra eller illa om den. 

Att några längre up'pskov inte är möj
liga, det framstår oc-kså som klart. Men 
om man för verJ<samhetens finansiering i 

begränsad utsträckning släpper in rekJa· 

ytskiktmotstånd 

Dessa miniatyrmotstånd tillverkas för 
0,05 ; 0,08; 0,10 ; 0.25; 0,5; l ; 2 och 3 watt, 
och i standa rdutförande med ± ID 'I, to
lerans, På begäran kan även ± 5 'lo to
lerans erhå llas, 
Exempel: I megohmll wa tt har följande
data: längd ID mm, diam, 2 mm. anslut
ningstrådar med längd 35 mm. diam. 0,4 
mm. Temperatu rs tegring vid 100 ' lo be
lastning 35°C, temperaturkoefficient 0.04 
"lo per grad C och brusnivå under 1jLVN, 
Lackeringens genomslagsspänning bä ttre 
än 500 volt, 

Sälje8 genom ledalld e gross~ler 
inom branschen . 

Generalagent : 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29 

Stockholm Sö. Tel. 449295 


~~____________________________J 

TILL "WI R E RECORD ER" 

SURPLUSMATERIAL 


Fullt komplett verk idriftsfär digt

sl,lek - exklusive ljudhuvud. 157: 
Gratis medföljer ritning jämte kopp

lingsschema och arbetsbeskrivning

till förstärkaren, 

D E1:ALJER TILL " WIRE RECORDER" 

Färdigkopplad förstä rkare utan rö r . 

mittransLormator, panel, högtalare. 

utgå ngstransforma tor. 157: 
Fä rd ,gkopplad förstärkare på panel

exklus ivE'! rör och nättransformator. 


187: 50 
Förstärkarepanel, väskmodell . med 
text, lackerad, 8: 25 
Ljudhuvud 32: 50 
Nä ttransforma tor Prim 127-220 V, 
sek, 2X275 v,. 1X6.3 v, 19: 50 
Utgå ngstransformator 5,00()---j) ohms, 
imp, 7: 50 
RÖR 
6AQ5 5: 75 
6X4 5: 75 
6AU6 5: 75 
MOTSTÄND 
0.5 megohm, potentiometer med ström
bryta re, 4: 25 
1 megohm , potentiometer. 3: 25 

V i resenera oss jå'r ev, slurjiirsäljning då 
lagret tir J/arkt begrcinsal. 

HOBBY-FÖRLAGET Avd. 15 BORÅS 
~~________________________________J 



----
3 nya pa ppers


kondensatorer 


RIFA-komponenter 
enligt KKVoch SEK 
rekommendationer 

TYP PKH 500 TYP PKH 520 
enligt KKV CPR: l en ligt KKV CPl:l och SEN R 5206 

Utförande : låg, rektan gulä r, hel 
bägare fuktsäke rt tills luten med 
Utfö rande: Cy li ndrisk aluminium 

drage n och fö rtent mössingkå pa 
gumm ibe lagd bake li tpl atta . med fäs töron och tryck töt t ilödd 

botten (sk. badkarstyp) . Si liko n
Standardkapacitanser .u F: genomfö ring ar med lödstift . 
0,1 2x O,1 3xO,1 Standardkapacitanser {tF :
0,25 2 x O,25 3xO,25 0,1 2xO,1 3xO,10,5 2 x O,5 0,25 2x0,25 3xO,25l, 2, 4 och 8. 0,5 2xO,s 

Driftspönningar vid +10°C: 
200 V= och 500 V= 
Driftspönningar vid +10°C: 

350 V= och 500 V= 

För närmare uppgifter - ring oss eller skriv 

AKTIEBOLAGET RIFA 

Norrbyvägen 30 Tel. 262610 ULVSUNDA 1 - ett L M E r icSJ on -jii retag 

Gemensamma 
tekniska data 
• 	 Kapacitanstolerans 

±20% 

• 	 Tempe raturområde : 
-40°C till +lO°C 

• 	 Isolationsresistans : 
större ön 1000 QF mött 
vid +20°C med 110 
V = efter l minut. 

TYP PKH 610 
enligt KKV CPK :1 

Utförande : Hög, rektangulä r be
hå llare av bleckp lå t med trycktäta, 
fa lsade oc h lödda foga r. 

Standardkapacitanser ,uFo 
1, 2,4,6,8, 12 och 16 

Driftspönningar vid + 10°C : 
500 V= och 850 V= 

1250 V= (max 12 (IF) 
1150V= (max 8 ,u f) 
2500 V = (max 4 ,uF) 



Odeugalan 5(l, Stockholm, Tel. ,äx el 31 00 25, 31311A., 322060 kunna borga för att de t inte· blir rena 

spekt akle t.» 

\ 

Kronor netto 850:-	 Leverans omgående. 

Model SO Dynamic 
är en modern dynamisk rörprovare, så konstruerad att den under 

ett och samma arbetsskede mäter såväl dynamisk branthet som 

emission, de båda för rörets funktion utslagsgivande faktorerna. 

* Tube Master pravar alla aktuella amerikanska och europeiska mottagarrör, ca 2500 st. 

* 	Inställes bekvämt på lOs e k u n d e r efter den inbyggda, swinginställda 

rulltabellen med alla data. 

* Lätt att sköta av vem som helst - tekniker som icke tekniker. 

* 	Varje i röret ingående sektion mätes individuellt, med strömkretsar, spänn'ngo, 

och belastningar, avpassade efter rörets verkliga arbetsförhållanden i mottagaren, 

med deltagande av samtliga elektroder. 

* 	Tube Master utför e If e k t i v kontroll av glödshöm, påvisar läckningar hos var m 

katod och utför f u II s t ä n d i g a kortslutningsprov mellan elektroder i varmt tillstånd. 

* Visar rörets såväl godhet i procent aV normalvärdet som användbarhet enligt RMA. 

* Växelström 110-240 valt. 50 per. 

Utförd i låda av bonad ek. 


Storlek 440 x 400 x 160 mm. 


Levererad till bl.a. Kungl. Armelörvaltningen. Kungl. Flygvapnet, Kungl. 

}örnviigsstyrelsen, KUllgl. Tekniska Högskolan, ledande radiolabril,:er 

i in- och utlandet, 111./'. 

j\ \'IN"" kundernas förlroende - ÖKA Eder rör[örsöljning - MINSKA Edra 

ser\'iceknsiuader - AN VÄN ]) TUBE ~·I"STER.r 
\~---------------------------------------------------------

RADIOKOMP ANIET 


men , så maste de t åe under former som 

gör de t möjligt a tt upprällhåll.a kravet på 

en hög standard . Därvid mås te i första 

r.and gar.antier skaffas för aH inte privata 

intress n får utöva inflytande över själva 

programmens planering och utformning.» 

Upi'ala Nya T idnin;; :,l~r fö lja nde kommell ' 

lar: 
»De offir idla utredningarna om S\'ensk 

tel lCl'is ion har i de t närmaste lyckats släcka 

hoppet om en lösning i vår tid . Smärre 

försök har visserligen gjorts och fl era ställts 
i ut sikt, m<cn i övrigt tych mo tto t va ra: 

vänta i ställe t för att t O' Desto mrr upp · 

friskande verkar det att en samling stora 

företag och sammanslutningar nu förkla· 

rar sig beredda alt sälla igång m ed kort 
var~pI bara s t at~maktema avstår från alt 

lägp;a hinder i vägpn. lVIånga som tidigarC" 

"kull e ställt sig tvcbamma till en enskild 

TY, hur betryggande breLt dess underla~ 

än vore, mås te nu säga sig att in itiat ive t 

kommit i rätt t.id, alt det är avgjort bäUrc 

att <;äga ja till ·en lösning som verkligen 

står till buds än att hara vän ta på utred· 

ningar och försök.» 

Dagens Nyhete r är rädd om sina al1 nOn ~;l1 ' 

komster: 

»På sina håll där man känt otålighet 

över alt så lite t hänt på omrädct har man 

omedelbart varit beredd att understödja 

framställningen. Det iir nog en sm ula för· 

ha stat. För det första står det klart att TV 

bör byggas upp i anslutning till rundra · 

dio n - så har ske tt på alla anura håll. Allt 

talar för all eLL intimt sa ma.rb ete mella n 

radio och telev ision är den l-ämpliga s~e or

gan isat ionsformen. För de t and ra torde nog 

de fl es ta vara ense om att ett kQmmersiell t 

utnyttjande av telev isionen om t\lö jligt JJör 

undvikas. rnn an ord en tliga ko,lnad sherii\; · 

ninga r föreligger kan väl inte frågan uefi 

nilivt avgöras, men på detta stadium fin;" 

det ingen anledning att genomfö-ra en ord
ning om i r ealiteten hetyder al t televisio· 

nen hyggs upp på kommersiell grundval.» 

Afton·Tidningen är in te direkt avv isande: 
».·aken kanske inte är fullt ,a enkel som 

det på sina hall gjorts gällande - starta r 

man televi ion så har man därmed ocha 

åtagit sig stora förplikte!;;er ge ntemot alla 

de konsumenter som köper de dyra appa

raterna - men därför lJör man nog inte 

utan vidare avvisa den lösning av problemet 

som n u yppat sig. I väntan på att staten 

skall sä tta igång ka n det ju vara ett vi sst 

värde med ett försök med en television på 

kommersiell basis och de in tre <enter !COol 

stå r bakom - bl. a. KF, KöpmannafÖr· 

bundet och Lantbruksförbundet - bör ju 

10:12 




Glödspönning 6,3 volt - Glödström 450 mA 

Anodspönning 100 250 volt 

Gallerförspänning -1 -3 yolt 

Anodström 0,8 1,0 mA 

Branthet 1,3 1,2 mA/volt 

Geno mgrepp 1,45 1,45 % 
Inre motstånd 54 58 k ohm 

d :o AM-diod vid UO~ 10 volt C:O 6,25 k ohm 

d :o FM·d ioder vid UO = 5 volt ca 200 ohm 

Det idealiska kombinationsröret för mo

derna AM-FM-UKV-mottagare , innehålla n

de en enkeldiod för AM-demoduJator, vidare 

en dubbeldiod för FM-demodula tion plus 

en triod för LF-förförstärkning. Givna för

delar : Fö,renklad uppbyggnCld av chassiet, 

förbil 'ligad koppling, ringa utrymme, indi

rekt uppvärmning vid växelströmsmottagare. 

SVENSKA AKTI EBOLAGET TRÅ DLÖ S TEL EGRAFI 
Tel. 232005 STOCKHOLM 32 Tel. 232005 

Il : 12 



r------------------------------------~\ R A D lON S P lON J Ä R E R (:V) 

Mottagarenyhet för DX-Iyssnare 


,f) W ',· .. A. "@)',i ,,~'. ""'" . 1)",-'.:'''\\\ . .,''.1<". _... \ \' _ l~' 
i/iit..: et .. 


Frekv.-omr. 
Skala. 

Känslighet. 

Bandbredd. 

Övriga data. 

Mek. utf. 

Pris. 

- .- •.. .
\ 1"./ j ... _.... : . _.' . 

~: -.. ,- ... ~ 

550 kpjs-35 Mpj s i fyra band. Noggrannhet ± 0,1 %. 


Handkalibrerad, kuggväxeldriven. 330 gr. vridn.-vinkel. 

Elektrisk bandspridning. 

I medeltal 2 mikrovolts känslighet vid ett signaljbrusför

hållande av 10 dB. Spegelbildsdämpning -50 till -80 dB 

beroende på frekvensband. 

Denna är reglerbar medelst omkopplare i två lägen. Sma

laste läget har ± 1,5 kpj s vid 6 dB och 1: 4 kPl S vid 60 dB. 

S-meter - Inbyggd 5" högtalare - Antenntrimmer - Beat

oscillator - Hf kontroll - Tonkontroll - Stabiliserad 

anodspänning m . m. 

Frontpanel av 5 mm aluminium med graverad text. Stabilt 

chassie med väl tilltagen skärmning. Dimensioner: 500X 

220 X 180 mm. 

Kronor 950: - netto. 


Närmare upplysningar erhålles direkt från fabrikanten: 

INGENIÖRSFIRMA CEMEK 
Vegagatan 20, Solna - Tel. 820890. 

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

UKV delar 
vRJI)KONDENSATORER 
1X12 2X12 3X12 

Kondensatorerrut äro av typ split stator 

med rotorn helt isolerad på keramisi, 

axel, vilket ellminerar problemet att få 

god kontal,t mellan rotor och chassie. 

De äro synnerligen stabilt utförda. 

KERAMISKT SPOD1ATERIEL: 
Spolstommarna äro utförda i högklas
sig keramik och fÖrsedda med järnkärna.
De finnas sävät stäta som med kamrar. 

Släta utan kamrar: 
Typ K6 KlI K12 K7 K9 

22,5 X10 33,5 X10 40X10 55 X10 75 X10 mm. 
Med kamrar: 

Typ K5/12 KlO 
Dim. 56 X18 (12 kamrar) 22 X18 (4 kamnr)
EaspJattor till ovanst. stommar försedda 
med hål för lÖdstjärtar.

Typ B Typ C 
Dim. 27X16 mm. f3 33 mm, lödstjärtar.
Gängade kärnor av HF järn till ovan
stående stommar. 

Skärmburk.ar: 
Typ Mått Passande till 
K 46 36 X30 mm ){6-K10 KlI 
K 57 3SXS5 mm K5-K7-)U2 
I{ 15 36X80 mm K9 
SPOLAR för PA·steg etc. 
Uppbyggda av refftade och borrade 
längsgående ribbor av keranlik samman

hållna aven platta i var ända. 

]( GOl f3 60 X 120 mm 

K 602 I.'J 36X87 mm försedd med 5 stift. 

K S04 J,eramisk hållare till K 602. 

Vidare finnas i lager ett flertal andra 

keramislGl detaljer, såsom omkopptare, I 

standoff, genomföringar etc. 


Gör .m 8pecificerad förfrågo... J 
, ~!g~~~~l~~~~"~~E~O~~ 
12:12 

C E M E K trafikmottagare 

typ CEA53 helt svensktill 

verkad med m0dernaste 

rörbestyckning och i ge

iiget mekaniskt och elekt

dskt utförande. 

9-rörs dubbelsuperhetero. 
dyn m. 12 rörfunktioner. 

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

BANDSPELARE 
Discotape-byggsats (se PR 10) 172: 50 

FININSTÄLLNINGSSKALOR 
Fabrikat Grossman (se In

dustriens nyheter, PR 8 ) 
kompl. m. planetväxel .. 23: 80 

BANDFILTER 
för kombinerade AM-FM 


mottagare med 470 kpj s 

resp. 10.7 Mpj s mellan

frekvens: 


F 325 första MF-transforma
tor ........... _..... . 12:50 

F 326 andra MF-transforma
tor .............. .. . . 12:50 

F 327 detektorfiJter ... .... . 13:80 
för FM-mottagare med 10,7 

Mpjs mellanfrekvens: 
F 323 MF-transformator .... 12:50 
F 324 detektorfilter för kvot

detektor . . ......... . 13: 80 


FM-TILLSATS 
F 335 Blandarsteg för 87-102 Mpjs 
komplett uppkopplat, synnerligen 
stabilt utförande i pressgjutet hölje, 
avsett för r ör EC 92 ....... . 62: 50 

BYGGSATSER 
för Popu.lär Radio:s enhetschassi
konstruktioner. Begär prisuppgifter 
för den apparat, som Ni tänkt bygga. 

ELE KYRON I KKONYROLL 
Arkitektvägen 52 BROMMA 

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

Adolf Slahy 

Adolf Slaby föddes den 18 april 1849 i Ber 

lin. Efter genomgången realskola och yrk(', 

skola blev han 1873 lärare vid tekn. skolan i 
Potsdam. När han 1882 blev medlem ay 

yrkesakademin i Berlin sysslade han med m~

kanik, men övergick snart all ägna sig åt 
elektroteknik. Della blev också hans läroäm

ne vid tekniska högskolan i Berlin-Charlot

· ten.burg, där han sedermera blev en av de 

mei' t omtyckta lärarna. 

När Marconi gjorde sill experiment med . 

trådlös telegrafi viJ Bris tolkanalen i Eng

land våren 1897 var slaby närvaran,de. I juni 

samma år upprepa,de slaby experimenten med 

gOll resultat. Den 7 oktober 1897 satte ha" 

nytt världsrekord i långdistansförbindehe, 21 
km! Nästa år höjde han rekordet till 48 

km. Slaby utarbetade tillsanunans med gre

ve Areo det s. k. slaby- Arcosystemet för 

trådlös telegrafi, som kom till stor använd

ning. 
Siaby var den förste som offen,tliggjorde e tt 

arbete över d.et nya kommunika.tionsm~dlel. 

År 1897 utga.v han nämligen boken »Dic 

Funkentelegraphie», som är ett vikt igt histo

ris kt dokument. 
Vid de första praktiska proven med Herz' 

oscillator hade man inte insett ~tydelsen a,· 

att avstämma sänd·are och motLa'gare på sam

ma frekvens . Marconi nämn~r sålunda int e 

något om resonans i sin patentansökan. Man 

insåg emellertid snart, att rBSonanskre tS8r 

bord'c användas i sändare och mottagare, och 

slaby lös<te denna uppgift. 

http:Sk�rmburk.ar
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RADIO - dirigering löser tomkörningens problem '~ 

Genom RADIO-dirigering 
kan förlustbringande tom
körningskilometer för
vandlas till produktiv väg 
och därmed till vinst för 
Ert företag. Ni kan nå 
Edra fordon när som helst 
och varhelst de befinner 
sig inom en cirkel med en 
radie av 5-6 mil. Ni är 
alltid underrättad om lä
get och kan dirigera var
ie fordon så att dess last
förmåga blir effektivt ut
nyttiad. 

Gör ett överslag över 
Edra tomkörningskostna
der och låt oss se om vi 
inte kan offerera Er en ra
dioanlöggning, som beta
lar sig redan efter kort tid. 
Vi har exoerter som står 
Er kostnadsfritt till tiänst 
med p lanlösningar iust för 
Edra speciella problem. 

Timkostnader för lastbilar 

linklus ive vinst och risk): 
1-2ton ....... . 1) :75 
2- 3 . .... .. 12: 75 
3- 5 13 : 75 
5- 7 14:75 
7-9 15:75 
9-12 18:

/ / / /r------~--

90.000 lastbilar rullarTomma fordon i doy fJu Sveriges gator 
och vägar. Statistiken visar kostar mest at! hela 30 % av dem går 
tomma bl.a. därtör att moi
lighet saknats till ögonblick
lig kontakt med föraren 'un
der körning. 

Det betyder att 

ca 27.000 tomma lastbilar 
bu, ut:: Kunna utnyttias bätt
re.1 imkostnaderna kommer 
man inte ifrån, men förlus
ten kan vändas till vinst. 

formatet ar endast 
höid 102 mm, bredd 
296 mm, diup 203 mm. 

: Till Svenska Radioaktiebolaget 
• A ls trömergatan 12, Stockholm 12 

: V i är int resserade alt fä närmare upp

• lysn ingar om rad iod irigera de transporter. • 

: Namn: . .,...... .. ......... . . : 

• Adress: . . .... .. .. . .. .. .. • 
 SVENSKA ~HA' RADIO• Postadress: . . . . • ......... . ..... . ... • 
= Po p . Radio 121953 : 

••••••••••••••••••••••• AKTIEBOLAGET 
Alslrömergalan 12, STOCKHOLM 12. Tel. 22 31 40 

Filialer: Göteborg, Malmö, Sundsvall, Orebro och Norrköping 
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BLYACKUMULATORER 
av lätlviktstyp 

- genomskinliga 

- spillsäkra - -

färgade kulor visar 


laddningstillståndet 


Fabrikat: SONNENSCHEIN 


LADDNINGSAGGREGAT 
av olika storlekar, fabrikat HEKO 

ARVID UNNERSTAD AB 

Stockholm 21 	 tel. 276151-2-3 

Slaby fick inte u ppleva radiotekniken~ 

stora uppsving. Efter ett svå rt lidande avIen 
han den 6 ap ril 1913. Han kommer alltid alt 

leva i teknikens historia ~om en av de kla , · 

siska radiopionjä rerna. 
(N. E. L.) 

1954 års amerikanska 
TV-mottagare 
1954 ars TV-mottagare från Stromberg·Carls

son presenteras här i några bilder, som v i~ar 

vilka jättelika bildytor de amerikanska mot-

MIKROFONER FRÄN "GELOSO" 


M 411 	 B 80 l y!. ,.00 

TYP M Hl. 	KRISTALLMIKROFON, helt kapslad i gummi och fö rsedd med an
ordning för montering i knapphå l el. dyl.
Levereras kompl. med mikrofonkabe\. Pris Kr. 56 : 75 brutto. 

TYP M 400. 	 I{RISTALLMIKROFON, bordsmjkrofon, förkromad och försedd med 
gummibeklädd fot. Mycket lämplig för amatörstation. 
Levereras kompl. med mikrofonkabel. Pris Kr. 71: 75 brutto. 

TYP B 80. 	 KRISTALLMIKROFON, bordsmikrofon, emaljiackerad i grå färgton 
samt försedd m ed mlkrofonströmbrytar<,t. Lämplig för amatörstation . 
band- och trådinspelningsapparater.
Leve reras komp\. med mikrofonkabeI. P ris Kr. 95: - brutto. 

TYP N 416. 	BANDMIKROFON av högsta kvalIte och emaljiackerad i grå färgton. 
-53 db. 30-13 .000 p i s. Lagohm ig. Z -250 ohm. Lev. kompl. med linje
transformator 250-150.000 ohm för montage på mikrofonkabeln samt 
gummibeklädd fot och 3,75 m. mikrofonkabel. Pris Kr. 225: - brutto. 

NATIONAL RADIO 
Målargatan l - Tel. : 208662 - St~kholm C. 

1.. 

t agarna nu har. Det är fråga om 24" rör med 

aluminiserad skärm för ökad kontrast. löv. 
rigt förefaller apparaturen att döma av de 

knapphän.diga upp.gifter som erhållits at t vara 

tämligen oförändrade frånsett alltså ökningen 

i bil-dstorlek. 

14:12 




tryckmikrofon 

differentialmikrofon 

Typ 
Typ 

DM-42 Lå g U 60 : - . 
DM-43 Hög Q 66 : -

Mikrofonerna . 
avbildade 
i naturlig 
storlek 

Typ 
Typ 

DF-46 Lå g Q 90 : 
DF·47 Hö g Q 96 : -

PEARL:s nya kommunikationsmikrofoner 

- helt nykon,struerade, hundraprocentigt stötsäkra mikrofoner, för Begär katalog över 

olla slags kommunikationsanläggningar: spårvagnar, bussar, tåg, 

flygplan och för bullersamma arbetsplatser : verkstäder, fabriker, våra n)la mz·krofoner! 

flygplatser etc. De små dimensionerna gör PEARL-mikrofonerna 

lätta att placera. Med differentialmikrofonen r e d u c e r a s s t ö r

I i u d med över 20 dB. 


PEARL M I KRO FON LAB ORATOR I U M 
Fyrkantsvägen 15 Spånga, Tel. Stockholm 362627 

15:12 




ROSENTHAL 


cementerade 


VRID MOTSTÄND 


Stomme av högvärdig specialsteatit. 


Snabb värmeavledning, fixering av lindning och 

motstAndsbana genom inbränt specialcement. 


Mots tåudslindning av kromniekel (WM 110) och 

konstanta n (WM 50). 


Oöverträffade kontakter och låga övergångsför

luster. 


Keramiskt isolerad axel. 


Stabilt mekaniskt utförande. 


ROSENTHAL cementerade VRIDMOTSTÅND tillverkas nedanstående typer: 

Typ 

p 10 

, Märk
effekt 

10 W 

I 
KontInuer_ 

Hg 
uela.tbar 

16 W 

I 
Motståndsomräde 

Ii ohm-20 kohm 

I 
Ytter
dlam. 

34 mm 

IInbyggnads- ,
djup c:a 

I 24 mm 

Axel_ 
dlam. c:a 

J mm 

l, 

Axel
längd 

35 mm 

I 
Montage. 

sätt 

enhäl 

p 20 20 W 30 W 5 ohm---30 kohm 43 mm 35 mm ~ mm 3:1 mm enhäJ 

p 811 3:> W 45 W l ohm---30 kohm M mm f7 mm I 6 mm 45 mm 3 ffist. 
skruvar 

P 100 100 W 120 W l ohm---30 kohm 8:\ mm 65 mm g mm 4:1 mm 3 tlIBt. 
skruvar 

p 2110 2l5O W 300 W 5 ohm-M ko hm 140 mm 94 mm 8 mm 415 mm 2 fäst
skruvar 

Standard motstAndsvärden : 

ohm l 1,25 1,6 

ohm 10 12,5 16 

ohm 100 125 160 

kohm l 1,25 1,6 

kohm 10 12.5 16 

2 

20 

200 

2 

20 

2,5 

25 

250 

2,15 

25 

3 

30 

300 

3 

30 

4 

40 

400 

4 

40 

5 

50 

500 

15 

110 

6 

60 

600 

6 

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

2- och 3-gangade vridmotstånd samt andra spe
ciaIutföranden offereras på begäran.8: II 

Rosenthal-Isolatoren G.m.b.H. tillverkar även: 
800 glaserade, cementerade, lackerade och öppna

! 

8 tr iidlindade motstånd, ytskiktsmots tånd, kera
miska kondensa torer, isolerdetaljer av special
steatiter, samt isolatorer för hög- och låg

I spänning. 

GENERALAGENT 

PÄR HELLSTRÖM 

AGENTURFIRMA 

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

Dämpsatser - Elektrolytkondensatorer - Konstantspänningsdon - Mätinstrument för telefoni och bärfrekvensteknik - OIje. 
kondensatorer - Omformare i specialutföranden - Papperskonlle.nsatorer - Signalgeneratorer - Trimkondensatorer - Vrid· 

kondensatorer - Ytskiktspotentiometrar. 
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POPULllR RADI O 

D K R T Ö R R 

o O25:te argangen 

av POPULÄR RADIO är nu kom.plett med 
detta nummer. Det är åtskilligt som hänt se· 
dan tidningen kom ut med sitt första nummer 
i januari 1927. Det är inte meningen att här 
skriva någon historik, men det är en artikel 
i POPULÄR RADIO:s första n.ummer, som 
förtjänar att omnämnas: en artj.kel om tele· 
vision. 

»Televisionen är på marsch - och av aJlt 
att döma dröjer det inte synnerlig~n länge, 
innan vi får stifta hekantskIa.p med detta tek· 
nikens vidunder», står det i ingressen till nyss· 
nämnda artikel. 

Detta skrevs alltså för 25 år sedan. 2.5 år 
är kanske inte synnerligen lång tid sett ur 
kosmiskt perspektiv, men underligt är det 
onekligen, att ett i andra tekniska avseenden 
sil väl rustat land som Sverige ännu inte fått 
stifta närmare bekantskap med »detta tekni · 
kens vidunder». 

En ny faktor 

har emellertid tillkommit i den svenska tele· 
vIsIonens numera, vid det här laget rutt 
krllngliga, ekvation i och med att ett kon· 
sortium sökt koncession för kommersiella te· 
levi.ionssändningar.1 

Intressenterna i detta konsortiulll är förut· 
om våra fyra största radiofabriker, Luxor, Phi· 
lips, AGA och Svenska Radiobolaget, tre stora 
organisationer, Kooperativa Förbundet, Slieri· 
ges KöpmanTUljörbund och Sveriges Lant· 

bruksjörbund, intressegrupper allt så med sto· 

1 Se ;;id. 4 i delta nummer. 

A D o T v o N 

ra resu.rser, personella och ekonomi~a. De 
vill på detta sätt för-söka få loss televisionen 
ur den politiska utredningsharnen, som i 
denna fråga tycks ha kärvat ihop definitivt. 

Då staten visat sin oförmåga och obenä· 
genhet att få igång television på »rund· 
radiobasis», bör ingen nu rimligtvis ha något 
att invända mot, att priv,ata intressenter tar 
de ekooomiska riskerna i starten. De kom· 
mer ju utan kostnad alt till televisiollSut· 
redningens förfogande ställa det åskådnings· 
material som den hittills !'<lkna't, material 
som ju utredningen behöver för all kunna 
skriv·a ihop sitt hetänkantl,e. 

Såvitt man kan se finns det endast ett 
skäl, som kan godtas från de maktha"ande, 
om de avslår konoe" ionsansökan, nämligen 
det att vi inte skall ha televi,sion här iLandel., 

Koncessionsansökan är ställd till Korrumu· 
nikationsdepartementet och man får väl ut· 
ga från atl ärendet skickas på remiss till Te· 
'levisionsutredningen och andra instanser för 
yttrande, Tidigast i slutet på året kan man 
d·ärför räkna med att kommunikationsminis· 
tern tar ställning till d-e nna fråga. Den vidare 
utvecklingen emot,es med intresoc. 

Radiosalongen 53 

har st·ängt sina portar, och man kan nu sununera 
~ irua intryck av denna första syenska radio· 
utställning sedan 1933, Radiotekniskt sett är 
det strängt taget inte mycket nytt all notera 
sedan förra utställningen, fransett bandsprid· 
ning på kortvåg och en del smärre finesser 
på rundradiomottagarna, Däremot är det na· 

o C H K T R o N K 

turligtvis en hel del nya kombinationer, Wlll 

komm.i t till sedan des.s, exempelvis radio· 
baJndspelare, radio·skivväxlare, klockradio etc, 

Några större fran)steg i frågia om rundra· 
dioapparaternas ljudåtergivning är knappast 
heller att notera, och della kan kanske vara 
befogat, så länge de sändningar, som går ut 
över exempelvis Spånga·stationen, tekni skt 
sett intc är av sådan kvalitet, ·att de tål en 
alltför god ljudåtergivning i motLagarna. 

Utförligare presentation av nyheterna pit 
RadiosaJongen 53 ges på sid, 18 i detul nr. 

Till sist 

vill vi påminna våra läsare om all nytt ar 
i<tund'ar och att det därmed är dags att för· 
nyoa pre'lwnerationen. Många intressanta nyn 
saker är att emotse inom radiotekniken under 
nästa år. Varje radiotekniker, som är ange· 
lägen om att följa moo i utvecklingen, bör 
därför inte försumma att prenumerera på PO· 
PULÄR RADIO, f. n. Sk.andinaviens ledan· 
rie rad iotid&krift. 

POP LÄR RADIO: s reda ktion har genom 
god.a förbindelser inom och utom landet en 
utmä~kt överblick över vad wm händer på det 
radiQtekniska fältet och kommer även i fort· 
sättningen att se till att läsarna hall:; il jOlU' 
med vad SoUl rör sig på detta om.råde. 

Även amatörhyggare, sänJaramatört'r, DX· 
lyssnare och TV·entusiaster kommer nästa år 
att bli tillgodosedda med intressant muterial 
i 
gamla 
än 

POPULÄR RADIO. Men 
ordspråket: hellre en 

tio utslilda i kiosken! 

kom 
P R i 

ihåg del 
Ur cIJ f"r/al/ 

(Sch) 
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AKTUELLT 

"Radiosalongen 53" 

»Radi(»;alongen 53» öppnades av statsrådet 
Sven Andersson, som i sitt invigningsanföran
de särskilt unders trök, hur angeläget det är, 
all de ca 700 000 lyssnare, som L n_ in te har 
fullgod mottagning av det svenska program
met, fär hyggliga mott<8gningsmöjlighcter. 
Ä ven dubbelprogramfrågan måste föras fram 
till en lösnin.g, framhöll hr Andersson. Radio
tjänsLs verkställande direktör Erik Mattson 
påpekade i ett annat tal vid invigningen, all 
den tiden är förbi, då vi dis-kuter-ade om vi 
skulle ha television eller inte. Televisionen 
kommer, även om det dröjer, och under mel
lantiden får vi inte försumma alt se till alt 
de missgynnade Iy ssnaroo får möjligheter all 
ta emot båda de svenska programmen. Det 
andra programmet skall bli verklighet, lovade 

han. 

Mottagare 

De svenska rundradiomottagama som ut.täll
des på R.adiosalongen 53 hade inte mycket 
tekniskt nytt att bjuda. Försäljningsargumen
ten låg mera på det snickeri tekniska planet 
och säkerligen har ooksa mycket arbete lagts 
ner på valet av träslag och poleringsmetoder, 
när det gäller de svenska rnndradiomottagal
nss höljen. En del originella och smakfulla 
svenska mottagareiådor och möbler kan ock
så noteras. 

Vad som dölier sig bakom de välpolerade 
lådorna är emellertid ganska svårt att få nå-

nit.
Detta är den gamla inspelningapparaturen 
med stålband som Radiotjänst hade på 30
talet_ Utställdes på ~Radiosalongen 53~_ 

Detta är den moderna bandinspelningsappa
ratur, som Radiotjänst L n_ förfogar över. 

En bemannad och synnerligen väl utrustad 
servieevenkstad var i full aktion på »Radiu
salongen 53». 

18:12 

En batterimottagare med ledningsdragn ingen 
utspridd över en glasskiva för att schemat 
påtagligt skulle kunna föl jas tilldrog sig stort 
inIresse_ 

»Dux» nya skivspelare demonstrer·as_ 

gon uppgift om_ I detta avseende möter man 
ett hemlighetsmakeri, som är praktiskt taget 
ogenomträngligt, om detta nu beror på rädsla 
för att avslöja . apparaternas tekniska presta ' 
tioner eller befarad risk för att konkurrenter· 
na skall få något tips. Några epokgörande sa
ker är väl knappast fråga om i detta sam
manhang. Såvitt man kan se är det sarruna 
sehemalö~ningar nu som för 20 år sedan, 
ehuru väl kombinerade r.adiomotta,gare med 
granun{)fonspelare, tråd- och bandspelare, bar
skåp och klockor är något nytt. 

Ytterst få svenska rundradiomottagare är 
utmstade med HF-steg, vilket givetvis int e 
ger de bästa förutsättning~na för kortvåg·s
mottagning med hänsyn till spegelfre.kvens
störningama. En högtalare är vanligast i 
bordsapparater, två förekommer praktiskt ta
get endast i mera påkostade golvapparater. 
Kortvågsornråde förekommer på de Hesta ap
parater i medelprisklass , i vissa fall med band· 
spridning på rundradiobanden . 

Svensk rundradiomottagare av märke COIl

certon. En typisk sve nsk golvmottagare_ 



Allpal'ater med UIiV 

Några sven<;kbyggda rundradiomottagare med 
UKV·omräde fanns inte .med på utställningen. 
Däremot hade Tele/unken ett par apparater 
med KV, bl. a. en 8·rörs växelströmsmotta· 
gare med inbyggd halvvågsantenn för FM· 
bandet samt tryckknapp5inställning. Elektriska 
AB Siemens hade också med e~t antal mot· 
tagare med UKV·ornråde och Skandinaviska 
Grammofon AB demonstrerade en danskbyggd 
AM/ FM·mottagare för LV, MV, KV och 

KV. 
Siemens utställde en mottagare i mindre 

traditionell s til med mottagaren inmonterad 
i ett hölje, vars bakre del up'ptas aven ",kiv· 
spetare, under det att framsidan innehåller 
en rundradio>ffioLtag;arc med sneds tälld skala. 
De två högtalarna är anbringade på sidorna, 
vilket gör att det hela akustiskt sett inte blir 
s ~ tilltalande. 

Bandspelare, skivväxlare 

En helt svenskbyggd bandspelare har utveck· 
lats av Erijon, ett nystartat dotterbolag till 
LM Ericsson. Denna ba.ndspelare, som är föl'· 

dd me d tryckknappsmanövrering, arbetar 
med två hastigheter 19 och 9,5 cm / s. Den 
har två spår och möjliggör snabbspolning i 
båda riktningarna. Rörbes tyoknifil.garna 
EF40, ECC40, ECC91 och EM34. En extra fi · 
ness är, att apparaten är försedd med au to· 
rnatiskt stopp, som inträder när bandet är 
slut. Denna typ av bandspelare kommer att 
ingå i apparater från hl. a. Kangsradio och 

Centrum Radio. 
Bland skivväxlare återfanns den tidigare i 

POPULÄR RADIO presenterade skivväxlaren 
fnin Laxor, där n.ålJJyte sker automatiskt i 
samband med att en spak för hastighetsregle· 
ringen, 78, 45 eller 331 / 3 r / m, manövreras. 
Luxor demonstrerade också sin Lrådspelare 
kombinerad med en grammofonspelare för tre 
hastigheter, automatisk nålväxling och med 
en nålmikrofon av samma utförande som i 
",kinäxlaren. En ny grammofonspelare de· 

olnnoltagare av märket Scan/ic. I boll envå· 
llin g n , kivspelare ( Laxar). 

Mottagare från Skandinaviska Grammofon 
A B med skivväxlare, lIe hastigheter, fabr i· 
kat Garrard. Alla rörfunktioner och klang· 
färgskontroll med separata bas· och di~kant· 
lägen. 

DansktilIver;kad AM/ FM·mottagare från 
Skandinaviska Grammofon AB. 11 rör· 
funktioner. Pris 625: - kr. 

4·rörs reseradio av märke Scantic. Mellan· 
och långvåg. Vikt 3,1 kg. 

Intressant svens-k nyhet: svenskbyggd band· 
spelare av fabrikat Erifon. Två bandhastig· 
heter 19 cm/s. ooh 9,5 cm/s. Två spår. Snabb 
spolning i båda riktningama sam t tryck. 
knapp.-manövrering. 

Laxor skivspelare för tre hastigheter kombi· 
nerad med trådspelare. Automatiskt nålbyte 
vid varvtalsomställning. 

Liten S·rörs allslrömssuper, försedd med a'o. 
stämd ramanten n. Fabrikat AGA. Pris 198: 
kronor. 

Bordsmot~agare från KLLngsradio. Långvåg, 
mellanvåg och två kortvågsoOH"åden (inklu· 
derande kustradioområdet) . 

AM / Fl'vI-mottagare fran Grandig (G Sylwan· 
der AB) . LV, MV, KV och UKV. T vå högta· 
lare. Skivväxl are för max. 10 skivor. 
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Golvmottagare i originellt utförande från Sie· 
mens. Högtalarna är anbringade på sidan. 
Bakstycket upptas av skivspelare. 

monstrerades av Dux, och enligt vad fabrikan· 

ten uppger har denna endast 0,2 % svaj och 
arbetar med endast 7 g nåltryck utan arvlast· 
ning. Nålmikrofonen har mycket låg massa· 

vikt och ligger därför stadigt även om gol· 
vet ~kakar eller plattan lutar avsevärt. 

Skivspelare för tre hastigheter d.emonstre· 
rades också av Skandinavisluz Gramm%n 
AB. 
Dherse 
Ett nytt kopplingsur av svensk konstruktion 

demonstrerades av firma Re/lex. Della iir ett 

precisionsverk, avsett alt möjliggör·a alterne· 
rande till· och frånkopplingar i godtycklig 
följd, dock med minimum 7 min. intervalle:·. 
Till· och frånslag sker med utnyltjande av ku· 

Koppling. uret Re/lex av»c tt för alternerand" 
SO till· och från·kopplingar. Gångtid en vecka. 

lor, som tvingas in i spår i en trununB, som 
drivs B.\' ett urverk. Kulorna pil verkar en mik. 

roomlmstare, som alternerande slär till och 
från, när kulor passerar omkasLa ren. Upp till 

SO kulor kan fyllas på i ell magas in , varför 
man under loppet aven vecka på förhand kan 
"tälla in 50 alternerande till· och frånkopp· 
lingar. Klockan levereras dels med fjäder· 
verk, dels med elektriskt drivet verk. 
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Engelska radiokomponenter 

Radiokomponeuter frän femton 
av de ledande företagen pli. om· 
rådet. i England kunde närmare 
studl'iras vid en utställning i 
St.ockholm den 25-29 sept. i år. 

Skandinavien är en god kund hos de engel
ska tillverkarna av radiokomponenter. Totala 

årliga importen till Skandinavien frän Eng· 
land av dylika utrustningar uppgår f. n. till 

ca 45 milj. svenska kronor, vilket betyder en 

mer än fördubblad import i jämförelse med 
förhållandena 1947. Utvecklingen framgår av 

ta·b. l, som "isar årliga imports i ffrorna till 
Ska.ndinavien från England för tiden 1947 
- 1953. 

Bakom den utställning av engelska radio· 
komponenter, som nyligen var arrangerad i 

Stockholm, stod Radio and Electronic Com· 
ponents Manu/aeturers Federation, en sam· 
manslutning av ca 200 engelska tillverkare 

av l'adiodetaljer och radiotillbehör. 
Det var den brittiska umbas.sa<lören i Stock. 

holm, Mr R B Slevens, som öppnade utställ· 
ningen. I sitt hälsningsanförande framhöll 

han, att utställningen komm.it till för att 
ytterligare stärka de angenäma anglo·skandi· 

naviska affärsförbindelserna och för att hälla 
de svenska kunderna under.ältade om, vilka 

framsteg d.e engelska tillverkarna gjort i frå· 
ga om komponenter för radio och television , 

för elektroniska a'pparater och telekommu· 
n ika t ionsanliiggningar. 

En öve rsikt över de intressantare nyheter· 
rus på utställningen ges i det följande. 

Motstånd 

Trådlin.dade motstånd av mmlutyrtyp ut ställ· 
des av Electronic Componenls och Pain ton & 
Co. Dessa motstånd är lindade med ytterligt 
klen motståndstråd på keramiskt rör med 

hög termisk ledningsförm!l.ga. Genom den ef· 
fektiva v.ärmeavledningen kan man använda 

motstånden vid relativt hög effekt. För lägre 

resistansvärden användes i nHltståndstradl'1I 

niekeI·kopparlegel1ing, vilket ger försumbar 
temperaturkoefficient. För högre resistani'"är· 
den användes i stället nickel.kromlegering 

med en temperaturkoefficient av -D,0l %/ oC. 
.Trådtjockleken är för de högsta resistan, viir· 
dena av storleksordningen 0,015 mm, och o\·an· 

på lindningen är anbringat ett lager a·v iso· 

lerand e lack. Mot stånden tillverkas av F./er · 

Fig. 2. Trådlindade moLstånd av miniatyrtyp 
från Electronic Comp. ~10tstånden lindade på 
keramiskt rör med hög termisk ledningsför· 
måga. 

tronic Componenls i ett tiotal olika typer föl' 

effekter från l W till 25 W och i resistan s· 
värden från l ohm upp till 200 kohm. Spol · 

kroppens längd för l W·motstånden är 18 
mm och för 25 W-motstånden 60 mm. 

Painton & Co tillverkar dessa motstånd för 
4, 5,5 och 8,5 W effekt och i l'es istan svärdclI 

från l till 15000 ohm ooh med 5 resp. 10 % 
toleranser. Max. arbetstemperatur för mot stå n. 

den är +300 0 C. 
Painton & Co tillverkar liknande trådlin· 

dade motstånd ehuru med något större dimen· 

sioner för 5--10 W dels med toleranser ±5 o/. 
och dels i precisionsutförande med ±l '70 to· 

lerans. 
En helt ny typ av motstand, s. k. metullfo· 

Fig. L »Fadcr» från 
Painton & Co, avsedd 

I för radio- och televi. 
sionsstudio,' . 
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liemotstånd, har introducerats av Painton & 
Co. Dessa har konstruerats för effekLbelopp 

om 1/ 2 W och för resistansområdet frän 50 

ohm till l Mohm. Dessa mot.;tånd känneteck· 
nas av hög stabilitet och tål lagring upp till 
12 månader med mindre än 0,1 % förändring 

i resistansvärdet. Motstånd förefaller att vara 
sanmnaJlsatta aven tunn remsa av metall· 

folie anbringad på en stomme, som sedan 
inbakas i ett plastliknande hölje. Dimensio· 

nerna är 25 X 12 X 2 mm och temperaturkoef. 
fi cienten håller sig omkring 0,02 %r C mätt 

inom området +20 0 till +70 0 C. 

Regleringsdon, potentiometrar 

Painton & Co demonstrerade en ny typ av 
rcglering'sdon av typen »faders» av.sedda att 

användas exempelvis i radio· och TV<studios 
vid upp· eller nedtoning a·v programmet. Des· 
sa potentiometrar består egentligen aven om· 

kopplare med 30 lägen och med två kontakt· 
armar, som successivt in· eller urkopplar 
länkarna i ett T·nät. Dessa regleringsdon, 

som I illverk as i impedansvärden från 75 ohm 

Fig. 3. RegleringBdon av enkl-are typ från 
Electronic Comp., avsett för bandspelare m.m. 

upp till 600 0Iun, har rak frekvenskurva upp 

till 10 Mp/ s, varför de kan användas även 
~,id video frekvenser, dämpni~gsomril.de 0-80 

dB. På den rektangulära skalan är angive t 
dämpningen i dB. 

En liknande konstruktion för faders har 

även Electronic Components tagit upp. Förde

len med den kvadI1lltiska formen hos dessa 
regleringsdon är den stara platsbesparing som 

uppnås, i det att ett större antal kanaler 
kontrolleras på en panel av given hredd. En 
annan fördel är alt mer än två kanaler kan 

manövreras med en hand, och slutligen är 
manövrerandet av de.ssa typer mindre tröt· 
tande för övervakaren än regleringsdon av 

vrid typ. 
En ny ty·p av potentiometer avsedd för 

hi·gh·fidelity-utrustningar, bandspelare m. m., 

i vilka man av utrymmesskäl eller andra or
saker ej kan montera in ett regleringsdon av 
»fadertyp» vi'Sades av Electronic Components. 
Denna potentiometer innehåller en trådlindad 

resistaJlsenhet på vilken ingår 11 flata kon

takter mot vilka löper en dubbel borste under 
starkt kontakt tryck. Med en sadan potentio-

AKTUELLT 

Om transistorer 

handlar första artikeln i »Radioteknjsk Ärs· 

bok 1953--1954», som nu finns att få hos 

alla bokhandlare land·et runt. Den är skriven 
av fil. lic. Dick Lundqvist och tekn. lic. Tor
kel Wallmark, båda anställda vid Elektro
värmeinstitutet i Stockholm, som bl. a. har 
utveckling av svenska tran~i~torer på sitt 

forskningsp.rogram. Den som vill sätta sig in 

i transis torernas teori och verkningssätt bör 
inte försumma att ta del av denna uttömman

de men samtidigt lättfattligt skrivna översikt. 
I årsboken återfinnes i övrigt en hel rad 

intressanta artiklar. Sålunda skriver ingen
jör T Wikzen vid Försvarets For&lrningsan

stal t om hur man dimensionerar riktantenner 
för UKV, en lika aktuell som utförlig över
sikt och lika användibar för radioteknikern av 

facket som rad,oam-atörer, som sysslar med 
experiment på UKV. 

»Om rör· och kretsbrusl> är titeln på en an· 

nan högintressant artikel av tekn. dr C G 
Aurell vid LM Ericsson. Till denna artikel 

anknyter en annan artikel av diplorningenjör 
Rudolf Schiffel, ve!1ksam vid Teldunkenfab· 
ri-kerna i Ulm, om dimensionering av ingångs

steget i UKV-mottagare för optimalt signaI

brusförhållande, två artiklar som tillsammans 
ger en stabil grund att bygga på för vidare 

studier på detta område, ett område som ju 
blir av allt mera dominerande betydel~e ~ och 

med att UKV-tekniken kommer oss allt när
mare in pa livet. 

Televisionsnämnden-s 5 kW-sänd-are för 

band III presenteras av tekn. lic. Hans Wer. 
tken vid AGA, som konstruerat och projekte· 

rat denna första svenskbyggda TV-sändare 

frän kamera- och mikrofonkabel fram till 
antennmasten. 

Av lika stort intresse för både tekniker och 

sändareamatörer är en artikel av C O Hed
ström, SM5AKQ, om »Kristallstyrning på 

ultrakortvåg». Det visas där, hur man på yt
terst enkelt 8ätt genom användning av över

tonskristaller eller LO.m. vanliga standard-

Uj 
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kristaller i speciella kopplingar kan åstad
komma kristallstyrning i sänd-are och mot
tagare på UKV. En annan intressant artikel 
för konstruktörer och sändareamatörer har 

skrivits av Sune Baeckström, SM4XL, om hur 
man på rationellaste sätt nyclclar en radio

sändare, en artikel, vars mängder av schema· 
varianter bör studems inte minst av sändare· 
amatörerna. 

Sändareamatörerna har Lö. mycket att häm
ta ur Radioteknisk Ärsbok 1953--1954, bl.a. 
en fullständig prefixlista, en artikel om hur 

man telegraferar utan ansträngning och inte 
minst serien »Hur jag har det» med en pre

sentation i ord och bild av SM4XL, SM6JO, 

SM3WB, SM5ACC och SM5BCO. 
Radioservicemannens problem behandlas 

i ett par artiklar. Ombudsmannen i Radio· 

servicemännens Rj-ksförbund O Wallin, skri· 
ver om »Hur man blir radioserviceman». En 

del fakta om radioserviceyrket ges i en annan 
B.l'ti kel och i en mera teknisk artikel, s.kriven 

av C O Hedström, b~handlas ingående hur 
en radio.mattagare trimmas. 

En rikhaltig tabellavdelning med exempel. 

vis .anvisningar för dimensionering av bas
reflexhögtalare, dimensionering av delnings· 

filter och en rad matnyttiga diagram avslutar 

boken, som även innehåller ett Smith-diagram 
för ledningsberäkning och en storcirkelkarta 
på särskilda utviks.b1ad. 

En ön~kebok för varje radiotekniker och 

-amatör! 

meter erhålles ljudlös reglering. Potentio- dinär trädlindad potentiometer och kan utan 

metern har samma dimensioner som en or- vidare ersätta en sådan. 

Tab. 1. Skandinaviens import av radiodelar från England 1947- 1953. 

Är Sändare Komponenter Rör Radiomottagare Totalt 
kr. kr. kr. kr. kr. 

1947 6.150.000 7.000.000 2.750.000 2.110.000 18.010.000 
1948 17.100.000 8.400.000 3.750.000 1.030.000 30.280.000 
1949 9.150.000 5.350.000 3.600.000 1.050.000 19.150.000 
1950 21.700.000 7.350.000 4.850.000 1.600.000 35.500.000 
1951 20.000.000 9.300.000 6.150.000 1.700.000 37.150.000 
1952 29.500.000 9.300.000 4.770.000 1.950.000 45.520.000 
1953 (6 mån.) 12.300.000 5.050.000 2.600.000 940.000 20.890.000 
Summa 115.900.000 51.750.000 28.470.000 10.380.000 206.500.000 
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Fig. 4. Ovalt subminiatyrrör, DF 64, från 
Mullard. 

Fig;. 6. Nya mikroomkastare fran A F Bul· 
gin & Co kan utrustas med olika slag av bä,'
armar för manövreringen. 

Fig_ 7_ Gangning och manövrering i godtyck
lig följd av ett antal mikroomkastare kan ske i 
ett speciellt chassi. Fabrikat: A F Bulgin & Co. 

22:]2 

F ig_ 5. Runt uhminiatyrrör, 
DC70, från Mullard. Ger ca 
1/ 2 \V som oscillator vid 
500 Mp/ s_ 

Rör 

M ullard Ltd utställde s ina rör för radio- och 

clektronikanläggningar. Bl'and nyheterna kan 

framh§llas ett indikatorrör i subminiatyrut

fc;rande Di\170 samt ett par ovala subminia

tY1Tör, en för : tärkarpentod DF64 och en slut

pentod DL64. De senare rören har speciellt 

konstruerats för amälldnillg i hörapparat er 

för dö,'a_ Rören har en glödströmsförbruk

ni ng av endast 10 mA och arbetar tillfreds
ställande redan vid så låg anod\;pänning som 
1.5 V_ 

Ett antal subminiatyrrör av mer ordinär 

konstruktion utställdes också av Mulla.rd. bl. 

a. en triod, DC70, som bör vara av intresse för 

konstruktörer av kompakta UKV-apparater. 

Detta rör, som mäter endast 44 mm i längd 

och 10 mm i diameter, ger inte mindre än 

450 mW ~om oscillator vid ca 500 Mp/ s_ 

Ett speciellt för mobila anläggningar på 

UKV konstruerat sändarrör är dubbelpento

den QQV03-20 och QQV06--40; dessa rör 

har mn. anodförlust 10 W re p_ 20 W per 

t'l cktrodsystem och kan arbeta uppå t 500

600 l\lp/ . 
Pot cntiometrar av hög prec ision till verkas 

av Cohern Ltd. Bland nyh eterna för säsongen 

märks en potentiometer, som ger en resistun ' 

kun"a, som följ er en sinus-cosinu skurva m ed 

?ig_ 8. Anslutnings
block av PVc. 
Blocket är lätt brj j
Iigt och kan på 
enkelt sätt delas 
ön kad länge!. 
Fabrikat Belling & 
Lee Ltd. 

Fig. 9. Foto av 
anslutningsbloc
ke t i fig. 8. 

en noggrannhet av ± O,l %. Den konstruk 

tiva utfonnningen öv(' rensslämrner gunsk,a väl 

med tidigare CoIvern-kon struktione r för lin

jära kantkontrolle rade potentiometrar för 

samma pr cision_ Li\'J ängden anges till 

min<t 10u Bvsökningar. Denna typ av poten

tiomctrar tillverka' med max. res istan värd e 

5- 25 kohm och för max ca 10 W_ 

En liknande ehuru betydligt mindre kon

s truktion uppv i.;J.de Electronic Compon ents, 

som uppger en noggrannhet för sinus-cooi

nuskurvan av ± 1 %. 

Omkastare 
A F Bulgin & Co har utvecklat en miniatyr

mo·dell av sina mikroomkasta re , 5Qm d e~m tol1l 

nu kan utrus tas med speciella hävarmar för 

att ytterligare minska det erforderliga arbets

trycket. De nya mikroomkastarna har d·imcll

sioncrna 30 X 24 X 7 mm och arbetar med 

tryck ner till 30 g. Av hävarmarna finnes fle

ra utförandeformer (se fig. 6), bl. a. en kiv

ann försedd med en liten rulle. Genom hä\'

armsverkan minskas det erforderliga arbets

trycket till 1/ 3 il 1/ 10, dvs. till några få gram. 

De nya mikroomkastarna garanteras hålla 106 

brytningar. Exempel på användningsområden: 

i automatapparatcr. lindningsmaskiner, dörr
stängare, termoreläer, tjuvlarmanläggningar, 

band spelare, diktafoner m. m.. Det finn s ock

så anordningar för att ganga upp till 12 mik

roomkastare (fig. 7). 

Kontaktdon m.m. 
Belling & Lee Ltd visade en del nyheter bl. a_ 

ett anslut.ningsblock, i vilket materialet ut

göres av PVC och som därför blir lätt böj

ligt. Kontaktskruvarna är helt inbäddade i 

isoleringsmaterialet och kan dä.rför intc falla 

ur även om de är helt utskruvade_ Isolations

r istan sen uppges vara 107 lVIohm, och ar

betsspänningen 2 k V likspännjng eller växel

spänning (toppspänning) mellan kontakts-kru

var och chassie. 

En ny typ av kontaktdon i lättmetall för 

~kännade kablar har utvecklat~ av Belling & 
Lee, s. k . »screenector6», som tillverkas sll väl 

för koaxialkablar som för tvåleda re . De till

ve rkas också för dubbelt skärmad " koaxi al

http:uppvi.;J.de
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kablar med diame trar från 0,156" till 0,312" . 

En behändig säkring, »Minitrip», wm fun· 

gerar som maximalströmbrytare och är avsedd 
bl. a. för rundradio· och TV·mottagare, ut · 
ställde' av Be/ling & Lee Ltd. ~ ä.kring n be· 
stå r av en värmelinnning lindad kring en !ti· 

metallfjäder, som gör kontakt lUot et t under· 
lag. Då maximalsu'ömmen överskrides för 

längre tid, uppvärmes fjädern så all kontak
ten brytes. F ördelen framför vanliga _äk· 

rin ....ar är all » 1init ri p» inte förs töres av till· 
fälliga ofarliga överströmmar Illen skyddar 

appa ra ten för långvarig överbelastning, som 

skulle or"aka skador och mk för bran.d . 

En annan nyhet fr il n Belli ng & Lee är en 

miniatyrsäkring avsedd för panel montage. Den 

kan användas för strömstyrkor upp till 2,5 A 
vid 250 V och för 7 A vid lägre spänningar. 

Störningsskydd av edda att inkopplas i till· 
ledningen till hU5h~llsapparater och verk· 

sa11una även vid TV·frekvenser visade·s också 

av Belling & Lee. 

Nya legeringar för ma.gnetiska förstärkar ", 
i fcmn av st·ansade bleck i ett flert al utlö· 
randeformer visades av Telegraph Construe
ton & Maintenance. En nyhet i fråga om 

legeringar v,ar också en kobolt·järn·vanadin. 

legering, som ger möjlighet all av"evärt redu

eera vikt och kostn.a.d för generatorer och mo· 
torer för flygplan. Samma material har f. Ö. 

ocbå visat sig lämpligt för alt förbättra 
egenskaperna hos membran i hörtelefoner. 

Goodmans Industries Ltd utställde vibratorer 

aVlScdda för uooersökning av dc dynamiska 
eg nskaperna hos me kaniska kon.struktiontr, 
utmattningsprov, skakprov m. m. D sa vib· 
rationer är u]J'Pbyggda i princip på samma 
sätt som en elektrodynamisk högtalare och 

tinverkas för effektbelopp från 6 upp till 
500 W och för frekvenser från O till ca 5 il 

F ig. 10. Säkring av maximal trölllbrytartyp. Fig. Il. Kontaktdon i lättmetall, »Scrccncc· 
»M initrip», avsedd för mindre a pparater. Fa· tors» tillverkas av Bellillg & Lec Ltd .såv iil 
brikat: Belling & Lee Ltd. 	 i koaxialutförand e som för tv' ledare. 

Fig. 12. Viborator avsedd för undersökning av Fig. 13. Högtalare »Axiom 300», 30 W, 15" 
dynamiska egenskaperna hos mekaniska kon· med dubbla kcrner avsedd för frekven sområ· 
struktioner. Frekvensområde upp till 3 kpls. det 35-15 000 p/s. Fabrikat Goodmans In.. 
Slaglängd max 25 mm. du.stries Ltd. 

Förteclming över utstallare vid engelska komponentutställningen i Stocl<holm 1953. 

Engelsk firma 	 Uts tällarens svensk-a representant 

Belling and Lee Ltd. Aktiebolaget Trako, 
Regeringsgatan 40, Stockholm 

British Mechanical ProJuctions Skandinaviska Grammophon AB., 

Ltd. Sand,hamnsgatan 39, Stockholm 


British Physical Laboratories Ingeniörsfirman Sigurd Holm, 
Ltd . S:t PauJsgatan 17, StockholuL 

10 kp /s. A F Bulgin and Co. Ltd. Danimport AB., 
Tunnelgatan 23, Stockholm 

Högtalare Colvern Ltd . AB Gösta Bäck-u'öm, 
från Goodmans Industries Ltd iir all anteck· Ehrensvärd gatan 1- 3, Stockholm 

na ett par n} heter, bl. a. en 15" högtalare Cosmocord Ltd. 	 Champion R1Ldio AB., 
Rörstrandsga tan 37, Stockl101m» x iom 300» med dubbla koner och avsC{jd 

Thomas De la Rue and Co. Ltd. Thure F . Forslw rg, att täcka frekvemomr&det från 35--15000 p /s 
Hägervägen 70, Enskede 4 

med 30 W och e11 ovalhögtalare 	 't x 7" för 
Electronic Components 	 Ulrich Salchow,

2,,) W. 
KunirS"'atan 33, Stockholm 

Carrard Engineering and Manu · Gar rard gent uren, 
l\IiI<rofoner fa cturing Co. Ltd. Regerin gJSgatan 26, Stockholm 
Kristallmikrofoner av olika typer ntställdes 

av Co~mocord. En av dessa, typ M1 C 33-1, 

har konstruerats för hö~klassiga högtalar· 
anläggningar och för mera avancerade hem
main spelningar på band. Hög känslighet och 

rak Ireb."vcnskurva upp till 7 kp / s - viI· 
k t uppn ås gpnom utnyttjand e av ett alms· 
ti5kt filter - karakteriserar denna mikrofon. 
Mikrofonen är anbring,ad i ett gjutjärnshölje 

Goodmans lndustries Ltd. 	 AB Gösta Bäckström, 
EIU'"nsvärd sgatan l 3, Stockholm 

~~.7Io-r-g-a-n~it-e~ - t-o-rs~L~t-d~.---------A ic~b o la-g -t Trako,R~e-s~i,- ~k-t~ -~ -e~' 
Regeringsgatan 40, S tockholm 

Mullard Overseas Ltd. Å Reinius AB., 
Regeringsg.a ta n 56, Stockholm 

Pain ton and Co. LtJ. Elektroutens ilier AB., hr Kalb, 
Råsundavägen 101, Stockholm·Solna 

The PI <ey Company Ltd. Aktiebolage t 'hako, 
Regeringsgatan 40, Stockholm 

nted relativt stor massa för att reducera stör· Telegraph Construction and Aktiebolaget E Westerberg, 
Maintcnance Co. Ltd. Tunnelgatan 23, S tockholm ninga r på grund av stötar och vibrationer. 
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Skivväxlare 
En skivväxlare för tre hastigheter demonstre
rades av Garrard. Den är konstruerad så, 
att man automatiskt kan byta blandade skivor, 
dock av samma varv~al. Appapaten arbetar 
med endast 10 g nålt,ryck. 

Fig. 14. Skivväxlare fran Garrard. Konstrue
rad för &kivbyte av blandade skivoT med sam· 
ma varvtal. 10 g nåltryck. 

Nålmikrofoner 
Cosmocord Ltd viM.de några nya nålmikrofo
ner av kristalltyp, exempelvis HPG33--1, för· 
sedd med ett vridbart huvud och försedd med 
safirnäI för avspelning, dels av 78 r /m-skivor, 
dels LP-skivor för 45 och 331/ 3 r / m. Utspän
ningen är av storlek50rdningcn ca l V för 

Fig. 15. Kombinerad nålmikrofon från Cos· 
mocord Ltd, aw;ood för 78 r / m och LP-&kivor. 
NäIhuvudet vrides 180 0 vid nålbyte. 

,tandardskivor och ca 0,25 V för LP-skivor. 
Ett par nya typer av kristallnålmikrofoncr 

från CosmoCQrd är av plug-in-typ, i vilk,'n 
man alltså byter ut hela huvudet vid över
gäng från 78 r / m- till LP-&kivor. För des,a 

Fig. 16. Nålmikrofon frun Cosmocord av 
plug-in-typ. Frekvensomrlldc 4{) p/ s-- 13 kp / s, 

val;anter har man en rak impedanskurva från 
4{) p/ s till 13 kp / s med användning av en
kelt RC-korrektionsnät. 
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Tysk televisionsteknik 
Av ingenjör John Schröder 

De senast~ uh'eckJingstenden

serna inom den västtyska tele

visions tekniken, sä. som de av
speglades på Diisseldorf-utställ

ningen behalUllas i denna artikel. 

Televisionsmotta.gare 

Inte mindre än ca 60 olika typer av tele
visionsmottagare utställdes av ett 3O-tal väst
tyska' firmor vid Diisselclorf-utställningen i 
höst. Studerar man närmare dessa mottagar
typer, vilket f. ö. starkt underlättas av den 
beredvillighet, med vilken de västtyska fir
morna ställer schemar och annat material till 
förfogande för den intresserade, kommer man 
ganska snart fram till den uppfattningen, att 
tyskarna i första hand anknutit till amerikan· 
ska erfarenheter på detta område. Vidare kan 
konstateras en ganska hög grad av över
ensstämmelse mellan de olika fabrikanternas 
mottagartyper. Vissa kopplingar har blivit 
mer eller mindre självskrivna liksom fallet är 
i moderna rundradiomDttagare, vilkas upp
byggnad ju nått en hög grad av stabilise
ring, och i vilka avvikelserna olika fabrikat 
emellan mestadels rör sig om smärre finesser 
och detalju,tformningar. 

Att denna stand.ardiseriug redan kommit 
till stånd i frllga om TV-mottagare torde 

hänga salIUDan med det relativt begränsade 
antal rörtyper, wm står de europeiska kon
struktörerna till buds och som moo nödvän
dighet inskränker variationsmöjligheterna i 

fråga om schemalösningar och konstruktivt 

utförande. 

De nya serierna av speciella televisionsrör, 
med fullt översstämmande data och typbe
teckningar, som numera framställs av de oli
ka europeiska rörfabrikanterna, Philips, T~ · 

le/unken, Valv o m. fl. har möjliggjort en viss 
reduktion av rörantalet i TV-mottagarna. Så
lunda klarar man sig numera med i genom
snitt 17-20 rör, vartill kommer 2-4 germa
niumdioder och en eller flera skiktlikri·ktare 
för strömförsörjningen. Antalet kretsar i TV
mottagarna varierar mellan 12 och 15, 3--4 
krets ar är varierbara, övriga ingår i MF-de
len som fast avstämda kretsar eller som våg

fällor. 

Bildstorlek 

I fråga om bildstorleken i de nyare tyska 
TV-mottagarna kan man sålunda konstatera 
en hög grad av enhetlighet. 43 cm bildrör, 
som svarar mot 17" rör enligt amerikansk 
standard, förekommer i ca 25 % av antalet 
mottagare, 36 cm rör (= 14") i ca 65 %. 

Livslängden för b.ildrÖren, wm genomgåen
de är av tysk tillverkning, anges till ca 3000 
timmar, vilket sv.arar mot en livslängd av 
fem år, om man som utgångspunkt tar två· 
timmars sändningar 300 dagar om året. 

Ingångskopplingar 

En annan påfallande samstämmighet mellan 
de tyska TV-mottagarna av olika fabrikat är 
det sätt, på vilket ingångskretsarna är ut
fonnade. Här föreligger en hög grad av stan-

Fig. 1. Ny televisionsmottaga,re från Deutsche 

Philips GmbH. Bildstorlek 36 cm (diagonal). 




dardisering, i det att ingång röret PCC84 

praktiskt taget blivit allenahärs,kande. Della 

rör är som bekant speciellt utformat för an· 

vändning i kaskodkoppling, vilken koppling 

f. n. måste anses vara den bästa tekni ska lös· 

ningen på brusfattig t ingångssteg i TV·mot

tagare. Kombinationen PCC84 i kaskodin

gångss teg och ECC81 i blandare-oscillatorste

ge t är utan jämförelse den vanligaste i U~ 

tyska mottagarna. 

De fl es ta v;ästtyska mottagarna är försedda 

med kanalom:kopplare. Ansatser till till verk

n.iog av speciella 10ka1rnottagare för endast en 

kanal lär ha förekommit, men försöken har 

inte slagit väl ut. Den prisreduktion, som 

uppnås genom förenkling av ingångssteget 

m. m. i dylika enbart för närbebägen TV

sändare avsedda mottaga re, är mycket blyg

sam, endast ca 5 %, vilket är för litet för 

att verka som kompensa tion för apparatens 

minskade prestationsförmåga. 

De tyska kanalomkopplarna tillverkas i 
allmänhet för TV-kanalerna 0-3 på band I 
och 4---9 på band III, detta ehuru TV-sänd

ningar i Tyskland en<last förekommer på 

band III. (Se tab. 1.) Man räknar tydligen 

med en ändring i detta avseende. KanaIom

kopplare av trumtyp tillverkas i Tyskland av 

Philips, J Mayr och NSF, och dessa omkopp

lare förekommer också i ett stort antal ty&ka 

mottagare. Några fabrikanter föredrar dock 

att tillverka sin kanalomkopplare själva. Så

lunda har bl. a. Graetz gått egna vägar med 

en in<luktivt avstämbar kanalomkopplare av 

egen tillverkning. Uppbyggnaden av denna 

vi&as i fi,g. 6 och i fi g. 7 vis-as det schema, 

som tillämpas för ingångs-, blandar- och 

oscillatorstegen i TV-apparater försedda med 

denna kanalomkopplare. Det framgår av sche

mat att omkoppling mellan de olika kanaler

na sker genom att s törre eller mindre del av 

de induktansspolar, som ingår i enheten kort

slutas. Antennspolen LiDl är kopplad sym

metriskt till HF-stegets ingångskrets Ll02 pä 

så sätt att HF-rörets ingångskapaci tans ut

balanseras med en lika stor kapacitans CI02 

på 7,5 pF. Parallellt med ingångskre en lig-

Fig. 6. Kanal\'äljare från Graetz. 10 kana
ler. Schema se fig. 7. 

Fig. 2. TV-mottagare från Graetz. 

Bildrör 14", 19 rör, 10 kanaler. 

Fig. 3. Kombinat ionsmöbel från Graetz . Radio och TV

mottagare, skivarkiv, bandspelare och barskåp. Bild
rör 21" . 

Fig. 4. Stor TV-mottagare av bordsmodell från 
Körting. 17" bildrör. 10 kanaler. Pris l 390 
DRM. 

ger spolarna LIO.3-LI07, som stegvis kort

slutas beroende på vilken kanal, som skall 

tagas emot. För de högre TV-kanalema ut

göres spoldelarna av små bleckstrimIor, som 

bockas till för erhållande av rätt induktans. 

Den koppling som tillämpas är kaskod

koppling, »växelströmsvarianten». LI09 ger 

resonans med det efterföljande gallcrjardu

de s teget på de högre TV-kanalerna. Gem1a

Fip;. 7. Princip
schema för Graetz 
kanalväljare för 
TV-motlagare. 

Fig. S. En av utställnin gens största kombin,, 
tionsmottagare med TV- och radiomottagare, 
band spelare och sk ivväxlare. Bildstorlek 
60 X 45 cm. Fabrikat: Grllndig. 

niumdioden Gll kan det förefalla litet över

raskande att finna på detta ställe i schemat; 

den har till uppgift alt åstadkomma en för

dröjning av reglerspänningen för det galler

jordade systemet. Härigenom uppnås a tt för

stege t regleras, först när lvlF-förstärkningen 

genom reglerspänningen sj unkit Eå långt, aLt 

bruset från blandarröret inte kanuner att 

inverka störande "id minskad HF-förstärk
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Tab. 1. T yska TV·sändare 

Frekvens Effekt3 

Sändare Tillhör Bild· Ljud· Kanall Bild- Ljud
kanal kanal kanal kanal 

Berlin·W iiZleben2 ) NWDR 182,2605 187,7605 5 l 0,2 
Hamburg 203.25 208,75 8 10 2 
Hannov"r 196,2395 201,7395 7 l 0,2 
Lan('enbe r~ 
Kö],'; · ~ 

189,2395 
203,2395 

194,9375 
208,7395 

6
B

10 
l 

2 
0,2 

FeIdbergj T II s ischcr 196,2605 201 ,7605 7 + l 0,25 
Rundfunk 

W inbiet Siidwe.sldeut ,cher 210,2395 215,7395 9 0,25 
Rundfunk 

l) _ r "sp_ + betyder »offset-drift», dvs. bärvågen förskjutes 10,5 kp l s uppåt (+) eller ned

ål (- ) från kan,alens nominella frekven, . 

~ ) Skall flyttas till kanal 6 inom kort. 

:) Genom användande av riktantenner erhå lles i allmänhet 5-10 gg;r effektvinst horisontal
planet. 

Fi g. 8. Kanalväljare för tclevisiononlOtlagare 
fn n NSF. 10 kanaler. 

ning. 'Iellan HF·kaskodingången och blan
darosciJlatorsleget ligger ett band filter med 

kal'aCil iv ko]}Vling mellan krets.a rna (C128). 

Längst till höger åt erfinn s osc illa torkretsen_ 

Finavslämningen, som omfattar ca 1,5 l'v[p/s, 

ulfö res nH'd vridkondensatorn C116. Savul 

bandfilt"r som osciJlalorkreh är uppbyggda 
pii liknande ~ätl ~om förkretsen och omkopp
las t.ill olika kaualer på liknande ~ätt. För

delen med Graetz' kanalomkopplare är, att 
den tar mindre plats än de vanligen använd", 

trtlmomkopplarna. 

Kanalväljare av trumtl'p tillve rkas som 

nämnts i allmänhet för 10 kanaler, meu del 
förekommer, alt de {ör~es med spolar för en

dast en eller ett fåtal kanaler. Vid kan al · 
änllring på sända.rsidan eller om app.aratäga 

ren flyttar till annan trakt med T V·sändare 
på annan kanal, kan kanalomkopplaren ef
te rå t komplett era med spolar för önskad ka
nal. Fördelen med detta är ju, att man inte 
uehöver kosta på ,i g fl er uvs tämnin gselement 

än de , som är aktuella utan att ma n därför 
stiiller sig utan möjligh et att i framtiden fa 
en komplett ering utförd. 

Interearriermottagare hal' slagit igenom 

En typisk ut \'ecklin g,st.e ndens beträffande de 
västty&ka mottagarna är, att man - liksom 
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i USA - praktiskt taget helt övergått till in

tercarriermottagare. I allmänhet tar man ut 

5,5 Mp/ s differem,bäniigen i anodkret ·e n på 

bilds lutröret och för denna frekvens till ett 

A'IF-steg, som i allmänhet samtidigt arbetar 

som begrän,sarst eg. Denna koppl.in·g för intlT

carriermottagning kräH"r en omsorg full AM
unJertry(,kning för atl inte de lägre bildfre

kvcnsern'l och bildväxlings frekv ensen skall 
störa ljudmottagningen. Effektiv AM-und~ r

tryckning; erhålles i allmänhet med utnytt 

jande av noggrant jllsterad kvotdetektor. 
En metod att yt te rligaw undertrycka AM

störningar från bildinneh1l llet vid intcrearrier
mottagning har angivits av Tonjunk, som i en 

av sina mottagare använder "ig av s.peciell typ 

av AM-motkoppling. Schemat för de i mot· 
kopplin.g~kanalen ingående elernenten visas i 
fig. 9. Som synes användes en av de tre 
dioder, som ingår i det nya kombinalionsrö
ret P ABC80. Denna diod erhåller 5,5 ~Ipjs 

spännin gen från prilllärlindningen på kvotd e

tektortransformatom via en kondensator på 

Fig. 10. Variant för mot
koppling~kanalen i fig. 9_ 

Fig. 9. Principschema för 
frekven sberoende motkopp
ling i TV-mottagare av in
tercarriertyp. System Ton
funk. 

33 pF_ De likriktade alllplitudtopparna piifli

res jordsidan av det föregående MF-rörets 

gallerkrets , vilket ger en motkoppling vid 
tonfre.kventa amplitudstörningar. I motkopp

lingskanal ingår ock.,;å Nt lågpassfilter, SoUl 

häller meIlartfrekvenscn borta från gallret p:l 
röret, vilket i annat fall skulle råka i sjäh

svängning. 
Genom ett enligt fig. 10 i motkopplings · 

kanalen inkoppla ett RC-filter med hög tids 

konstant (l Mohm, 0,1 ,uF), kommer detta 

att i kombination med det efterföljande mot

ståndet på 0,5 Mohm bilda en frekvens be 
roende spänningsdelare, varigenom likspän

ningskomponenten i den motkopplade spän

ningen (= reglersp;inningen) blir starkt re

ducerad jämfört med tonfrekventa växel
ström5komponenten. Härigenom hålles för

stärkningen i röret uppe, vilket ger större 
motkopplingsgrad för de tonfrekventa stör

spänningarna. 

TV-motta,gare utan tOllkanal 

I interearriermottagare kall visserl igen tOIl
dele n utgöras av endast tre ror + högtalan:, 

men kunde man helt komma ifrån dessa kom

ponenter, innebär det givetvis en viss för

enkling, som skulle pressa priset på TV-mot

tagare, som ju är så högt, att det alltid kOl\l
mer att ve rka starkt hämmande på köp· 

lusten. Man kan också spåra en - om än osä

ker - tendens blancl de tyska TV-fa<brikan· 

terna att avlasta TV-mottagarna från en spe 
ciell tonkanal. Tankegången är denna: mer 

än halva antalet västtyska lyssnare har redan 
en KV-mottagare. Varför då inte utnyttja 

lämpliga delar i dess.a mottagare för mottag
ning av tonkanalen i TV-sändningen? 

Ton junk är i detLa avseende konsekvent, 

i det man byggt en TV-mottagare helt utan 

tond-el och utrustat sina UKV-rundradiomotta
gare med ett speciellt område för TV·kana

lerna på band TIr. 
En annan metod tillämpas av Krefft. Man 

tar ut differensbärfrekvensen 5,5 Mp/ s från 
TV-mottagarensbildslutsteg och påför denna 

frekvens direkt på MF-delen i en UKV-rund

radiomottagare, vars MF-transformatorer ,trim

mas om til! Il Mp/s i stället för den vanliga 

10,7 Mp/ s·frekvensen. Man tar alltså ut 
andra övertonen av differensbärvågen och de

modulerar denna i UKV-mottagarcns F~1·d,,· 

lektor p" vanligt 5Utt. Visserligen blir h,irvid 



frekvenssvinget förduhblat , men detta har 
inte yi ~at sig innebära några större n'aokde

lar. enär TV·"ändarna .sällan eller aldrig 
driv" ut till maximalt sving. En nackdel ~r 

giyetvis, att man mås te an.vända en skärrned 

kabel me llan TV-mottagare och UKV-rundra· 

el iomottagarens !\'IF -del. 
I vi8sa mottagare tillämpas den metoden, 

att man avs tår från LF- och slut teg i TV
mottagaren för ljudkanalen och på för d~n 

från kvotd etektorn erhållna tonfrekvens-spä!l
ningf' ll till rundradiomottagarcn<; nålmikro

fonuttag, Man slipper i detta fall alltså ifrån 
eU ~llltrör och en högtalare i TV-mottag.are ~. 

Priser 

Det kan vara rätt intre öallt att titta närmare 
på de pri<:er, 50m de västtyska mottagarna 
f. n. betingar. Följande priser gäller för vissa 

hUl'udgrupper av mottagare : 

Huvudtyp Pris (DRM) 

Hordsmottagare meJ .36 cm 
bildrör 950-1095 

Bord >ll1ottagare med 4-3 cm 
bildrör l 100--1 400 

\-findre golvmottagare med .36 
cm bildrör ca l 100 

.\lindre golvmott agare med 
43 cm bildrör ca l 300 

Större golvmottagare med 43 
cm bildrör l 500- 1899 

l.vx lllottagare med skivväxlare, 
rundradiomottagare m. m. 3000 

Da 100 DRevI = 123 skr. förefaller det 

som om priserna !;kulle ligga icke oväsentli gt 
under de som man vanligen räknar med för 

" 'en-sktilIverkade mottagare. 
tstäIln ingens billi gaste mottagare var el! 

AvböjningskretsatO 

I fråga om avböjnin~,d'larna är endast att 
notera, att dc fl es ta mottagarna är försedda 

med fa sdiskriminatorer, som håller horison· 

talsvepet intakt även vid störningar. Ett fl er· 
tal olika varianter har här framkorrunit. Ty· 
värr hade man inte tillfälle att jämföra de 
olika mottagartypernas funktionsdugli ghrt 

i detta avspcnde, enär mottagarna som de· 
mOrJ.strerad-es på utställningen inte arhetade 

under »riktiga» d'riftsförbållanden. 
Alstringen av högspänningen för bild röret 

från linjeutgliItgstransformatorn med samti
digt utnyttjande av bOGsterdiod för lineari

sering av horioontella svepet oc h anod'spän
ningshöjning är prakti,kt tag t standard i 

t yska mottaga re. 

Likströmså1erstä.llning 

En 100 % följ sam w artl1!vilreglering förefal· 
ler å,k>tdaren ofta övcrd riven, när den tilläm
pas i TV-mottagare, framför allt vid återgiv
ning av film med stora variationer i ljusstyr

kan i olika scener. Även vid fading uppträder 

därvid så starka lj usva,ria tioner, att det ver · 
kar irriterande. Genom att minska svartni\' å

regl-eringen till 20--50 % a v f u llvärde t hal' 
en del fabrikanter fått fram att ljusvariationer 

i olika scener blir fullt tillräckligt antydda, 
varjämte ljusvariationer på grund av fading 

inte län.g re verkaT så störande. I detta ~am

manhang kan omnämJlaS, att Nordmende har 

sparat in en speciell diod för likströmså ter· 
ställningen genom att utnyttja bil-dförstärkar

rörets olineari tet. En form av anodlikriktning 
i röret alstrar härvid en lik ]länning kompo

nent, rom fÖrg.kjuter rörels arbetspllnkt. 
(Forts .) 

Fig. Il. Chas5ieuppbyggnad för TV·mottaga
re från Deutsche Philips GmbH. Jfr fig . L 

• 
Fig. 12. Cha sieupphyggnad för TV-mott3{;are 
»FE9» fr il n Tele/unken. Bildrör 17". l.ängst 
I. v. kanalolllkopplaren. 

hordsapparat med kanalväljare men utan ton

del fr ii n Metz. Pri5et var 740 : - DRi'I'f. 

)-Jelmnisli uppbyggnad 

T fra ga om den mekaniska uppbyggnaden 
kan konstateras, att man lagt ner ett bet y
dan d ' arbete för att få fram appar",tcr, 5On, 

är lättare att komma åt för service och juste
ring. \fånga apparat fabrikanter för fram vita· 

la mätpunkter i schemat till en speciell stift· 

li st så , att de blir lätt till gängliga (ör kon
Iroll och mätning. 

Genom att kanalväljaren alltid monteras se

parat och lödes till hUl'udcha s 'iet via ett få
tal kopplingsträdar, kan den läLt görM till

gänglig för service. I en mottagare från Te· 
l e/unken kan högspänningstransformatorn lätt 

Ly tas ut utan alt chas.s iet behöver flyttas. 
En chas.sieuppbyggnad med chassie flyglarna 

uppvikta 45 o, vilket ger lätt tillgängliga kom

ponenter utan alt mottagaren behöver stjäl
pa.- , har M elz ga tt in för. Denna cha-,;sieupp· 

byggnad synes ocbå innebära en icke oväsent

li g platshe, paring. 

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

Detta är sista numret i 
p O P U LÄR RAD I O:s 25:e årgång 

Försnmma inte att förnya Eder prenumeration. Därigenom riskerar Ni inte 

att bli utan något nummer av POPUL AR RAD10 för nästu år. Pris helelr 

kr 12:50, halvår kr 6:73. 

Varför inte slå två flugor i en smäll? 

Samtidigt som. Ni prenumererar på POPULAR RADIO kan Ni beställa Ert 

exemplar av Radioteknisk Årsbok 1953-1954, som är ett oumbärligt komple. 

ment till POPULAR RADJO. Pris kr 12: -. (Beloppet, kr 24: 50 kan lämp· 

ligen insändas på postgiro . Skriv i så full »PR+R ti» på postgirotalongenJ. 

'--'-_______________._______________________ 
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T E O R I 

Mätning av brus l
• radiomottagare 

När det gäller alt ange preslanda för en ra

diomottagare, har man sedan gammalt för

ulom band,bredd, in- och utimpedans valt 
känsligheten som karakteristik för mottaga

ren.s godhet. Känsligheten har i regel defi

nierats som den inspänning, som erfordras för 

5D mW uteffekt från slulsteget och utgör en

dast ett mått på mottagarens förstärkning vid 
denn·a uteffektnivå. 

I och med alt mottagarna förb'ättrats och 

frekvensen förskjutits mot högre värden d·är 

yttre störningar är av mindre betydelse, kom
mer i mottagaren självalstrande störningar, 

det egna bruset, att sätta gränsen för minsta 

moltagbara signal. I känsliga mottagare för 
högre frekvenser är det därför nödvändigt alt 

nedbringa det egna bruset så J.ångt delta låter 

sig göra med speciella kopplingar och genom 

v,al av bruöfattiga rör. 

Egenbruset i en mottagare består av rör

bros och kretshrus. För en detaljerad redo· 
görelse härför hänvisas till litteratw-förteck

ningen 1 slutet av artikeln. Här må enda. t 
nämnas, att huvud·delen av det störande bru

set i en mottagare i regel alstras i de första 

förstegen. Antag alt en rak högirekvensför

>i tärkare består av tre pentodsteg med effekt
förstärkningen 10 gånger och att bruset i 

varje pentodsleg motsvarar en inmatad ef

fekt på dess galler av 10 f' ;u W. Den inma

tade bruseffekten på pentod nr 2 galler blir 
dels 100 fl fl W från föregående steg och dels 

ett e kvivalent eget brus a.v 10 flflW j totalt 

llO fl fl W. Bruseffekten på pentod nr 3 gal· 

ler hlir således 1110 flfAW, varav fl'3mgår 
alt det tredje pentodsteget endast bidrar med 

ca l % av hela bruset. 
För att kunna jämföra olika förstärkare 

med hänsyn till deras egen brus och utan 
hänsyn till förstärkning, selektivitet m. m. har 

har man infört begreppet bruslaktar som ne

dan skall deHnieras. 

Brusfakf.orn 
En signalgenerator anslutes till en linjär 
förstärkare, varmed me nas en förstärkare , i 

vilken uteffekten är proportionell mot inef
fekten. Värdet på effekten av det i signal
generat'orns utimpedan alstrade termiska bru

set PbR är 

(l) 

där k = Bolt7..manns konstant"" 1,374'10-2 '1 

w"rK, T "" utimpedansens absoluta tempe
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Av civilingenjör Anders Roll 

ratur i OK och di "" hredden av det frekvens

band, inom vilket broset mätes. 
Med en uteHektmeter uppmätes brusutef

fekten Pbm från mottagaren inom samma fre
kvensområde il I. Slås nu signalgeneratorn till 

och inreglera.s de~s uteffekt till Ps inom fre

kvensomräJet ill, ökar uteffekten från motta
gal'en med värdet P. 

Brusfaktorn Fb för förstärkaren definieras 

på följande sätt 

F b"" (PS / PbR)/(P/Pbm) (2) 

Brusfaktom är således förhållandet mellan 
signalbrushoten vid signalgeneratorns utgång 

och signalbruskvoten "id förstärkarens ut

gång. 

Brusfaktorn varierar meJ anpassningen mel· 
lan signalgeneratorn och mottagaren , varför 

signalgeneratorns imped'ans måste specificera5, 

när brusfaktorn anges. Vid mätning av brus

faktorn bör signalgeneratorns imped.ans mot

svara antennimpedansen. 
motsvarar det ternliska hr,use t från enPbR 

resistans av vilket värde som helst och brukar 
hänföras till temperaturen lr C (=290° KJ , 

varvid erhålles 

P bR =4'1O-21 watt per bandbredd i p/s 
(3) 

Allt~å måste brusineffekten till en skärmad 

förstärkare med handhredden l.ex. 50 kp/ s 
alltid vara",,4·1O- 21 ·5· 1()4 "" 2· lO-HlW, vilket 

mOl:;varar en inspänning över 50 ohm av 

,\/ 50 ' 2 ' 10-16 =10-7 =0,1 flV. Om brU5faktorn 
för ifrågavarande förstärkare är 10 (10 dB) 

är brusspänningen över ingången = yl0' 0,1 = 

= 0,316 flV. 

Mätning med signalgenerat.or 

Uppmätning av brus-faktorn kan utföras på 

enkelt sätt, om man har tillgång till en sig· 
nalgcn crator med variahel kalibrerad uteffekt 

och en uteffektmeter (bolometer- eller ternl;

slorbrygga). Signalgeneratorn inkopplas, var
efter mott.agarens uteffekt med signaIgenera

torn frånslagen inreglcras medelst förstärk· 

Motto or e ute ff ek t
meter 

0 1:~m 
P~R 

Fig. 1. Principen för uppmalmng av brus· 
faktorn för radiomottagare. 

Effe kt f r: rst 

Fig. 2. Brusbandbredden för ideell 
mottagare. 

t ffektfor.t 

1/2 ~ ~A-'-, -
tIG . r-- ~ 

I I 'I _f 

Fig. 3. Brushandbredden för mottagare meJ 
viss frekvenskurva. 

ningskontrollen till ett visst på uteffektme

tern avläsbart värde (P bm)' Signalgeuera
torn slås till och dess uteffekt varieras tills 
uteffektmetern visar värdet 2Pbm. Härav fås 

(jfr fig. l) p"" Pbm: Ur ekv. 2 fås, då 

P=Pb,n' Fb=P/ P bR. Ur ekv. (1) och (3) 

fås sedan 

F b = P
ö 

' P bR "" Ps/ kTiJfb =P / 4·10-21Llfb 
(4) 

där P, är det på signalgeneratorn avlästa ut
effektvärdet 

band bredd. 
och Llh är mott,agarens bTlls

Brusbandbl'edd 
Brusbandbredden kräver 

klaring. Brusfaktorn är 

en närmare 

definierad för 

för · 

en 
ideell mottagare med konstant förstärknin!; 

inom frekvensområdet Ll f en!. fig. 2_ 
I praktiken har emellertid förstärkningS'kur

van för en förstärkare ej detta ideella utse
r.nde utan har snarare den form, som visao 

i fig . 3. Mottagarens brusbandbredd definie
ras som den bandbredd som mottagaren meJ 

ideell förstärkningskurvll enligt fig. 2 skulle 
ha för att det observerade bruset skulle upp

sta. Brusbandbredden approximeras ofta till 
3 dB-band bredden, dvs. frekvensa\'ståndet 
mellan lvå punkter, d.är effektförstärkningen 
sjunkit till hälften (resp. spänning~förslärk-

ningen till l / y2: 

http:signalgenerat.or


Om förstärkarens selektivitetskurva bestäm
mes aven enda smalbandskrets, gäller alt 

brusbandbredden är 1,57 gånger större än 
3 dB-band bredden dvs. vid uträkning av brus
faktorn erhålles ett 2 dB för lågt värde om 3 
dB ·bandbred·d,värdet användes. (För tvll. av
stämda smalband:;kreLsar gäller 0,5 dB för 
I gt värde.) 

Med hänsyn härtill är det lämpligare att 
använda sig av 6 dB-bandbredden, d·vs. fre
kvensavståndet mellan två punkter, i vilka ef
fektförstärkningen sj unkit till en fjärdedel 
(resp. pänning.sförstärkningen till hälften). 

Härvid erhålles nämligen endast ett 0,4 dB 
för högt värde på brusfaktorn vid en smal
bandskrets (jfr fig. 3). 

Brusgeneratorer 

Metoden all använda signalgenerator för 
brusfaktorbestämning begränsas bl. a. av den 
vid mycket höga frekvenser ökade svårighe
ten all skärma signalgeneratorn så väl, att 
läck signalen ej inverkar på mätresultatet. I 
ti·digare genomgånget exempel erfordras, om 
<,ignalgeneratorns o:;r:ilIator ger en ut,pän
ning av l volt, en dämpning av storleken 1()6 
(i spänning) eller 120 dB. 

Svårigheterna vid ovan beskrivna metod 
elimineras om signalgeneratorn utbytes mot 
en brusgenerator, varvid bru.ssign·alen ligger 
på Eamms nivå som mOllagarbruset, varför 
ingen dämpsats erfordras. BanclJbred<len hos 
mottagaren behöver ej vara känd, om brus
generatorns brusband'bredd är större än mot
tagarens, vilket är lätt realiserbart även för 
relativt stora band bredder. 

Den en.klaste brusgeneratom bygger på 
dioden rom bruskälJa (3, 4) 1. Man kan visa 

att anod-strönunens oregelbundna variationer 
hos en temperatUl'begränsad diod kan repre
senteras genom ekvationen 

(5) 

där 12 = strömvariationernas kvadratiska me
delvärde inom frekveosomri'tdet tJI, e = elek· 
tronens laddning=1 ,6'10-10 coulomb och 
1

0 
= anodJikströmmen. 

Detta värde har experimentellt visat sig 
stämma inom frekvensområdet 10 kp/ s-300 
'\rp / s. Under 10 kp/ s tillkommer den s. k. 
»flickerdfektcn» ooh över 300 Mp/s inkom
mer successivt inverkan av lcdningsiru:luktan
ser och löptidseffekter. 

Inkopplas ett motstånd R i serie med dio
den och anslutes den så erhållna brusgenera
torn till en mottag are med ingångsimpedan
sen R erhålles till mottagaren levererad ef
fekt (se fig . 4) 

1 Siffror inom parentes hänför sig till litt era

12 R le 
PY" T f2 R 

t--- <>+--+-<> Py"T 
R Z ln", R 

t-

Mottagor 

8 ru sgenera t or 

Fig. 4. Principiell uppbyggnad av brus 
generator. 

P y~12R /4=eloRtJ//2 (6) 

Om mottagarens brusbandbred.d är = tJ I b 

och l o öka~, tills uteffekten från mottagaren 
fördubblats, kan i ekv. (4) P, ersättas med 
elo . RtJ h / 2, varvid erhålles 

=eloRtJlb/ 2kT tJlb = 201 R (7)Fb 0 

Väljes t. ex. R = 50 ohm erhålles Fb = lo 
med l o ullryokt i mA. 

Fig. 5 visar schema för en enkel brusgene
rator. LC-filtret i glödträdstilledningen av
kopplar dioden från yllre störspänningar. In
duktansen L är avsed.d att kompensera för 
kapacitanser i dioden. Apparaten måste an
slutas till en stabil v·äxelspänning då anod
strömmen i en temperaturbegränsad diod va
rie rar mycket starkt vid liten ändring av 
glödspänningen. Lämpl ig t är att anodSl.röms
instrwnentet är logaritmiskt och grader·at i dB. 
Ledningen till mottagaren göres en halv våg
l-ängd lång, v·arvid dess inverkan kan försum
ma·s. Dioder ·som Sylvania 5722 och brittiska 
CVl72 kunna användas ända upp till 300 
Mp/s. 

För högre frekvenser ha brusd·ioder kon
struerats i form av koaxialledningar (RCA 
R-6212A) för att undvika inclJuktanser och 
kapacitan-ser i tilledningarna (5). Emellertid 
reducerar elektronemas löptid bruseffekten 
från dioden vid höga frekvenser (ca 3 dB vid 
3000 Mp/ s). 

På senare tid har en ny typ av hrusgene
rator framkommit (6, 7), där man utnyttjar 
positiva jonpelaren i en elektrisk urladdning 
som bruskälla. Ett vanligt lysämnesrör place
ras snett igenom en vägledare enJ. fig. 6. Vid 
argonfyllning erhålles en brusnivä 15,8 dB 
över kT, dvs. urladdningens brustemperatur 
är ca T=1l400° absolut. ågledaren anslu
tes tiJJ mottagaren, och ändringen i bruset på 
mellanfrekvensförstärkaren.s utgång noteras 
när röret tändes. 

, 

• I 

Fig. 6. Bmsgenerator, i \'i1ken p<}sitiva jon
pelaren i en elektrisk urladdning ingår som 
Lruskälla. 

Medelst en dä.rnpsats mellan bru...<;genera
IOrn och mottagaren kan brusn ivån inställa 
till önskat värde. Om röret lägges snett ge
nom vägledaren erhllles bästa anpassning. 
Likaså måste vligledaren vara korrekt avslu
tad för att mottagaringången 
öppen, n.är brusröret är släckt. 

ej skall bli 

Indil.eringsmetoder 
De största svårigheterna vid brusfaktor
mätningar ligger snarare i möjligheten all 
indikera brusutspänningen från mottagaren 
på ett riktigt sätt än på sign.algeneratorsi
dan. Detektorer med renodlad karakteristik 
äro i allmänhet ej l-ätt tillgängliga vid ifråga
varande frekvenser, och mottagarna ha i re· 
gel ett mycket litet utstyrningsområde, varför 
risk för överstyrning ofta är för handen. 

Kalibreringsmetoder 

En enkel mätmetod, som kan användas till
samman-s med en brusgenerator och som möj
liggör användning aven indikator av god
tyckligt slag i mellanfrekvensutgången, skall 
genomgås i det följande. Mätningen sker i 
fyra etapper. Se fig. 7. 

Vid mätning l (fig. 7 <1) inställes brw;ge
neratorn på ett relativt högt värde l, och för
stärkarens förstärkningskontroll inställes på 
förstärkningen Fl' varvid utslaget U l erhålles 
på indikatorn. 

Vid mätning 2 (fig. 7 b) ökas brusgenera
torströmmen till det dubbla, 21, förstärk
ningen Lib ehålles som vtd mätning l och ut
slag U2 erhålles. 

Vid mätning 3 (fjg. 7 c) slås brusgenera
torströmmen ifrån och medelst förstärkning>
kontrollen inställes samma utslag U l som vid 
mätning 1. Slutligen inregleras vid matmng 
4 (fig. 7 d) - med bibehållen förstärk-

M()t togor. 
>-- / 2,- 

turhänvisningarna i slutet av artikeln. Fig. 5. Pra,ktiskt schema för enkel bm<;ge uerator. Jfr fig. 4. 
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ningsinställning från mätning 3 - bru gene

ratorströmmen, tills samma ut ~lag U~ som vid 

mätning 2 erhålles. 

Nu kan följande ekvation uppställas: 

(20RI +P) 1(20R-21 +P) =P/(20Rl +P)o
(8) 

\ arur erh ålles 

P = 20Rlol [1 - (lo '/J] (9) 

Om I v.äljes mycket större än In g,ille r 
approximativt 

(lO) 

Risk för över" tyrning förefinn es härvid, om 

förstärkaren har litet ut~t)·rningsområde. 

Bolometemletoden 

En bolom eter -om uteffektll]('ter kan unvän · 


,las bäck som 5ignalgenerator o h brusg ne 


rator, då dess kvadratiska karakteristik gä l. 


l e,r i Låda fallen (8). Fig. 8 \i l;'a r en enkel 


bolometerbrygga, som kan inkopplas efter 


~ i . ta mellanfrekv ·n:;för. tärkarsteget. 


Som bolometer kan en finsäkrin g för 10 mA 

an vändas (t. ex. »Littlefuse» l/lOOA) . En 

nackdel med denna anordning är, att fin· 

_äkringen lätt brinn er av vid ut effekttoppar 

rra n mottagaren. (En termistor är ur denna 

synptUlkt lämpligare.) 

Vii:! mätning inställes (sedan bryggan noll· 

", tälIts) ett vi sst cgenbruwtslag medels t 
mottagarens förstärkningskontroll, varpå Lrus· 

gt:ner-al.orns ström resp. s ignal ge neratorns 

< Iämp~a.ls in regleras så, att dubbla utslage t 

erhålles. Brusfak torn berä.knas ur de t erh Il · 

lla s tröm· resp. uteffektvärdet. 

001 
T . 45 v 

300Q! 

'---'-_r~,.J----->- --l_-1-.---J~.1 , 
SI sta MF' 5tege 4vkO DP [ in g 8rygga 

Fig. 8. Enkel bolometerbrygga använd 2 0111 uteffektmeter. 
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Brus· 

( 5'g"ot -I 

genera torI 

Fig. 9. Uppmätning av brll5' 
faktorn enligt dämpsat sme· 
loden. 

Fig. 7. Uppmätning uv bru,;
faktorn för radiomolta"äfl ' <kel' . ~ , . . , 
J~yra etapper. Se texlen. 

Om ej större noggrannhet kräves, kan 

rörvoltmeter användas i stället för bolome· 


tern. ,\r den na graderad i spännin.g, ökas vid 


mätningen utslaget med 41 % i i'tället för 


till det dubbla . 


DämIIsatsmetoden 

Den metod (9) , som ger bästa resultat tor· 


de vara att använda en dämpsats på 3 dB i 


slutet av mot~~aren och ställa in g nera· 


torn så, att samma ut slag på indikatorn er· 


håJ[.es moo dämpsatsen inkopplad och genera· 


torn tillslagen som med dämpsa tsen urkopp· 


lad och generatorn frän lagen, Dämp~a t s"Jl 


efterföljes lämpligen aven förstärkare för att 

undvika begränsning p. g. a. uts tyrning i de 


'ista stegen (jfr fig. 9 ). 

Automatiska metoder 
Enlig t metod (lO) in· och urkopplas C H 

dämpsats som ovan periodiskt på elektronisk 

väg, och brusgeneratorns sIröm, SOI11 in- och 

urkopplas med samma intervall och fa" s ty

res aven fasdetektor, som ställer in ström· 

., tyrkan för &amma ut spänning i bii{!;ge lii{!;e

na. Ur s trömstyrkan beräknas brusfaktorn. 

Enligt en anllan metod in· och urkopplas 

brusgenera torn periodiskt och utgån uen från 

en kvadratisk detektor påtryckes med mot· 

svarande intervall och fas de två skilda s po· 

larna i ett korsspoleinstrument, som grade· 

ras direkt i brusfaktorn. Fördelen med delta 

arrangemang är bl. a. att brusgeneratorer 

med fast brusnivä, såsom är falle t 111'0 glim

rörbrmkällor, kunna användas. 

n 
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FÖR AMATÖRBYGGARE, 

Högklassig balldspelare för hemmabruk 
Av teknolog Jan Bellander 

Den bandspelare, som beskrives här, är upp
byggd kring en cng Isk band: 'pelannckani'lll 
»Wearit.e Tape Decb . Denna band,pelarme· 

kani ''1n är för dd med tre asy nkronmMorer 
och är byggd för bandhastigheterna 3,73 och 

7,5 " f;; ek. 
I nspelning sker med tv& kanaler på ett 

1/4" band. Tre modeller av bandmekanismen 

tilIv~ rkas : modell A med ett raderhuvud och 
ett kombinerad in- och avspelningshuvud, 

modell B med ett raderhuvud och separata 

in· och avspelningshuvuden och modell C med 
raderhul'ud för hela bandbredden Oell två 
kombinerade in- och avspelningshuvuden för 

samtidig in pelning av två kanaler (t. ex. for 
~t ereofoniska upptagningar). 

.\1ode Il A har använts i den apparat som 
be,kri ,'es här, men även modell B går givet

"i$ a tt använda med obetydliga ändringar i 

förstärkaren. För modell C krävs däremot två 
helt skilda identiska förstärkare, som dock 
kan ya ra av den typ som beskriv,>., i det föl· 

jand t> . 

En bandspela.re fÖl- hemmabruk 

men med data i nivå. med de 

bä-sta professionelJa bandspelar

na, på marknaden. 

Blockschemat 

Ett blockschema för den kompletta band
spelaren återges i fig. 1. Den består som synes 
av fyra huvuddelar, bandspelarmekanismen. 
/örstärkardelen, manöverpanelen och nä/delen . 
I Iörstärkardelen ingår separata in· och av
spelningsförstär,kare, ett slutsteg för avspel· 

ningen och en HF-oscillator för förm~neti

sering och radering. I manöverpanelen ingår 
en ufjStyrningsindikator i form av ett indi

katoröga, först 'g för mikrofon och linje samt 

mixer och tonkontroll. Nätdelen är utrustat 
med tOlTlikriktare för anodspänningen. 

Även ren t mekaniskt sett är bandspelaren 

uppbyggd på liknande sätt som visas i block
schemat, d·vs. fyra en he ter, som inbördes kopp
las ihop med hjälp av mångpoJiga lroare för
sedda med lämpliga an;;lutningsdon. 

FÖRSTÄRKARDELEN 
Inspelningsförstärka,ren 

För att ett material för ljudinspelning skall 
fullt utnyttjas bör fl'ekvenskurvan vid inspel
ningen vara sådan, att överstyrning inträffar 
ungefär samtidigt för alla frekvenser. Om 

man und rsöker frekvensspektrum för olika 
prograrnmaterial får man kmrvor av d~n typ 

som fig. 3 a visar. Kurvornas utseend e blir 
något olika för t. ex. tal och musik, men 

allmänhet ligger den högsta nivån vid 2 
800 p/ s för att sedan sjunka åt högre och 
lägre fr kvcnser. Den gynnsamma.ste in , pel
ningskurvan borde uUtså vara onwändn~ngen 

till a. I praktiken ger man kun'an ett ut
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RS3+ RS4= 150 kohm, 1/2 W, se lext 
RS5 = 2 kolun, 1/ 2 W 
RS, = 10 kohm, 30 W, reglerbart 
RSS= 1,2 kolun, 15 W 
RS9==500 olun, 7 W 
PI == P3 == l Molun, pol. log. 
P2 = 10 kohm, pol. log. 
P4= 100 kohm, pol. log. 
PS = l Mohm, pOl. linj.D) ~~ 

I
I P6 = 5 kollin, pOl. linj.

Ko nt ro ll - : P7 = PS = P9 = 100 o.hm, tråd!.ogtol are I 
I Dr!= 10 H, 120 mA I , Tl == T2= AEG selenlikriktare lyp 3OOE60,I

r, 
-,., I 

I I ;... __ ...1 sockel M (Svenska AB Trådlös Telegrafi) L)J 
V1= V3= V7= EF40Ex tro 

ho gtolore V2= V4= V5= VS= V9==ECC40 
V6=EM34 
V10= VII= V12= V13=EL42 
DI = OASO eller lN34 
Re=Li\1 Eriksson typ RAB 17244 

J 1 J 2 JI) J3 J6 .Tl = mikrofonkontakt, l·po!. 
Mikr L,nle In Hortel LI n lP ,,~ J2 == .J6 = 2-pol. Jones, ser . 300 


Fig. L Blockschema för bandspelaren. Beteckningarna på anslutningsdonen överensstämmer 
 J3 == telefonjack 
J5 = 4-pol. Jones, ser. 300med llWlsvarande beteckningar i prin<::ipsche mat i fig. 2 a, b, c och d. 
01 = 02 = otnk., 2-pol. S·vägs 
03 = omk., 2-pol. 6-vägs 
Ka = KJ=KgKg=Km=6·pol. Jones ser. 300 

Stycklista 
Kb=KI==Ko = 4-poL Jones, ser. 300 


C1 + C2= C6+C7 = C13+CJ4 = C26+ R29 = 6,S kohm, 1/ 2 W Kc = S·pol. Jones, ser. 300 

+ C27 = C43 + C44 = C48 + C49 = C55 + R31 = 3 kolun, 7 W Kd == S·pol. oktal 
+C.56 = S+S ,uF 4.50 V, el . lyt R33 = RS2=R57=2,2 kohm, 1/2 W Ki = Kj =Kn = l·pol. mikrofonkontakt
C3= C5=CS =C9 = C2S= C46 = C47 = CSO = R3S == 33 kolun, 1/ 2 W 

Kh = Z·pol. Jones, ser. 300=C57=C58=20000pF R38 == S2 kohm, l/2 W 
Lml = Lm2=Lm3== Lm4=6,3 V, 0,2 AC4 = C15 = C25 = C4.5 = 25 ,uF, 25 V, el. lyt R42 = S Molun, 1/2 W 


ClO = 100 ,uF, 63/ 70 V, el. lyt R46=SOO ohm, 3 W SI = strömbr., 2-pol. 

Cll = Cl6 = 0,1 ,uF R47 = 330 olun, l W 52 = 55 = mikroomk., l-pol. 2-vägs 

Cl2=0,2,uF R48 = R49 = 0,5 Mohm, 1/2 W 53 = omk. 2-pol. 2-vägs 

C17 = C42= 300 pF RSO = RS6 == 10 kolun, 1/2 W 
 54= strömbr., l·pol. 
ClS = 150 pF RSI = R64== R66 == 470 kohm, 1/ 2 W 

56 = strÖmbr., l-pol. ålerfjädrande 
Cl9= C3S= 50 pF R6S=R90=R91=47 kohm, 1/2W 
C20= 100 pF R72 = R73=ISO kohm, 1/ 2 W, mat· S7 = Yaxley·omk., 3-pol. 3-vägs 
C21 =SOO pF chade ±2 % 5S = nyckelströmbr., l·pol. 
C22 = C31 = C34= CS1 = 3 000 pF R74=R75=680 kohm, 1/ 2 W 59 = 510= 5II = strÖmbr., l·pol. ( tillhör me· 
C23 = 4000 pF R76=R77=100 olun, 1/2W kanismen) 
C24==2 000 pF R7S=270 ohm, l W 512=omk., l-pol. 2-vägs 
C29= 0,2 ,uF, 1500 V R79=RSO=S k"Ohm, l/2 W 5kl = finsäkring, l A 
C30 == C53 == 10 000 pF RSI = 1,5 kolun, 2 W 5k2 == finsäkring, 0,1 A 
C32 == C33 = 50 000 pF 
C36 = SO pF, trimmer 
C37 == 5 000 pF, glirruner 
C3S == C39 = 200 pF, glimmer, ±2 % 
C40 == 200 pF, glimmer 
C41 = 16 ,uF, 4.50 V, el. lyt 
CS2==7S0 pF 
C54= 1000 pF 
C59 = S ,uF, 4.50 V, el. lyt Kb 2 S~-------+--T-.----4~~ 
C60 + C61 =016+ 161,F, 4.50 V R;,

KC 1 j' , IRl == 10 Molun, 1/ 2 W Kk2 

R2= RIS == R16 == RS3= 220 kolun, 1/ 2 W K G 2 1 1~ ~c l. 1 
R3==RIO== Rll =R12 = R 1.3= R14== R17 = I'< k 5 110--

== R32 :o:: R36= R43= R44= R5 4 = RS6= K 3 10 5S J{c] ,,~ 15 

= R60 = R6S == l Mohm, 1/ 2 W 
Kg 4 , _ ____ _ I,m t. g .... 

R4=RSS == 50 kohm, 1/ 2 W ' J 
I "(r'l2, rC g5~-

. . ,1 
3 ~.----________-'1 ....... . 

, ....------------.L-~r-+_~
,R5= RS=R34=RSS==R70= 150 kohm, 
G Kg J1/2 W , , H <ml 'j ....R6 = R27 = l kohm, l/2 W o KmS 

R7== R9 = RlS== R30 = R39==RS9== R63 == 
== R71 == 22 kolun, 1/ 2 W 

I" c 7 

C KU 
e Ko i 

71rrR19==R21==R4.5 == R62== 100 kohm, 1/2 W o,.., j(llS.r<c~
5 2 ;;;.-"R20 == R37 == R61 = R69 == 1,5 kohm, 1/ 2 W Fig. 2 a. Princip. J l ' L IR22 == 270 kolun, 1/ 2 W schema för band· K 'l<o 6, r>:c5 

R23 == 390 kohm, 1/ 2 W spelarmekanismen. ~~-';-CA KI;j2 

R24= R2S = R41 = R67 = 330 kohm, 1/2 W OLs. Till »M» Roderr,luvuo (~ ...J.... "fr.;Qm ~ l) aC: k 'r' g l 
llR26=R40=120 kohm, 1/ 2 W skall även anslu. Ko e K« tn.igt(nQy~pfln..

R2S=RS2 = 4,7 kohm, 1/ 2 W \.as Km6 och Kc3 KoS '=C 
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Ll =L2 = se text 
L3= ca 100 mR, pulverkärna 
Trl=utgångslran;;formator oms. l: 5 (Wright 

and Weaire typ 277) 
Tr2 = Utgångstransformator : Rna = 15000 ohm 

(för EL42) sek. 6 och 20 ohm 
Tr3=prim. 220 V; &ek. 2>~ 3,15 V, 2 A, 

2 X 260 V, 120 mA 
Tt4 = pr.im. 220 och 250 V; sek. 2 X 3,15 V, 

2,5 A; 2 X3,15 V, 2,5 A; 5 V, 0,3 A; 5 V, 
0,3 A 

Fig. 2 b. Principschema för för· 
stärkardelen (inspelnin.gsförstär
Ioore, oscillator, avspelningsför
stärkare och sluts teg) i bandspe
laren. 

Fig. 2 c. Principschema för band
spelarens nätdeL Obs. kontakt
donet »K» skall vara »Kf». 

Fig. 2 d. Principschema för band
spelarens manöverpanel (innehål
lande för;;teg, mixer, tonkon troH 
och utstyrningsindikalor). 

Kl 

a ~r~~b 
o-~b 

t-° tk,· 

K, 
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Fig. 3. Frekvens1:urvor för olika bandhastig
h ter m. m. Se texten. 

seende enligt fig. 3 b, heldragen kurva som är 
lättare att realisera med enkla RC-Iänkar. 

Emellertid kan själva inspelning&ll1ediet ha 
egenskaper, som gör ytterligare modifieringar 
av inspelningskurvan nödvändig. I fråga om 
band, som nu närmast intresscrar, visar det 
sig, att man för att få konstant distorsion 
över hela frekvensområdet vid ins pelnil1{;cn 
måste införa en bassänkning på ca 10 dB vid 
50 p / s relativt 1000 p/ s. Av denna orsak mås
te ett bassänkningsfi1ter läggas mellan ut ,t yr
ningsinstrumentct och inspelning. huvudet. 
Tonfrekvenss trömmen genom in-pelning&hu
yud t mr då ett förlopp &om den Ftreckadc 
kurvan i fig. 3 b vi&ar. 

Ofta aystår man från bashöjnin gen vid in
spelning och nöjer sig med en diskanthöj
ning. Inspelnill:gsförstärkaren kan då utföras 
enklare, men i g ngäld blir det svårare att 
få lag brwnnivå vid avspelning. 

Fig. 2 visar principsehemat för hela banu
spelaren. Inspelningförstärkaren utgöre< av 
en tvåstegs motkopplad förstärkare med ett 
ECC40 (VS). Utstyrningsindikatorn, be
stående av en halvledardiod (Dl) och ett in

34:J2 

dikatoröga med två känsli :'heter, Ey! 34 (E\,1 
4 med oktal&oekel , V6), matas direkt från 

sista triod delens anod. Därpå följ er det tidi 
g re nämnda bassänkningsfiltret R45 paral
lell t med C34., en sugkrets L3 och ,36 + 35, 

a", tämd till 05ciUatorfrekven~e'L I inspel
ningsmekani-nCll schema (fi;;. 2 a) å terfinns 
ett lllot, tånd R90, som håller tonfrekven 
strömmen genom huvudet kon stant. 

Cenorn att i motkoppJing~kanaJen inga r 

frekvcn. beroende element (C30 + C31 + R40 + 
R41) erhålles en frekve nskurva enligt 3 b. 
Motkopplingsspänningen tages från andr:J. 
röret - anod och matas in på första röret s ka
toJ, .'.Om därför inte kan avkoppbs på van
l igt sätt för låga frekvenser. Risken för brum 
är dock liten, enär signalnivun är rätt hög 
på ingångssidan. I&olationen på sista kopp· 
ling kondensatorn C29 milsLe vara ~ärskilt 

god för att inte någon likström kall konuna 
in på in5;pclningshuvudet. Av denna anled
ning har en kondensator med hög provspän
ning valts hur. 

' tstyrningsindikatorn har mycket kort in
svängningstid på grund av den låga regista.n· 
sen i C3.3 :s uppladdningskrets (R91 + P5: 
endas.t en liten del av PS invriden) och följer 
därför väl med även snabba transienter. Åter
gångstiden är längre oeh bestämm av R42 
och C33, som ger en tidskonstan t = 250 IDS_ 

Härigenom har indikatorn blivit snabb men 
samtidigt behaglig att avläsa. Man kan vis
~ ·!igen inte göra n.ågra kvantitati va mät
ningar av utstyrningen, men i allmänhet är ju 
detta in te heller nödvändigt. Nid.er så låga 
som 26 dB under full utstyrning inDikeras 
tydligt. 

LC-kretsen (L3+C36+C35) ar avstämd 
till HF-os"illatorns frekvens och är avsedd 
att hindra o&: ilJatorspänning att kOITuna in 
på ut styrningsindikatorn. 

Lägg märke till att första trioden VSA all
tid mås te ha anodspänning ! Bortfaller anod
spänningen bortfaller n;imligen samtidigt 
gallerspänllingen !Jä röret och gal h-et kommer 
alt verka som en diod , som shuntar signale'l 

dB 
15 

10 

5 

O 

-5 
F ig. <t, Frekvenskur
va för den kom plelta -10 
bandspelaren vid 
olika handhastig- -15 
heter. 

från mixern; röret kan clå orsaka cn vi;;; 

di stor ion. 

Oscillatom 
Oscillatorn är symmetriö.k t uppbyggd och i 
densamma ingår två triodkopplade EIA2 
(V12 o"h V13). ärmare beskriming över 
denna osc illator, data för spolen Ll, L2 111 .111. 

åt e rfinn~ i en tiu igare arti.l;:el i POPULXIl 
RADIO ' . ~[ed potentiorncl ern P6 reglera s iiir
lnagnetiseringsspänningen, medan S7 anv än~ 

el ;: för at t koppla bort raderhuvudet vid 

tri kinspelninga r. 

Di! apparaten är avsedd för hemmabruk, 
har de t ansetts lämpligt att kunna koppla 
från inspelningsförst ärkare och oscillator med 
en nyekelströmbrytare. Den betecknas i sche
mat med S8. 

Slutst.eget 

Slutstege t (fig. 2 b) bestå r av ett förslärkm 
steg, direktkopplad fasvändare och två slut
rör i mottaktkoppling. Från utgångstran,for
matorns sekundärl indning till ingilngsstcgets 
katod ligger en motkopplingslänk. Motkopp
Iingens storlek bestämmes av R82 och blir 
med angivet värde ca 20 dB. Denna kraftiga 
motkoppling ger slutsteget låg distorsion upp 
till full uteffekt och en för ett pentodslut steg 
låg utgångsimpedans (dämpningsfaktor ca 

10). I modeUapparaten har använts rören 
ECC 40 och EL 42, men om högre uteffekt 
önska" kan givetvis EL 41 användas &om 
slutrör i stället (efter vederbörlig ändring 
av katodmotstånd och utgångstransformatorns 
omsättning). Utgångstransformatorn Tr 2 är 
för:,cdd med två sekundärlindn.inga r. en för 
6 ohm och en för 20 ohm. 6-ohmslindn.ingen 
är av.<,·dd för den inbyggda kontrollhögtala
ren (His :Vlaster's Voice, elliptis k SX8"l, 
medan 20-ohmsJindningen används för en 
Kombifon-högtalarc. 

l BELLANDER, J: Om HF-förmagnetiserin

gen vid bandinspelning. POPULÄR RADIO 
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Fi O". _5. Koppli ng \'ariant för fasvändarsteget. 

En alternativ anordning av ingllng steg och 
fasvändare, som ger sIuIstege t något gynn· 
sammare egenskaper, visas j fig. 5. Över in · 
gång, -teg och fasvändare har här lagts en 
positiv återkoppling genom att st gen delvis 
har gemensamt katodmotstll nd. Motkopplings
spänningen måste nu tillföras gallret p V9A 
ooh spänningsdelningen i motkopplingssling
an sker mellan motstånd-et R85 och föregåend e 
stegs utgångsimpedans.1 Det bör påpekas, att 
för att en motkopplingsspänning med fördel 
skall kunna påföras gallret i ett sli'g, må$te 
rö regllendoe stegiS utgångsimpedans vara l inj äl" 
för att verkligen en distorsionsm.inskning 
skall erhåll as. I föreliggande faU är ju detta 
villkor uppfyllt då föregäend e steg är ett 
anoojordat förstärkarsteg, men man bör allt· 

inte mata ett slutsteg enligt ovan från ett 
vanligt ka·todjordat lriodsteg. 

Fin en med den positiva återkoppling, 
som infört s är att »råfö rstärkningen» ökar. 
Samtidigt ökar visserl igen d,istor ionen i in 
gängssteget, men då motkoppling ~\jngan slu
tes blix slutstegets totala distorsion fakti skt 
lägre än om ingen positiv återkoppling an
\·änts. Man får med denna metod högre mot
koppli ngsgrad med de fö rdelar detta medför 

l ) Parallellt med R86. 

o cl!l otor : IMP- l ~I Dlforst (' O 
b O I r;;- -- --~ 
I IA v5petn' ;Ostu tsteg: 

O O : O : fOr s t. : 10 00 : I 
I I ! I ; _ 

0 :0 0 :0 O 
Mi xer ! : Fdrs eg 

Fig. 6. Place ringen av de olika enheterna i 
bandspelaren fram gå r av denna fi.g. Jfr vid

stående fig. 7. 

Fig. 8. För
stärkarclelen 
uttagen ur 
»stativet». 
P il gavelpane
len i in täll
ningsorgan för 
oscilla torn. 

Fig. 7. Band
spelaren sedd 
underifni n ; i 
mittpar tiet 
fö r -Iärkarde
le n, nederst 
manöver pa
nelen . Jfr 
fig . 6. 
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Fig. 9. Förstärkardelen inplacerad i »stativet». förgrunden nätdelen. 

utan uppoffrande av förstärkarens känslighet. 
En för.bättring på 3---7 dB kan erhällas, be

roende på storleken av det gemensall1dll.a ka · 
todmotståndet. 

Slutrörens viloanodström balanseras som 

vanl,i,gt med en potentiometer. För att fä fas
viindarens balans god vid höga frekvenser kan 
man eventuellt shunta V9B:s katodmotstånd 

med en liten kondensator på några tiotal pF. 

Avspelningsförstärkaren 

Frekvenskurvan vid avs-pelning efter inspel

ning med konstant tonfrekvensström framgår 
av fig. 3 c. Adderas till den streckade kurvan 

i fig. 3 b frekvenskurvan enligt hg. 3 c er
hålles avspelningskarakteristiken fig. 3 d. Av
spelningsfönstärkarens frekvenskurva bör allt

så vara sådan som visas i fig. 3 e. 

Den tonfrekvenssp·änning som erhålles från 
avspelningshuvudet är mycket låg, och upp

går vid gallret på första röret i avspelnings
förstärkaren till maxim~lt ca 3 m V vid 1000 

p/ s och endast ett par tiondels m V vid SO 
p/s. Det är därför klart att mycken omsorg 

må.ste läggas ned på att få första steget så 
störningsfritt som möjligt, både vad brum 

och brus beträffar. Som ingångsrör har därför 
,'alts EF40 (V7), som har gynnsanuna egen

skaper i störningshänseende och ger god för
stärkning. 

Av schemat ({ig. 2 b) framgår, att anod- och 
skärmgallerspänningarna är särskilt väl filt

rerade. På grund av att en pentods förstärk
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ningsfaktor är avsevärt större än förstärk
ningsfaktorn med avseende på skiirIll{;aII ret i 

pent()den, är steget känsligare för dåligt fil
trerad skärmgallerspänning än det är för då
ligt filtrerad anoo&pänning. Det visar si .~ 

()ckså att man får lägre brum genom att av

koppla skärmgallret med B flF i stället för 
det vanliga värdet 0,1-0,2 ,uFo Dessutom spa

rar man på detta sätt plats under chassiet gen

om att ett klwnpig;t rullblock försvinner. 

För att glödtråden skall ge så litet bidrag 

til:! stegets brum som möjligt låter man röret 

få ca 5 volt glödspänning i stället för den 
normala, 6,3 volt. Dessutom är glödstrÖm.s

ledningen skärmad och balanserad till jord. 
På grund av den ickelinjära karakteristiken 

för isolationsresistansen katod~ödtråd kan 
det också vara lämpligt att lägga glödtråden 

20 il 30 V()l! positiv i förhållande till katoden, 
Likströmsmatning ay glödtråden behöver 

knappast tillgripas. 

Vikten av gemensam jordpunkt för varje 

steg behöver väl inte särskilt understrykas, 

liksom att man bör hålla de signalförande led
ningarna så korta som möjligt och långt från 
glödströmsledningarna. 

r en del bandspelardäck användes en med 
avspelningshuvudet seriekopplad sp()le för 

brwnkompensering. Denna s·pole skall mome

ras rörlig nära huvudet, så att den kan orien
teras för lägsta brum. Lämplig st()rlek p~ 

spolen är för lågimpedivt magnethuvud 20 
varv, l cm diameter. Mooellapparatens huvud 

är dock sä väl avskärmat att ingen brumkom

pensering behövt Lillgripas. 

rngängssteget har försetts med en frekvens
beroende motkoppling (C42, R51, R50), som 

dels bidrar till den erforderliga bashöjning

en, dels minskar stegets egenbrus så att det 
ligger väl under det brus som härrör från 

bandet. 

r n,ästa rör, ett ECC40 (VB), vars bägge 

trioddelar är kaskadkopplade, sker den hu
vudsakliga korrektionen av frekvenskurvan . 
Aven här har en frekvensberoende motk()pp

ling använts ooh förstärkningen är så avpas

sad, att den avgivna spänningen blir ungefär 

lika vid använJand·e av den höga och låga 
bandhastigheten, För omkoppling av förstär

karen mellan de olika frekvenskurvorna har 

använts ett vanligt telefonrelä med tre väx

lingar ( LM Ericsson typ RAB som försetts 

med en extra kontaktgrupp). Den tredje kon
taktgruppen används för ett par k()ntroIlam

por med texten »3 *"» resp , »7 1fz "», som 
placerats på manöverpanelen. Rdäet manöv
rer,fiS av mikroswitch, 52, som m()nterats 

på bands-pelarmekanismen på så sätt att 

den päveTkas av spaken för ändring av band

hastigheten. På så sä.tt utföras de mekaniska 
och elektriska ()mkopplingarna med ett hand

grepp, 

Med angivna värden på komp()nenterna 
motk()pplingsleden erhålles tonkurvor enligt 

fig. 4, För den låga band,hastigheten blir 

frekvens()mcådet (±2 dB) 100--5500 p/s och 

för den höga bandhastigheten (±2 dB) 50-

Il 000 p/s. Detta gäller vid anv·änd'andet av 
Wearites kombinerade in- och avspelnings
humd typ FR7, 12 volts fönnagnetisering och 

»&otch» Tape, typ lIlA. 

r allmän·het får man prova sig fram till 
lämpligaste värden på motstånd och konden

sat()rer för att få önskad tonkurva. Allmänt 

gäller också, att ett utökat frekvensområd e 
medför ökade svårigheter att hålla signal

störningsförhållandet högt. 

Vikten av ett högt signalstörningsförhål
lande kan inte nog understrykas; det visar 

sig, att en inspelning utförd med frekvens

()mrådet 30--15000 p/ s, en högsta distorsion 
av 0,5 % och ett signalstörningsförhålland~ 

på 40 dB ger ett subjektivt sämre intryck än 

inspelning utförd med frekvensområdet 50-

10 000 p/ s, en högsta distorsion på 2 % och 
ett signalstörningsförhåIlande på 60 dB. 

Av det sagda framgår också att man vid 

inspelningen inte bör hålla allt/ör låg utstyr

ning. Det gäller här att komromissa och som 
ett lämpligt riktvärde kan anges 2 il 2,5 % 
total harmonisk distorsi()n vid full utstyming. 

Jntermodulationen är, enligt vad utförda mät
ningar visar, låg och varierar endast obetyd

ligt med utstyrningsgraden. 
( Forts.) 
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Fickmottagare med transistor 

Transistorn kräver som bekant ytterst låga 
arbelsspänningar och lämpar sig därför myc

ket väl för användning i miniatyrmottlo1gare. 
Då strömförbrukningen är obetydlig och 
ingen glöd,spänning erfordras, kan man klara 

s,ig med synnerligen minimala batterier. 
Ett schema för en dylik apparat visas i 

fig. 1. 

eK-?22 
\:/ e2 

'Y' 1N34 0,25)JF 

100 22el k k 

I_.L_ 

L1 

Fig. 1. Principschema för transistDrmottagare. 

Det.ektor i apparaten är en kri.stalldiod, 
lN34, och transistorn CK-722 tjänstgör här 
som LF·förs tärmre. Hörtelefonen bör vara av 

den högimpediva typen, dvs. ej under 2 000 

ohm. 
Spolen Ll utgöres helt erukelt aven ferrit· 

stavanlenn försedd med lindning i stavens 

bada ändar. Sådana antenner med pålagd 
lin.dning för mellanvågsmnrådet finns f. n. 
på svenska marknaden (ELFA). De båda lin.d
ningarna är seriekopplade och inkopplingen 

till app.araten framgå r av schemat. 
Om inte fe.rritstavantenn cn räcker till för 

hygglig mQtt.agning kan en särskild yttre an· 
tenn kopplas till, ev. ock,ä jordledning, som 

visas i fig. l. 
Med delarna placerade i ett cigarrettetui 

eller liknande bör apparaten bli en lämplig 
fiokmottagare. Den anslutna yLterantennen 
kan ha godtyokli g längd, men givetvis blir 

mottagningen bättre ju längre antennen är. 

Nära sändaren går det bra enbart med 
ferritstavantennen. l\-fottagarens frekvensom· 

råde utan yttre ,antenn blir ca 500--1000 
kp j s, med yttre antenn blir frekven sområdet 

ca 400-700 kp /s beroende på antennens ka· 
pacitans. För högre frekvenser än l 000 kp/~ 
får mall ta till lägre ,-ärden på avstämnings· 

konuellsatorn·trimmern. 

Stytklista 

C l =trimmer 2 X 250 pF (ELFA) 

C2 = 0,25 ItF 200 V 
= ferritstavantenn (ELFA)L l 

= 100 kohm 1/ 4 W R l 
R 2 =22 kohm 1/4 W 
Kristalldiocl lN34 
Transistor, Raytheon CK·722 
2 st. »pelllight c;eller:», vardera pil 1,5 V 

Vippspänningsgenerator för 

höga frekvenser 

En vippspänningsgenemtor, som kan använ· 
das även vid mycket höga frekvenEer visas i 

fig. 1. Generatorn är uppbyggd kring en mul· 
tivibrator bestående av rören VI och V2. 

Kopplingen al'betau på så sätt, att när V2 
stryps, blir V3 ledande på grund av att 5'pän
ningen på V3:s galler stiger. Kondensatorn C 

laddas genom V3 ooh Rl i serie med mots tån· 
det på 10 kohm. Då multivi bra torn svänger 

över, blir V2 ledande, samtidigt som V3 
stryps geJlom spänningsfallet över R2. Kon· 
densatorn C urladdas nu genom V2. Både 

upp- och urladdningen av C styres sålunda 
av mult ivibratorn, vilket innebär all repeti

tionsfrekvensen helt be,;tämmes av denna. 
Vi,ppspänni,ngens amplitud bestämmes av 

C och Rl på så sätt, all om C eller Rl ökas, 
nllrwkar amplituden. För all amplituden sk.all 
kunna hållas konstant vid v,arierande fre· 

kvens bör Rl gangas med R. 

25V 

Kurvform 1 
r--f==~~.F==~==r---punkt a 

Fig. 2. Kurvformen vid måttligt hög frekvens. 

Om k(}pplingen am,ändes som svepgenera

tor j ett oscilloskop kan svepåtergången ut· 
släckas med pulser frän gallret på VI. Alter· 
nativt kan svepet framhävas genom pulser 

från Vl:s anod. 

Med R=Rl=O ohm, Cl = 20 pF, C2 = 5 pF 
och C = 100 pF erhålles en vippspänning vid 
1,2 Mp/s av det utseende, som visas i Hg. 3. 

(Lars Götherslröm) 

Fig. 3. Kurvformcn vid 1,2 Mp/ s. 

32 
,uF 

.-----------------~--~~---------+250V 

lOk 3k R2 

lOk 10 k 
1000 
pF 

R R 

c 

Fig. L Princ ipschema för vippspännings.gene ratorn. 

"Williamson-förstärkare" i PR 
En utförlig bes krivning av förstkla ssig tonfre· 
kvensförstärkare med »WiIliamson·koppling», 
kommer i POPULÄR RADIO under nästa ar. 
Bland övrigt material för amatörbyggare kan 
nämnas att nybörjarserien av konstruktioner 
byggda på enhetschass i fortsätter med bI.a. en 
konverter för amatörbanden. en preselektor för 
kortvåg. en rörvollmeter och en förstärkare för 
grammofonavspelning. Des 'utom TV ·mottagare 
för allström. signalgenerator, o"cilloskop, »an· 
tenna·scope» m.m. 

Gå inte miste om något nummer : 

prenumerera i dag för 1954! 
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I{ortvågsjakten 

Ja, sil var »Radiosalongens» kortvågsjakt över. 
Konditionerna var dåliga, vilket också märk
tes bl. a. på Haiti och Ecuauor. För att utröna 
vilka resu ltat som kan pres teras på en radio 
av standardtyp, använde DX-red. i denna täv
ling en »Luxor Amb8b08dör» på sex rör och 
utan HF-steg_ Antennen var ca 50 meter lång 
men mycket d· lig i många avseenden. Resul
tate t var dock inte alls så dåligt, mottagaren 

~visade sig besitta en hel del inneboende 
»krydda». 

Ooh så var det resultaten: 
Söndag, Australien 25,21 m QRK 2 Be

QRM, NOISE-QRM; 41,55 m, QRK O, 31,32 
m full styrka tills tävlingtidens början då 
QRK O på grund av NOISE-QRM. Karachi 
höll varken tider eller frekven ser, program
men försköt s varje dag en kvart och 25,75 m 
ändrades utan vidare til'! 42,80 m, annars hör
·d s alla ubändningarna med gou styrka. Hail i 
QRK O. Valencia utmärkt bra tills tävling~ 

tidens början, stördes då aven mystisk bär
våg QRK 2 CW-QRM. 

Milndag, Bern 25,28 m QRK 4 19,84 m 
QRK 2. (Radiosalongens våglängdsuppgHt i 
tävlingskupongen var felangiven, i PR rätt). 
Monlreal 25,60 m QRK O, BC-QRM, NOISE
QRM; 19,58 m, QRK 2. New York, 25,55 m, 
QRK2, BC-QRM, NOISE-QRM; 19,54 m, QRK 
0, NOISE-QRM. BrazzavilIe 31,78 m, QRK 2, 
QSB BC-QRM; 25,06 m, QRK 3, på slutet kraf
tig QSB. Haiti, 51,37 m, QRK O, 29,98 m, 
QRK l, utsändningen var ej på svenska som 
uppgivits av Radiosalongen. 

»Radio.~alongens» kortvågspriser. 
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Tis.dag, Rom 49,92 m, QRK O, NOISE
QRM, BC-QRM, 31,55 m, QRK 2, BC-QRM, 
25,21 m, QRK 4. Österrike dålig på alla frek
venser, BC-QRM, NOISE-QRIVI; pil mellan
vågen kördes ej ,ävlingsprogrammet. Aten 
QRK l, BC-QRM; Radio Free Europe låg 
direkt på frekvensen 30 kp/s därifrån körde 
»Radio Sweden» ett svenskt program om Grek
landshjälpen, undrar hur många trodde detta 
var Aten. Bryssel hördes ovanligt dåligt, QRK 
1-3, BC-QRlVI, QSB. Quito hördes svagt och 
endast på 16,77 m, QRK L Haiti, QRK l, 
program på engelska. 

Onsdag, Jerusalem, QRK 4, började ca fem 
minuter före den uppgivna tiden. 

Tävlingen var i första hand inriktad på att 
intre ssera den stora allmänheten för korn'å
gens möjligheter_ Det var naturligtvis tråkigt 
att ostabila konditioner och störningssändare 
gjorde sitt bästa för att tävlingsdeltagarna 
skulle tappa sugen. Ba.ndträngseln skall man 
inte tala om, Köpenhamns-planen tar tydli
gen inte många radiostationer hänsyn till. 

Pristagare 

Antalet deltagare var ca 2700 och att 
konkurrensen var knivskarp framgår a\' 
poäng;uppgifterna i pristagarlistan. DX
red. blev bura 35 :a. 

Kortvågsmottagare för DX-jakt 

I programmet »Världen högtala:ren» den 
4/ 10 framhöll Arne Sko og, att det inte alls 
behövs några dyrbara specialrnottagare för att 
prestera ett golt resultat på kortvågen . För 
all del, man håller gärna med om detta, men 

må~·a a" de .ra.diomottagare, som översväm
mar marknaden, är inte alls särskilt effektiva 
kortvågsmottagare. Det finns ett uttryck: »allt 
som glinunar är inte guld» och det gäl.ler ock
så i detta sammanhang. DX-red. har planer på 
att få ihop en tremannajury, som skall testa 

en del apparattyper. Resultat kommer ev. att 
publiceras i dessa spalter. 

Att de t många gånger aven kortvåg; motta
gare krävs god selektivitet, dvs. fönn!\.ga all 
skilja på stationerna, den saken är klar. Man 
kan tala om två oJjka slag av selektivitet hos 
en mottagare, dels när selektivitet, dels spegel
selektivitet. 

Med närselektivitet menas mottagarens för
måga att särskilja närb.dägna stal ionen från 
varandra. Denna selektivitet erhålles i motta
garens mellanfrekvensdel. Ju flera mellanfre
kvenssteg ( = MF-steg) mottagaren har, deslo 
stöHe närselektivitet får den. 

Med spegelselektivitet menas mottagarens 
förmåga att undertrycka s.k. spegelfrekvenser. 
Och med spegelfrekvens (som endast uppträ
der i superhelerooymnottagare) menas den 
frekvens, som i en super ligger på avstån

1) HanR -,Jö rgen Wickström, Rotebro, 209 p, 
2) Malle JönS"OIl, Göteborg S, 268 p, 3) Lars
Olof HanssOIl, Göteborg S, 268 p, 4) Ulf öhberg,
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263 p, 6) Stig Y gernar, ,JiimtJ.-Änge, 264 p, 
7) Lars Ryd~ll , Sollentuna :l, 264 p, 8) Ingrid
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brecbt, Stockholm ö, 249. 34) Gunnar BIrking,
Vi sby, 248 P. 35) Georg Nordb, Hägersten,
248 p, 36) Lennart Andersson, Oscar-F'redriks
borg, 248 p, 37) Barbro Björkman. Stocl<holm
SÖ. 247 p, 38) Erik Fred riksson , Sundbyberg. 
246 p, 39) Ivar Karlsson, Stockholm SÖ, 246 P. 
40) Bo Karlsson, Enebyberg, 244 P. 41 Ulnnart 
El"ic"on, Sundbyberg, 243 p, 42) Olov Winkler, 
Sundbyberg, 241 p, 43) K A Pettersson. Oscar
Fredr!ksborg, 239 p, 44) Karl E Bergball, Sol
na ], 2~8 p, 4,,) Iaak Sandström, Vaxholm, 238 
p, 46) Ulf Lewin. Stockholm K, 234 p, 47) Karl
Axel Nyberg, Skövde, 234 p, 48) Stig Dablberg,
Luleå, 234 p, 49) Karin Dahlberg, Luleu, 2,34 P. 
50) Allan Jobnsson, Bromma, 232 P. 51) Bertil 
Skoo~, Göteborg ö, 232 p, 52) Bengt ArvidsBon,
Götehorg ö, 232 p, 53) J A Ander.on, Västerås. 
231 p, 54) Sören Norby, Akersberga, 230 p,
55) Torsten Olsson. örnsköldsvik, 230 P. 56)
Oiga Andersson. VästerIIs , 230 P. 57) Gunnar 
01 8_00. ~oJlden. 230 p, 58) B W Göransson,
Ljungbybed, 229 p_ . 

det 2 X mellanfrekvensen från den frekvens, 
som mottagaren för tillfället är inställd på. 
Om sålunda mottagaren är ulrustad med en 
mellanfrekvensdel med frekvensen 470 kp/s, 
kan mottagaren - om spegel selektiviteten är 
dålig - samtidigt ta emot en frekvens, som 
I·iggcr på avståndet 2 X 470=940 kp/s från 
den frekven.s, på vilken mottagaren är in
stiill-d. Om sålund·a i detta fall mottagaren är 
inställd på 7140 k>p/ s, konuner man att sam
tidigt få in en station, belägen antingen på 
7140+940=8080 kp/s eller på 714,0-940= 

= 6 200 kp / s. Om spegelfrekven.sen ligger 

Radiotelegrafi st Arne skoog tar in läckra DX 
med den nya kommunikationsrnottagaren från 
Philips. 

http:Ander.on
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ol'anför eller nedanför den frekven s, mottaga 
ren är inställd på, är beroende av, om motta· 

garens oscillator ligger med sin frekvens över 

eller linder den mottagna f'l"eh.-vensen. 

Spegelfrekvensselektiviteten eller spegel/re
Iwensdämpningen, som man också säger, är 
beroende av de a'V ··tämda kretsar, som före 
gå r blandarstegel. J u flera dessa avstämda 
kret&ar är, desto bättre blir spegelfrekvens
dämpningen. En mottagare med ett HF-steg, 
som ju innehåller två avstämda kretsar, ger 
sålunda alltid bättre spegelselektivitet än en 
l11~tta gare utan HF-steg. 

Dälig spegelselektivitet yttrar sig i , alt 
s tationer belägna p mottagarens spegelfre· 

h e ns kommer in och interferer-ar med den 
st'ation, på vilken mottagaren är inställd. Det 
är klart, att en effektiv kortvågsmottagare 
bör ha god spegelselektivitet och därmed är 
det uppenbart, att en sådan mottagB!l"e helst 
hör vara försedd med ett HF-steg. Genom att 
man före mottagaren anbring-ar en s. k. pre· 
selektor, vilket ingenting annat är än ett av· 
stämt HF-steg, kan man dock avsevärt för
bättra spegelselektiviteten hos en mottagare 
utan HF-steg. 

Hur många svenska apparattyper tror Ni 
har ett HF-steg? På Radiosal()ngen var det 
en enda (AGA). Kungsradio har d-ock lovat 
att konstruera en storsuper med HF-steg 
samt lämplig skala för DX-Iyssning. 

Att antenn och jord är lika viktiga för ra
dion, som en motor för bilen, känner väl alla 
till i vårt elektroniska tidevarv. 

Vi kommer att så småningom pr entera 
olika finesser för att övervinna störningar, 
s pegeHrekvenser m. m. 

i)lålla-dens DX-tips 

Svenök tid. 

ALbanien, 2AA, Tirana, 7850 kp/ s, 38,20 m, 


kl 22, QRK 4. 
Andorra, 5990 kp /s, 50,08 m, kl 22.30, QRK 4. 
Angola, R. Clube de Angola, Luaooa, 11 862 

kp/ s, 25,29 m, kl 22, QRK 3-4. 
AI'''entina , LRY R_ Belgr-ano, Buenos Aires, 

9760 kp/s, 30,74 m, kl 0.30, QRK 3-4. 
Australien, VLA 11, Melbourne, Il 900 kp / s, 

25,21 m, kl 17, QRK 3-4. 
Belgien, ORU, Bryssel, 6000 kp/ s, 50,00 m, 

kl 20, QRK 3-4. 
Bel". Kongo, OTM2 R. Congo BeIge, Leopold

ville, 9380 kp/s, 31,98 m, kl 20.30, QRK 
2- 3. 

Brasilien ZYK3 R. Jornal do Commercio, 
Recife, 9565 kp/ s, 31,36 m, kl 22.30, 
QRK 3. 

Brasilien, PRL7 R. Nacional, Rio de Janeiro, 

9720 kp/s, 30,86 m, kl l, QRK 3-4. 
Bulgarien, Sofia, 7250 kp / s, 41,38 m, kl 21, 

QRK 4. 
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Ceylon, Colomho, Il 975 kp / s, 25,05 m, kl 16, 
QRK 3-4. 

Ecuador, HCJll La Yoz de los AncleE, Quilo, 
15115 kp / s, 19,85 m, kl 21.45, QRK 2. 

Grekland, FRS, Aten, 7420 kp j s, 40,45 m, 

kl 22, QRK 3-4. 
rndien, VVD7 AIR, Delhi, 7225 kp/ s, 4,1,52 

m, kl 16.30, QRK 4.. 
Irak, Baghdad, 6135 kp/s, 48,90 111, kl 20.30, 

QRK 2-3. 
Island, TF], Reykjavik, 12175 kp / s, 24,64 m, 

kl 17.15, QRK 3. 
h rael, 4XB21 Kol Israel, Tel Aviv, 9009 kp / :" 

33,30 ID, kl 22.30, QRK 4. 
Italien, Rom, 11 900 kp j s, 25,21 m, kl 19.30, 

QRK 4. 
Kina, Peking, 15060 kp / s, 19,92 m, kilO, 

QRK 3. 
Libanon, FXE, lleirut, 8036 kp / s, 37,34 w , 

kl 16.30, QRK 3. 
Norge, LKJ, Oslo, 9540 kp/ s, 31 ,45 m, kl 

22.30, QRK 3. 
Polen, Warszawa, 7125 kp/ s, 42,11 m, kl 20, 

QRK 4. 
Sao Torne, CRSSll, Sao Tome e Prineipe, 

17648 kp/s, 16,97 m, kl 14, QRK 3. 
Saudi Arahien, Djedda, Il 950 kp / s, 25,10 m, 

kl 17, QRK 4. 

Senegal, FHE3, Da-kar, 11 895 kp j s, 25,22 m, 
kl 21, QRK 3. 

'panien, EAJ3 R. Mediterraneo, Valencia, 
6994 kp/ s, 42,90 m, kl 2.1, QRK 3. 

Sverige, Stookholm, 6065 kp/s 49,64 m, kl 
2.30, QRK 3- 4. 

Tanger, EA9AA R. Africa. Tanger, 7193 kp/s, 
41,70 m, kl 22.30, QRK 2-3. 

Tysk!.and, AFN, Frankfurt, 5 470 kp /s, 54,8\. 
m, kl 18, QRK 4. 

Tyskland, Bayeri~che Rundfunk, Miinchen, 
6160 kp /s, 48,70 m, kl 13.30, QRK 4. 

Tyskland, Deutsehland sender, Berlin, 6 115 

kp/ s, 49,06 m, kl 11.30, QRK 4. 

Tyskland, Hessischer Rundfunk, Frankfun, 
6190 kp/s, 48,47 m, kl 9, QRK 2. 

Tyskland , RIAS, Berlin , 6005 kp/s, 49,96 m, 
kl 8.30, QRK 4. 

Vatiklanen, HVJ Laudator Iesus Christu s, 
11 740 kp /s, 25,55 m, kl 19, QRK 4. 

Venezuela, YVLA V. de Caraboho, Valencia, 
4781 kp / s, 62,75 m, kl 3, QRK 2-.3. 

Venezuela, YV lVlE Ondas del Lago, Maracai
bo, 4800 kp! s, 6f ,50 m, kl 1.30, QRK 3-4. 

Österrike, KZCA BDN, Salzburg, 9 617 kp/ s, 
31,20 m, kl 9.30, QRK 3. 

Österrike, RAVAG, Wien, 11 785 kp / s, 2.5,46 
m, kl 13, QRK 4. 

Förkortningar : R = Radio, FRS= Forees 
Radio Station, AIR = All India Radio, AFN = 
American Forees NetwoI'k, V = La Voz eller 
Voice, BDN = Blue Danube Network. Svar~ -

kuponger bör medsändas till Saudi Arabien, 
Island och Vatikanen. 

TV-DX 

Från Rune Peterson i Värnamo kommer föl
jande intressanta TV-DX-rapport : 

»- Min TV-anläggni,ng bes tår aven Phi
lips-mottagare typ 1410 V, ante nnförstärka
ren National TVB-l av.stämbar för varje ka
nal och med' rör 6AK5. Antennen är av egen 
tillverkning, en S-element Yagi för kanal 3, 
61-68 Mp/ s_ Nedledningen , »Amphenol» 

bandkabel 300 ohm. 

Jag började med att m(}nt~ra upp anlägg
ningen med en högt och fritt placerad an
tenn, belägen ca .1.5 ffi över marken_ Motta · 
garen, som var placerad i ett ma!;kinrulll till 

F i·g. 1. Prima TV-DX-byte : provbild från 

TV-sändaren i Milano. 

RITNINGAR 

AN/ APA-l. Ritningar, kr. 5:-. 

UBI 
Kopplingsschemata, arbetsbeskrivning
ar och ledningsdragningsritningar till 
16 typer mottagare (enrörs-), 2 lågfrek
vensförstärkare, 2 signalgeneratorer, l 
tongenerator, 2 beatoscillatorer, l pre
seleetor, pris kronor 8: -_ Priset för rit  I
ningssatsen å terbetalas vid beställning 
av byggsatsen VBIB. 

UKVI. Kopplingsschema till converter 
för 144 Mc/s. Pris 2: -. 

MI. Kopplingsschema till kortvågsmot
tagaren 38, engelsk surplusapparat, 
lämplig för användning tillsammans 
med konvertern VKVI. Pris 2:-. 

LI. Kopplingsschema till likriktare, a v 
sedd at t mata converter och batteri 
driven mottagare, priS 2:-. 

Kopplingsschema till converter, likriktare och mot:agare 38 

BYGGSATSER 

AN / APA-l. Komplett byggsats till ser

viceoscillograf, toto 13 rör, pris 205:-. 


UBIB 

Byggsats, varmed samtliga apparater i 

VBI k unna byggas . Innehåller ett rör, 

rörhållare, spolfonnar, vridkondensato

rer, motstånd, kondensatorer, rattar, 

kopplingstrå d, lödtenn, borrat chassie 

av plexiglas, hörlur m. m . Pris inkL 

ritningssats VBI kronor 44:-_ 


UKVIB. Byggsats till converter, pris 

kronor 50: - inkl. rör och alla delar. 

utom chassie. 


MIK. Mottagar en "38", komplet t mot

tagare för 7-9 Mc/ s, 8 rörfunk tioner, 

batteridriven. Pris 75:-. 


LIB. Byggsats till likriktare för conver

ter och "38", pris komplett men utan 

chassi 60:-. 


samt de två byggsatserna till converter 
och likriktare och en mottagare »38», alltså allt som erfordras för konstruktion aven komplett 2-meters
mottagare, allt som allt innehållande 8 rör och ett par metallikriktare, pris kronor 155: - . Utförlig 

beskrivning på begäran. Begär våra prislistor 

BOX 25066 VIDEOPRODUKTER GÖTEBORG 
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Instrumentet som inte kan "brännas" 

AVOMETER 

modell 8 

- det mångsidigt 

begåvade instrumentet 

med stark fysik 

Avometer mod. 8 är verkligen ett instrument 
med "mångsidig begåvning". Den mäter 
ström, spänning och resistans inom 28 om
råden och känsligheten är vid likspännings
mätningar 20.000 ohm/V och inom de högre 
växelspänningsområdena 1.000 ohm/V. 

Spegelskalan, som är 125 mm lång, har ge
mensamma graderingar för lik- och växel
spänningsområdena, medan separata gra
deringar finns för resistans och decibel. 

En polvändare underlättar mätningen vid de 
tillfällen då skiftning av mätsladdarna eljest 
vore nödvändig. Den "starka fysiken" 
grundar sig på en maximaIutlösningsmeka
nism, som helt skyddar instrumentet vid ev. 
överbelastningar - instrumentet kan inte 
"brännas" ! 

Rekvirera den nya AVO-katalogen genom a tt fylla 
i kupongen. Ring oss sedan eller skriv - våra 
experter är alltid redo att diskutera Edra instru
mentproblem. 

Ensamförsäljare i Sverige: 

~ml ~ SVENSKA 
~1I1l[\ RADIOAKTIEBO LAG ET 

At.lrömergolon 12 S T O C K H O l M 12 Telefon 22 31 40 
Filioler i Göteborg , Molmö, Sundsvall, Orebro, Norrköping 

DATA: 
Lik- och växelspänn ing : 25 mV-2.500 V. 

Lik- och växe lström: 0,5 11 A--10 A resp . l mA
10 A. 

Resistans: 0-2.000 ohm, 0--200.000 ohm och 
0- 20 megohm med en lägsta avläsning av 
0,5 ohm. För utökning av mätområdet finns 
en speciell tillsats för 0-2,5 ohm och 0-200 
megohm med lägsta avläsbma värde 0.025 
ohm. 

Noggrannhet: För växelspännings-, växe lströms
och likströmsområdena enl. "Briti sh Standard 
1st Grade". 

Likspänningsområdena 2% av avläst värde inom 
ska lans övre halva och l % av fullt skal
uts lag inom nedre halvan. 

Känslighet: Li ksp. 20.000 ohm/V samt inom de 
högre växelspänningsområdena 1.000 ohm/V. 

Må1t: 206 X 184 X 115 mm. 

Vikt ca 3 kg. 

Pris kr. 485:-. 
----- .,r--~~---

Till SVENSKA RADIOBOlAGET
i Alströmergoton 12 . Stockholm 12 

I Vi önskar närmare uppgifter om 

AVOMETER modell 8 och övriga AVO-instrument. 

I 
Namn 

I 
Adress 

I 
Postadress Pap"lör Radio 12 53.L ___ _ 
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Två 
Nyheter! 


Li~spännings· 
stabilisator 
typ L5 11 för 350 mA, 

80·430 V och gallerför· 

spänning 0·85 V . 

Likspännings
förstärkare 
till Brushskrivare två ka

naler känslighet 1mm/mY. 

Begär specialprospektI 

CARL O. OLSSON 
Långsele ringen 94, STOCKHOLM-Vällingby 

42: 12 


Fig. 2. :Vros kvas TV- ändare kom in med bra 
bild! 

en hi~ , befann sig endast ca 10 m under an
tenn lementen_ K or t sagt en ur alla syn
punkter idealisk placering för televisionsmot 

tagning. 
Unucr april och maj månad i år kom det 

inte in några bilder, däremot en del rund 
radiostationer. I slutet av maj tröttnade jag 

och den 30 maj mont erade j·ag hastig t och lus 
tigt n d anl äggningen och installerade den i 
stället i min hostad . När jag få tt upp anten

nen , slog j ag på apparaten och fick då ome

delbar t in Moskva med fantasti sk styrka. An
tennen var nu placerad endast 2 m över hus

taket och framför an.termen och i samma 
höjd som denna gick 10--15 elektriska led

ningar. Alltså ett ra-dioläge som inte var det 

bästa. Trots detta kom dock bilderna in pel'
fekt undcr 55 minuter med undantag av när 
en eller annan mopedäkare susade förb i på 

vägen ; de s tör TV lika mycket som de smäl· 

ler. 
Under juni och juli fick jag sedan in TV. 

sän·dare enligt fö l jande :;ammanstäJlning: 

30/ 5 kl. 20.0.5-21.00 

6/ 6 " 19.45-20.15 
13/ 6 " 17.45-18.45 

14/ 6 " 18.05-18.10 
16/ 6 " 18.4.3- 19.40 
7/7 " 13.30--14.00 18.50-19.10 
8/7 " 13.05-13.20 19.40--19.55 

11/7 " 19.20--19.50 
18/ 7 " 17.35- 18.10 

1 Ka nal l (47-54 Mp/ s ). 
2 Kanal 2 (54-61 M p/ s) 

Moskva' 
Leningrad' 
Leningrad' 
Leningrad' 

England' 
Moskva' 
Moskva' 

Moskva' 
Leningrad' 

Efter den 18/7 har det inte gåLl att få in 

mera på TV-kanalerna. Den 15/ 9 monterade 
jag in en ny specialantenn, en »Davis Super 
Vision all-channel television antenna for fringe 

area and DX», men utan fÖrbätLring. 
Så kan jag meddela, att Köpe nhamns 5kW 

FM-UKV-sändare på 90,7 Mp / s under tiden 
jan.-mars i år kommit in mycket brs, ibland 
bättre och starkare än Motala på långvåg. En

ligt expertisen skall de t ju gå bättre på KV 
sommartid, så jag var ganska spänd p h'lr 
Köpenhamn skulle komma in under sommar
månaderna, när det gick så bm i början på 

året. Men när solen började skina och som
marvärmen kom, försvann Köpenhamns-sän

daren spårlöst.» 

------------------------------~\ 
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En svensk 2 1/2" högtalare. 

Tekniska data: 
Typ PM 20 
Gauss 7500 
Maxvell 1200 
Watt 10 
Resonansfr. p/s 300 
Talspole diameter 12 mm. 
Impedans 8 n 
Diameter 68 mm. 
Höjd 44 mm. 

R ekvirera "år n)'ulkoIl1l1t1 (ager/isla. 

IMPORT AB INETRA 
Regeringsgatan 97, STOCKHOLM C. 


Te l : 200147, 216255 

'-....------- -----------/ 


Anbud önskas å 1000 rör 6AG7, 
hör:brant televisionspen tod. Fabriksnya. 
300 rör typ 82.6. UHF- triod - upp 
till 250 MC - med 125 watts input. Lämp
liga bi. a. i kopptingar för högfrekvens
värme. 250 nya ker. hållare till samma. 
- Passar även 832, 829. 

1000 st. 1. 4 V. batterier. Kapa
citet ung. = ringledningsbatteri. Kon
struktion medger obegränsad lagrings
tid. Lämplig för beredskapsåndamål. 

I övrigt : 11155 Trafikmottagare. 
Frekv.-område 16-4000 meter. Ej likrik
tare. Te, tad och trimmad. 325 : - brutto. 
-11132. Trafil<m ottagare för 100-124 
MC, 10 rör. Ej lik r ik tare. 115: - brutto. 
EIMAC 4-2.50A Sända retetrod. 
Drivning end . 3-<> watt fÖl- l KW input.
225 : - netto. Fabriksnytt. 
CV66 UHF-trioder. lämpliga för hi
steg i t . ex. 2-meterskonverters. 10: 
med hållare . 
Söndarerör typ 832.. Ej köpta som 
sun>lus. Testa de. 23: 50. 
Ol;ekondensatorer 4 MF 800 V. 
11: - ; 4 MF 1000 V, ej olja, 9: -; 10 MF 
2000 V, olja, 35:-. 
Kristaller: Följande enstaka surptus
typer finnas i lager: 4350 KC (2), 4411 (4),
4555, 5570 (4), 5675, 5677, 5700, 5775, 5800 (2) , 
5850 (2) , 5875, 6275 (2), 6325, 6350, 6375 (2), 
6425, 6575, 6625. 6650, 6675-7375 (2), 7400, 
7125 (2) , 7450 (2), 7475, 7525, 7625, 7675 (2\.
7700, 7850, 787S, 7900 (2) - 8450, 8475, 8525 , 
9: 	- st, 
A ng . Instrum ent ; se Pop. Radio nr 10. 

RElS RADIO 
Polhernsplal8cn 2 GÖT E B O R te; 

SM6BWE Ragnar von Reis, t el. 15 58 33 
sä l<rast 16.00-17.30 

I.. 

http:16.00-17.30
http:17.35-18.10
http:19.20--19.50
http:19.40--19.55
http:13.05-13.20
http:18.50-19.10
http:13.30--14.00
http:18.4.3-19.40
http:18.05-18.10
http:17.45-18.45
http:19.45-20.15
http:20.0.5-21.00
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små, 	runda 

TAVELINSTRUMENT 
av erkänt hög kvalitet 

52 mm 	 skallöngd, 83 mm flönsdiameter 

mötnoggrannhet ± 1,5 '10 


Från lager levereras runda tavellnstrument med 

standard-mötområden inom följande gränser 


AMPEREMETRAR, vridlärn ........ 6 mA - 25 A 


VOLTMETRAR, vrid jörn . . .. . . . . .. 6 V - 500 V 


AMPEREMETRAR, vridspole ...... 1 mA - 10 A 


VOLTMETRAR, vridspole .. .... .. 1,5 V - 500 V 


Dessutom finnas mikroamperemetrar och galva

nometrar av vridspoletyp. 


Mötinstrumentavde lningen, Stockholm 6. Tel. 340580, för rikssamtal 340680 

/-----------------------------------.-------------------------------------------------------------, 

"HUSBONDENS RÖST" lanserar nu l Sverige 
grammofonsensationen från USA!~ 

\ 

ltlodell 2107 
(för ~ä .~e/s tröm 220 volt) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

En strålande nyhet - skivv äxlare för 45-varvsskivor med I 
stort centrumhål! Kan anslutas till radiomOllagare och 
radiogrammofoner som på så säll kunna moderniseras. I 
Anledningen till denna växlares och 4S·varvsskivornas 
enorma popularitet och försäljning i USA är: perfekt I
centrering tack vare det stora centrumhälet, blixtsnabb 
växling med största precision, inget nålrasp, skivornas Ibf:händiga format, ringa vikt Pris för modell 2107 
och utomordentliga lj udkvalitet. 
Dessutom äro dessa skivor okross· 165 . _ I 
bara, 	 Kr.. 

FRAMTIDENS RESEGRAMMOFON 
för växelström! 

Modell 2108 Omkopplingsbar för olika spänningar. 

En elektrisk portabel grammofon med skivväxlare för de nya 

4S·varvsskivorna. Samma verk som 

vidstående. Försedd med förstärkare 

och högtalare, allt inbyggt i en syn· 

nerligen elegant och gedigen väska. 

Under transport kan ett 15·tal ski · 

vor placeras på centrumspindeln där 

de ligger absolut skyddade. 


En uppspelningsapparat 

med perfekt lj udå tergiv. 

ning, idealisk för s väl 

sommarnöjet som stads· 

våningen. 

Effektförbrukning: 50 W 

Utgångseffekt : 2 W 


Pris Kr. 

345:
43:l2 
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TRÄDLINDADE 

MOTSTÅND 

Vår tillverkning av tråd lindade pre
cisionsmotstånd har alltmera ut
ökats och omfattar nu en komplett 
serie av både dekadmotstånd och 
fasta laboratoriemotstånd. 

DEKADMOTSTÄND typ RDP 
Tillverkas i steg från 0,1 0-100 kO. 
Låg-induktiva, för lik- & växelström. 
Temp.koefficient ca ± 0,002 % l°e. 
Noggrannhet ned till 0,05 %. 

OMKOPPLARE typ SWO 
försedda med påsatta precisions
motstånd samt försedda med skärm 
levereras i ovanstående värden för 
inbyggnad. 

FAST PRECISIONSMOTSTÅND 
Typ RPF 
I värden från 0,01 0-200 k O med 
noggrannhet ned till 0,05 0/0. låg
induktivt. Ingjutet i bakelitkåpa. 

Begär specialprospekt! 
Trådlindade precisionsmotstånd i 
specialutförande tillverkas på be
ställning. 

SVENSKA 
MÄTAPPARATER F.A.B. 

Pepparvägen 30, Enskede. 

Tel. 940810 

\ 

våra läsare är välkomna med bidrag 
under denna rubri1<: knepiga kopp
lingar och mätmetoder, lättl\1verka
de detaljer, enkla och effektlva hjälp
medel för service och felsökning etc. 
Varje infört bidrag honoreras med 
kr. 5:-. 

Oljekanna som »lödkanna» 

En oljekanna kan efler mindre ändringar, 

se fig ., bli ell ulmärkt hjäl(}medel vid lödnin g. 

---i-

Mottagare som signa,lgellerator 

De flesta ha väl en äldre mottagare med ~ka· 

la., diär s tationsnamnen inte s tämmer. Den kan 

lä tt användas som signalgenerator genom att 

skalglaset tages loss och s tati()flsnamnen på 

l. ex. meJJ.a.nvåg tv.ättas bort, så att plats be· 

redes för e n kalibrering av oscillatorns 

gru ndton oC'h 2 :a ton. För aU öka strål· 

ningen kan ett uttag göras med några varv 

isole rad tråd lindad om oscillatorns låg.impe· 

diva tiJIedning (galler e l. anod). Kalibr.erin· 

gen kan t. ex. göras på ett vitl papp.er, klis t

rat på den plåt ~om brukar " illa bako-m ~i· 

S3ren. (BEl) 

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

Bullernivån 

sänkt med 

20 dB 

Se sid 1St 

, 
I PANELINSTRUMENT 

utförsäljas 

Fabrikat: lIlIIIMuller &Weigert 

080/ 85 

I typbeteckningarna anger: D vrid
spo!einstrument, E mjukjärnsInstru
ment, Q kvadratisk framsida och RQ 
rektangulär. Siffrorna anger mått i 
mm. Beteckningen Sp anger att in
strumentet har spegelskala. 

D 80/85 Pris D 65/83 Pris 

0·50 p. A 
0-100 p. A 
O-SOO p.A 
O-l A 

0-5 A 

78 ; 
61 ; -

48: -
40: -
40; -

0-100 mA 3B: -

E 80/85 
0-10 V 

O-I A 

DQ 96 
0-250 V 

36; -
33; 

64~ 

E 65/83 
O- I A 

DRQ 
(110 X130) 
0-250 V 

0-200/J-A 
O-SOO p.A 
O-l A 

DQ 96 Sp 

28 ; 

56: -
62: -
57: -
52: 

O-50 p.A 9S; - 0-2S0 V 69: -
0-100 p.A 81:  O-50 p.A 100; -
0-20Pp.A 81: - O-lOOp.A 86:
O-SOO p.A .H: - 0-200 p.A 86; 
O-l mA riJ ~- 0-500 IlA 59 ; 
0- 200 mA til ; ·- O-l mA 68;
O-lA 61: (}-lA 66:

SURPLUSINSTRUMENT 

Typ 

IV-58 
IV-59 
IMA-I02 
IMA-83 
IMA-250 
IMA-G6 
IMA-200 

1\1ätomr_ 

0-20 V 
(}-40 V 
()---{),S mA 
O-S mA 
O-50 mA 
0- 100 mA 
0-200 mA 

LI ... t U. 

57 >~ 57 

57 X57 
Diam.5S 
57 X57 
57 X 57 
Diam.82 
Diarrl. 82 

IMA-210 0- 10 m A Diam. 82' 

pri,s 

11: 95 
11; 95 
23: SO 
Il: 95 
Il ; 95 
26; 50 
23; 50 

' med og raderad skala. Endast ytter
lägena är markerade, varför instru 
men te t är lämpligt att använda med 
m a tshunt då önskad gradering kan in
fö ras .. . . ...... ............. . .. ... . 19 ; 50 

Stor sortering panelinstrument 
i lager, 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29 

Stockholm SÖ. Tel. 44 9~ 95. 
\ 
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Under rubriken Rndloindostrios ny
heter Införes uppgifter fr~n tIllverknre 
och importörer om nyheter, 80m av 
förota&:,en introduceras pil mnrknnden. 

Svensl<b.vggu pulstrRnsfol'lnator 

Firma Tektron, Stockholm har översänt data 

för en transformator avsedd att användas i 
blockeringsoscillatorer och avsedd för puls

kretsar, som förekommer i radar- ocn televi 

sion su trustnin gar. 

Järnkärnan är av »bladad» ty p och tilIåter 

därför relativt stor flö desä.ndring samtidi gt 

som den ger relati vt hög pulspermea hilitet. 

Lindningen är utförd med 2, .3 elIer 4 enlag

riga lindningen. För att förenkla inlöclningen 

•zaov 

It 
c; 

~ 
c 
o '" 

6J4 

VK 

Fig. 1. Principschema för inkoppling 'l' puh· 
transformator PT 162. 

av transformatorn har varje uttag utförts med 

50 X 0,5 rrun isolerad koppart råd. :.iagon sär· 

skild fas tsät.tningsanordning erfordras ej. 

Varje transformator är helt ingjuten i elt 

Fig. 2. Puls erhållen med pulstransformator 
PT-162. Tidsaxeln 0,1 .«s/ cm. 

härdpl as tmaterial och blir därigenom okän s

lig för fuktighet och lufttryck 

Data: 

.-\rbetsspänning 

Genom, lags hål l fas the t 

Max. lUerlelström 

Arbetstemperatur 

500 V 
4 kV 

30 mA 

-40- +80 0 C 

SkiktlikI"iktare 

Svenska AB Trådlös Telegrafi , tockholm, 

har översänt dNa selenlihiktare frän AEG 

för rundradioapparater. Dessa likriktare, som 

påminner om elektrolytkondensatorer och ha r 

ungefär samma storlek ~om sådana, tillver

den berömdaHARTLEY 215 högfidelitetshögtalaren. 

• 20-20.000 p/ s 

o Exceptionellt fri från resonanstoppar 

• Låg distorsion 

• Overlägsen realism återgivningen 

Pris 260:

Magnethuvuden avBOGEN 	 professionell typ. 
• Frekvensomfång till 18 kc 

• låg- och högohmiga 

• Hel- och halvkanalbredd 

• Over 25 olika typer, även för stereofoni etc. 

• Fabulöst låga priser 

Priser från 3 O : 

TUCHEL 
 den överlägsna 
kontaktprincipen. 

• 	 Nära 150 olika typer av kontak
ter, kåpor och insatser 

• 	 Undre gräns: 2-polig miniatyrkon
takt för mikrofon 

• Ovre gräns: 36-polig kraftkontakt 
för järnväg, kortslutningssäker för 
5000 A 

Priser 'rån 1: 4 O 

Signallampor medRAFI Tuchelkontakthållare. 

• Over 100 olika typer 

• Absolut skaksäkert fäste 

• Miniatyrglödlampor 4-60 V 

• Miniatyrglimlampor 110 o. 220 V 

Priser 'rån 1: O 5 

SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 
--- - RUSStNVÄGEN 62 STOCKHOLM TEL 944260, 941605-mJ

\ 
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HEWLETT-PACKARD INSTRUMENT 


Nya ~ tonfrekvens-


Nya bekväma hjälpmedel för 

laboratorie- verkstads- eller 

fält bruk för mätning eller 

övervakning med infraljud-, 

Ijud- eller ultraljudfrekvens 

och för provning och kontroll 

av anläggningar för ljudåter

givning, bärfrekvenstelefoni, 

fjärrmätning och telekommu

nikation. 
46:12 

Nya! Helt omkonstruerade! 

Genomgående högsta kvalitet. 

Lägre vikt, mindre storlek. 

Nya vidsträcktare frekvensområden. 

RC-kretsar med åldrade element! 

Ingen nollställning. Hög stabilitet. 

Konstant uteffekt, låg distorsion. 

Kompakta, lätthanterliga instrument 

för laboratorier och verkstäder. 

Hewlett-Packards Re-oscillatorer har sedan länge 
varit primära hjälpmedel för elektriska och elek
troniska mätningar med stor noggrannhet. Dessa 
världsbekanta instrument har nu omkonstruerats för 
att få fram marknadens mest kompakta, pålitliga, 
noggranna och lätthanterliga oscillatorer. 
Den nya -h p- 200 serien oscillatorer har högsta sta
bilitet och avstämningskretsar med bekväm inställ
ning med största återställningsnoggrannhet. Låg
impediv arbetsnivå jämte förnämliga isolationsma
terial garanterar toppegenskaper under åratals 
oklanderlig tjänst. De nya modellerna har vidsträck
tare frekvensområden än sina föregångare. Hand
havandet är förenklat - det finns endast tre kon
trollrattar på frontplatton. Dimensionerna på appa
raterna är också cndrade - instrumenten är mera 
kompakta , väger mindre och är försedda med lätt
hanterlig aluminiumlåda med börrem . Instrumenten 
tar därför minimum utrymme i ansprå k på bänken. 
(Stativmontage kan erhållas på begäran.) 



H EWLETT-PACKA RD INSTRUMENT 


• atorer0 5CI 
Totala frekvensområdet för två av de nya -hp-oscillato
rerna är väsentligt större än det som återfunnits hos fyra 
tidigare -hp- instrument. Exempelvis erhålles med den nya 
modellen 200AB elt vidsträcktare frekvensområde, 20 p/s 
t ill 40 kp/s, och en hel watts uteffekt. Den nya -hp- 200CD 
ger vid lägre effekt konstant utspänning från 5 p/s till 
600 kp/s. 

Färutom dessa nya instrument fortsätter -hp- att offerera 
modell 200 H för bärfrekvensarbeten upp till 600 kp/s och 
modell 2020 för låg frekvens och vibrationsstudier ned 
t ill 2 p/s. Dessa instrument har kvar sin långtidsprovade 
konstans. 

Komponenter, isolationsmaterial samt elektriska och me
kaniska egenskaper i övrigt för instrumenten är av högsta 
möiliga kvalitet. Instrumenten är omsorgsfullt justerade 
och kalibrerade för att fylla de högsta krav på frekvens
noggrannhet. Ett utgångssteg åstadkommer fullständig 
isolering mellan oscillator och belastning, och ändringar 
i utgångsbelastningen förändrar inte oscillatorns data. 
Frekvensstabiliteten är bättre än ± 2 % inklusive upp
värmningsförloppet, och brumspänningen är mindre än 
0,1 OJa av maximal utspänning. 

-hp· 202A 
lågfrekvens 

generator 

Detta instrument ör en kompakt och mångsidigt 
användbar spänningskäll'a för transientfri mät
spänning vid frekvenser mellan 1.000 och 0,01 
p/s. Det ger distorsionsfri signal för vibrations
studier, servoapparatur, medicinska och geofy
siska arbeten och andra arbeten vid infraljud
och ljudfrekvens. Apparaturen alstrar tre våg
former - sinusvåg, kantvåg och triangelvåg. Ut
spänningen är 30 V toppspänning för alla våg
former. Utgångskretsen är kopplad så att sym
metrisk eller osymmetrisk spänning i förhållande 
till jord kan erhållas. Instrumentet lämnar 10 V 
effektivvärde vid 2.500 ohms belastning; inre im
pedansen är emellertid endast 40 ohm. Det finns 
inga kopplingskapacitanser i utgångskretsen, och 
hög grad av likströmsbalans erhålles med hjälp 
aven speciell krets. 

Kortfattad specifikation för -200 serien oscillatorer frön -hp-

Huvudsakliga-hp- Frekvens- Frekvens- Bel ostn ings- I Effektfö,Band Uteffekt Distorsionl anv 5ndn ingso mrådenmode ll område &tergivning impedans b,"kningI I I I I I I 
± l dB 1 W el. Prov inom ton

200AB 600 ohm l % 60 W120 p/s-4D kp/s I om r ~den I ref. l kp/s 24,5 V frekven sområdet 
I I I I I 
1160 mW - 600 ohm Tonfrekvens- och± l dB el. l 75 W 200CD /5 p/s-600 kp/s I ~d l % ultra ljudprov omr en ref. l kp/s 20 V i tomgång' I 1 I 

1 %, 100
4 Bärfrekvenstelefan i100000 pis10 mW± l dB 115 W100 ohm200H 60 p/s-600 kp/s och telefoniprov 3 %,60dekader ref. 1 kp/s el. l V 

600000 pIs 

202A 10,01 p/s-l OOQP/sl5 dekad erl ±1 dB /30 V topps p.1 - < 1 % I 175 W I Vibrationsmätni ngar m.m.·· 
\ 

100 mW
202 D ± 1 dB I 1000 ohm 1 % 80 W 1Mätningar vid lågfrekvens1 2 p/s-70 kpls 1omrgden I rer. l kp/s el. 10 V 

I I 1 
Interpolation och 100 mW2001 ± 1 dB 1 1000 ohm I 1 01< \ 115 WI 6 p/s-6 kpls 1o mr~d en \ ref. 400 pIs el. 10 V 10--600å pIs frekvensmä tningarI I I 

• Inre ir.1pedo ns 600 ohm 
. • SinlJs- , kant- e lle r triofl gel v6g 

Ring eller skriv och begär närmare upplysningar från 

Generalagenten: 


K. L. N. CltaJin9 Ca. J!.tJ. ~.B. 

Sveavägen 70, STOf:KHOL l\l Te l. 2 15205, 20 627 5 
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bar isolering, är starkt 
men lätt att riva och 
klibbar genast utan att 
kleta. Längder: 5,10 och 
25 m. Bredder: 15, 20, 
25, 30 och 40 mm. Finns 
hos el-, biltillbeh8ra
och jllrnvarugrossister_ 

TRELLEBORG isolerband:i eH br. b.n" 'iii låg' pris 

.=f':n~t·fj tai;]'i'cll!81fl :',~. 
TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG - TRELLEBORG 

Stockholm Göteborg - Malmö - Jönköping - Örebro - Falun - Sundsvall 

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

Nyhet!En 
Med denna telefonpick-up 

återges te~efonsamtalet med 

full högialarestyrka. Anslutes 

till förstärkaren eller radio

mottagarens grammofonuttag. 

Helt gummiklädd, oöm, inga 

rörliga delar, ingen kristall el

ler safirnål. Levereras med tre 

meter kabel och trepolig propp. 

Säljes genom detaljister och 

grossister i branschen. 

Patentaml1 ä/d. 

* 
AB E W E S T E R B E R (i 

Norr Mälarstrand 22 Stockholm K Tel. 529808, 529807 

~~--------------------------------------------------------_/ 
48:12 

Fig. 1. Olika »sockeltyper» för elektrolyt
kondensatorer från AEG. 

k1as för arbetströmmar och -spänningar "an
liga i rundradioapparater. Såväl envägs, som 
brygg· och tv åvägsli kriktare tjJJverkas och 
upp till 240 mA kan las ut med vi&sa typer 

vid 200 V. 
AEG tillverkar även selenlikriktarc i form 

av platta rektangulä ra bägare och i utförande, 
som påminner om gångna tiders bägal'kon

densatorer. 
Selenstavar för högre spänningar upp till 

450 V och för låg strömförbrukning är en 
annan variant av shktlikrik·tar från AEG. De 
tillverkas dels med plattor med 5 mm diameter 
(belastning 5 mA) dels med 10 mm plattor 

Fig. 2. Selenstavar från AEG. 

(belastning 25 mA). Båda typerna är avsedda 
för halvvågslikriktning. Till formen liknar 

selensta"arna koImot st nd, ehuru med något 
större dimensioner; längden aven stav fö r 
225 V likspänrung är ca 7 cm. 

Fl"eln'ensl,alibrator för milu'ovåg 
K. L. N. Trading Ca Ltd AB, Stockholm, har 
översänt data fö r en frekvcnsk.alibrator för 
frekvensområdet 50-11 000 Mp/s frlln PresIa 
Recording Corp. S A. Denna kalibrator ger 
signaler fö r varje 200 i\'fp/s resp. varje 100 
Mp/ s och för fr"kvenser under 9 000 Mp/s 
även signaler för varje 50 Mp/s. Identifje
rin gen av signaler inom en viss 200 Mph
sekt.or åstadkommes genom jämförelse av den 
relativa amplitud'en hos resp. signalern-a. Var· 
je 200 Mp/ s-signal är nämligen starka re än 
resp. 100 Mp/ ·signal, som i si n tur är star
ka re än 50 Mpj s-signalerna. Närmare upp· 
gifter betl'. konstruktionen föreligger inte, 
men sannolikt är det fråga om en kristallkali· 
brator, som arbetar på grundtonen 50 Mph. 
Noggrannheten nppges till ±0,00.5 %. et· 
gångseffekten är vid 1000 Mp/s 10 dB under 



Ur H8 Hartmann & Brauns tillverkningsprogram 

LJUSPUNKT
för 4 
förlopp 

Skri v eller .,.i"g till O.f'i.', ,tå skola 

SKRIVARE 

Ett mångsidigt ins trument - lika använd
bart på laboratoriet och t driften som 
för fältbruk. 

Mätsystemen äro utbytbara och det finns 
en hel serte system att välla bland, var
för skrtvaren snabbt kan utrustas för helt 
olika slag av mätningar. Sålunda linns 
det känsliga mätsystem, till vilka man 
kan ansluta exempelvis termoelement 
och det Hnns mätsystem med egenfre· 
kvenser upp tIll 300 pis för uppteckning 
av snabb~ förlopp. 

Skrtvaren har 3 omkopplingsbara pap
pershasllgheter och dessutomärirammat· 
ningsaxeln tillg änglig utilrån, varigenom 
en yttre drIvanordning kan begagnas. 

Diagrammet b lir genast synlig t och någon 
framkallning eller Hxering erfordras el . 

I samband med ett av mätsystemen kan ett 
universalinstrument Multavi 5 L använ
das, varigenom skrivaren förvandlas 1111 
en universalskrivare med 32 mätområden. 

INGENIÖRSFIRMA riiil "U"UGo'jILi"öiiisI 

\NS1RUM ENl o A.pp ",p.P OCH INDUSTRI 


A.RA TUR FOR vEi~NS 

Nybrokajen 7, Stockholm 7 ~ Tele~on växel 234955 


OSLO 


Tandberg bandspelare har 
gjort sDtte! 

På kort tid har Tandberg bandspelare slagit 
igenom i hela landet. Alla äro belåtna, fackmannen 
såväl som lekmannen. 

En mängd laboratorieprov har gjorts på olilm 
håll. Alla ha gett samma resultat: Överlägsen 
h.valitet! 

Pris komplett ml'd förstärkare och slutsteg 
men utan HlIhehör 

Kr. 94:0:
Med inbyggd kontrollhög1alare Kr. 975: -. 

Generala{?ent i Sveri,!:e: 

IB MISKIN & ELEKTRO 
Box 113 ÖREBRO Tel. 26317 



i 

PHILIPS vridtransformatorer 
ge kontinuerlig 

och praktiskt 

taget förlustfri 

spänningsreglering 

Transformatorer av bordstyp 
~____________~A~_______________ 

{ \ 

<:>. .• :::.. ~ .EM ~
:):.:');;:: 

{}::~ .~ ~ ~ 
A I 7 II: ~ 

Nälspän- Dimensioner i mm Sekun -
Ef leklning dö r-
VA

V A H Al H l H 2 sir. AI I I I I 
- -110 ,65 2,8 360 130 30 

11 0 730 i SO 30 5,5- 185 -
175130 1,2- - 130 30i6s 

130 350 165 130 2,3- 30-
690130 4,6- 185 150 30-

130 1380 187 9,2190 260 190 50 
-130 1 j O 220 165 - 30 0,5 

260220 165 130- - 30 1.0 
270 520 185 2,0- 150 30-
220 1040 190 260 187 190 4,0 50 
220 2080 8,0 215 272 215 200 50I 


~ ~:::::::.
.:::::::'.:." ', :." 
'" H2 HI ~ 

V~~---------------~--------------;I 
Inbyggnadstransformatorer 

11 O V nät spänning motsvarar O-13 O V sekundärspänning 

13 O V nät spä nn ing motsva rar 0 -15 O V sekundärspänn ing 

220 V nätspänning mot svarar 0 - 260 V sekundärspänning 

Bardstransformatore rna i stor lekar t.am. 1040 VA ho smält

säkringar i kontaktormsledningen ; de övriga storleka rna sakna 
Inbyggd sä kr ing . Utspänningen är var iabe l antingen me lla n 
O V och nätspänningen, eller mellan O V och 20 '10 över nät

spänningen. 

SVENSKA AB PHILIPS MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN STOCKHOLM 6 

,jO: 12 

l mW, och apparaturen är aV8edd at t arbeta 

tillsammans med en motlaga re meD SO (}hms 

ingångsimpedans som indikator. Koaxialkabel 

med kristalIhlandare ingår i utrustningen. 

HomlJinerat oscillosko!1 och rönoltmeler 

Vid den engels·ka komponentutställningen 

Kungshallen i år utställdes inte enda,t kOlli' 

ponenter utan också en del mätins trllmenl. 

Sålunda visade British Fysical LaborulOrie" 

genom sin representant, ingenjörsfirman Si· 
gurd Holm , ell kombinerat osc illoskop od, 
rörvolmeter. Della instrun1l'nt möjliggör al· 

te rnativt mätning och oscilloskopstudiunI al' 

kurv[or11len för en sp·änning. Frekvenco·)1\1"'· 

det är 20 p!s-20 kp / s för rörvoltmetern och 

G-lOO kp / s för oscillosk(}j}~t. Rörvoltmeterns 

mätområden är G-l,5--S-15-SG-lSG
300 V, med noggrannheten ±4 % av fullt ut

slag. Växelströmsområdet har S områden från 

O till 150 V; skalan är linjär, noggrannheten 

±5 % av fullt utslag. Oscill(}Skopets maxi

mala känslighet är 150 mV/ cm och bildskär

mens diameter ca 7 cm. Tidsavlänknin gsspän 

ningen kan uttagas från separa ta klämmo r 

för användning exempelvis i frehensmodu

la tor. 

Bafflar 
för 8 -10" och 

12" högtalare. 

Höglalar
lådor 
för 5-6" och 8" 

högtalare. 

ERNST EKLÖF 
Kocksgoton 5 - Stockholm - Tel. 406526, 438143 . 



Pris Kr. 170:
ström- oth spänningsmätningar 
för lik- och växelström 

ledningsprovning och över
slagsmätningar av motstånd 

temperaturmätningar 
från termoelement 

METRAWATT 
luxmeter 

Dim. 116 x 85 x 38 mm. Vikt: 0,4 kg. 
Metravo - det nya universalinstrumentet från Metrawatt - är byggt på helt nya principer. Stötsäkert 
utförande . Fjädrande lagring av clätvcrke t,. Glas\'isare. Omkopplare 	 för 8 oUka, m ätom rå..den med spiirr
mot oavsiktliga omkopplingar mellan ström- och spänningsområden. På skalan för belysningsmätning finns 
en inbyggd selencell, som även utgör strömkälla för ohmmetern. Inbyggd strömtransformator kalibrerar 
mätområdena vid likriktarens å ldring. Logaritmiska skalor. Skallängd 55 mm. Spegelavläsning. 

T Temperaturoberoende. Frekvensområde 15-10 000 p is. Öve rbclastbar: l o. 2-fa ldigt, vid lwrtare tid 3-faldigt. 

------ - - - --- l\letr avo tillverkas numera även i ettI 	 I Nyhet:- Till AB T R A N S F r:; R, Vasagatan 15, STOCKHOLM.  högoh mi gt utförande för Iikströms-

Undertecknad önskar : (gör ett X i res p. ruta 	 m ä t ningar speciellt avsett för radioändamål.I 	 I D ata : 10000 Q/V, måtom r å den: Spänning: 5150/500 V_ 
S t r öm : 0,1/ 0,5/5/ 50 mA/0,5/ 5 A. Med särskilt anpassadI ytterli ga re upp lysningar om METRAVO O I tiJIsatsshunt kan spänningsområdet utökas til) 
l 000 V och högre. 

.... st. JVIETRAVO -instl'ument a kr . 170: DI 	 I 
... st. METRAVO (högohmigt) a kr. 150: D Båda typerna kan levereras i läderväskaI 	 I 
. .. st. läderväska till d:o a kr. 16: - D 

till en merkostnad av K r. 18:I 	 I 
Namn:I 	 I S TOCKH O LM 
Adress:I 	 I 

I-


Mätområden o ch inre motstånd: (noggrannhetKlipp ur 
I Mätverk Strömmätningar "" och posta 

60 mV mA A 
180 IL A 1,8 6 60 0,6 6Iku pongen 

110 80 10 1,0 0,1 I 333 I 
I 	 Q 

I 
Qdag 	 n 

± l 'I,). 

Spänningsmätning "" Motstånds-

V mätning 
6 60 600 upp ~ill 

3333 33333 333333 I 0,1 il'1Q
Q 

I 

Lux 

mätning I 

I 


~OO 

I 
I 
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20 dB 

av störliud 

kan reduceras 

Se sid 15! 

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

WILLIAMSSON
FÖRSTÄRKAREN 

KOMPLETTA TRANSFORMATORSATSER. 

GJirnmerkondensa·tol"cr: G0Qvolt.l°/I}j 


5 % , 10 o/u . 


Motstå nd : 1/2 Watt. 1'/•. 

Rör: mn tchauc ( '1' 66 . 

Högtalare : 3ii - 16000 Hz. 10 Watt, 

12" (T w epter). 

UKV-FM supcr (87-100 MBZ) mcJ 
Selcolikrikta re. 

Omgående 7everans. 

TRANFO HANDELSBOLAG 
Arkitcktviigeo 2 8, BROMMA 

TV oth FM antenner 
fabrikat Schniewindt (Tyskland) 
Begär tekni ska data och priser. 

Vad Ni än söker i övrig TV och radio 
materiel - skriv eller ring till oss. Plis
lista mot 50 öre i frimärken. 

Amaliirraball liimna.r 

----------------------------------, 
STYRKRISTALLER 

alla slag till önskade frekvenser. Fär 2 
meters konvertrar specialslipade för 5:te 
övertonen. 

Miniyrrelöer keramiska 2 pol{2 vögs 6
12-24 volt. Passande fär brytning av HF. 

(TELE MAHTS 

Cederströmsgatan 3 Hölsingborg 
\ 

mA-meter {ör plug-in-anslutning 

The Cole Instrum.ent Ca., Los Angele.s, har 

introducerat en ny typ av panelinstrwnent 

av »plug·in·typ». D e är utförda så, att ramen 

monteras på panelen , varefter mätinstrumen· 

tet k an pluggas in vi'a två anslutningsstift. 

Kontakterna har justerbar fjäderspänJl ing 

och är försedda med silveröverdl"8g varför de 

ger mycket låg kontaktresistans. Framför allt 

vid mätp].atser, avsedda för produ.ktionskon· 

troll, där mätuppg,ifterna kan fö rändras , och 

i apparater för fältbruk synes den nya typen 

av instrument vara av intresse. 

Rättelser 
r en notis på s. 38 i nr 11 i år unde r rubriken 

»Radioindustrins nyh ete r» uppgavs att en bro· 

schyr »Mätning a v ljud» från firma Johan 

Lagercr an tz, skulle omratta beskrivningar av 

olika instrument för ljudmätning, som ut

vecklats av General Elec tric. Detta är fel: 

det skall vara General Radio . 
r artikeln Enkel bandspelartilIsats för radio· 
gramm.ofonen anges på s. 29 i nr 10 i år i 

styck listan R8=RIO = R19= 47 kohm, 1/2 W. 
Skall vara R9 =RIO= R19 =47 kohm. 

JOHN SCHRÖDER 
Konsulterande ingenjör 

RADIOTEKNIK-MÄTTEKNIK-INDUST

RIELLA ELEKTRONIKANLÄGGNINGAR 

Projektering, konstruktion, laborotoriemätningar 

Havsfruvögen 15, BROMMA Tel. 259533 

,-------------------------------~\ 

Tråd - o. bandspelare. 


Skivspelare, - växlare. 


Förstärkareanläggningar etc. 


Nya och begagnade. 


Begär offert Ombud antagas 

FABRIKSFÖRSÄLJNINGEN 
Växjö Tel. 2820 

\~_______________________________ J 

UNIVERSALINSTnUMENT 
Kr. 2H:
Kr. 236: 
r,r. 268: 

1;-32 mätområden. 
1000-10000 ohm pr. 
vol!. 

SumlDa skula för lik 
ocb växelström. Mät· 
tr CtDsformator j alla 
instrument. Likspän. 

ning fullt utslag 0,1-10000 volt. 

B egär Iltförligt prospekt. 

ELEKTRONVERKEN 
J()~ n EriC&$OflS ,-ag 63. td. 9127 7 6 Mal mö. 

\~_______________________________ J 

RADANNONSER 
Under denna rubrik införas radannonser tllt 

ett pris av kr. 3: - per rad. Annonstypen är 

avsedd endast för amatörer och för enstaka 

försäljningar . Firmaannonser måste hänvisas 

till våra övriga annonsformat. 

Titt salu: Simpson mod. 260 gar. s. nytt. 
Svar till Wiveson, Ek e tånga, Halmstad. 

Titt salu: Bandspelare k omplett 470: - , o. 
däck 150 : -. B. Stocktassa, Knektvägen 17. 
Enskede. Tel. 48 8785. 

Sändare: 120 watt, VFO , 6F6, 6LS, 2 st. 807 
m od. iVIOTTAGARE: 12 rörs 9,5-300 m. samt 
d iverse delar, Radio SM5RQ, Enköping. 

Till satu: Magnetofonband. 7"-plastband 
23 : - kr. 5" d:o 14: 50 plus norto. 5 band 
portofritt. O. Jartegen, Tegelbruksvägen 14 
n. b ., Häge rsten. 

Till salu: RX NC-33, 500 l<c- 36 mc, 6 rör, 
bandspridning. SM3AWQ, Box 534. Alfreds
hem. 

Till salu: Hallicrafter Sx-71 m. hög. Obe
tydlig t an v . Högsta bud. S var till A. Warrer , 
Dr. Libo riusga t. 5, Göteborg. 

T ill salu: Inb . ä rg. P. R. 1935---40. Rad ioama
tören 1935-36. Svar till "Inb. arg.", P. R. 
f. v. b. 

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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l
Dag- och a ftonskola . Ingenjörs- , verkmästa re- och förm ansexamen . 
Teleteknik med radio- och radarteknik. Maskinteknik med verkstads
tekruk. Låga levnadskostnader: 100 k r. lägre pr mån. än l Stockholm 
o. Göteborg. Moderna kursplaner. Vå r terminen börjar 11 jan. Studie
handbok sändes på begäran. Angiv fack, praktik, ålder m. m. AberopaKTi denna tidning. 

Glasgatan 23 - Telefon 11 316 - KÖPING. - Rektor. 

52:12 



Medfölja snm fid ningsbilrrgrr. 

Populär Radios register 1953 
Första siffran anger numret (1 =jan. , 2 =fcbr. etc.). Andra siffran sidnumret. (n ) =notis. 

ALLI\]Ä 'NA AH1'IKLAR. lW\.TTEIiNJK. ANTENNER. 
TY ' \'Ilno r i ];; ng lnnd ............. ............... .. 
'l'el cvi ~io n  r e k la m - f ihJl ..... . ........ . .. . 
1"o rt ,," 1'; " ii nu nin g-a r f n n l!'N ( D) 
'1' l'll d ra d io, b'M· ' K V- r u11dl'a d io - ('Her 

bll tl acl Pl"fl '! .. ....... .... .. .. .. .. ... ...... ... ...... ... 

1 
1 
1 

2 

2 
7 

32 

2 

Se n 'lceosc illoskop av s urplllsapparnt 
.·I..:\'/ A P A-1 ....... ..... ...... . 

To urrek"cu~gcnerator fÖl' 'Cl'v ic b rllk ... 
K Olllbi ne rall s ign nl gcne" ut or och g rill· 

,liv -me te r .... ..... ... ...... .......... ... .. 8 18, 

l 
2 

9 

18 
20 

29 

Ferrita n tenn en i p!"aktikpn .. .. ...... .. ...... 
An tcnnroto r f ör K V·rundraCli om oL tag

ni ng ... .... ........ ..... ... ......... .......... .... .. .. .. . 
Ya g i· nn tenn fii r KV ....... ... ............ .. .. 
ZL-nn tennen .... .. ....... ... ...... .... .. .... . ......... 

1 

3 
4 
8 

S 

2 
10 
23 

Den s tå n d ak t ig-c tC lln .-ohlate n ....... ... ... .. 
'l' l"fln s is t o mytt f d u RCA .. .. ....... .. .... ... . 
K lI rSN i radio t eknik (11) 

2 
2 
2 

O 
11 
22 

Ny ty p a v n ntenndia g rn m kriva r e 
~rii l u i ng av brus i r ad ioJllottagare 
Vipp~ p iinningsge ll erator f ö r llöga fr e -

Il 
12 

17 
28 

Om rallluulenn er f ö r ruud r udlobru k .. . O 
10 

14 
18 

" AmatUr tti thcton" i olika lund er (n) 2 
Tclegra fcr in gs lekti ouerna i !"U llio (a) ... 2 
"", ya patent (n) :l 
Va r för inte t rä drauio ? ........ .. .. .. ... . 3 
Nuti onu l R <I ,lio S h o\\' (n ) ....... ...... ..... ... 3 
N ya lc)f· statio n e u i S l ocl, 11 0 1rl1 3 
'I'V-sel"\'icc i Ca na da .. ... .......... ... ... 3 26, 4 
E n da fll" ;i~kru <1io ..... . .. ..... ..... ........ ..... .. 4 
'l.'V -kOllllll it ti' n f å r !.Jak!:!. a .. .. ..... .... .. ... 4 
De Sve11 Rko. h l(· oc h T V · s t aLl on er na.. . 4 
F:\f· ruuclrad ion enkel t förk lara ll 4 
F~ r · rllndradi o Stocl'ho lm-Nont1ilje .. . 4 
lle hövs clbely s ni n g i S" ori ge ? .... .. G 
R adio· och T V· n n l r rAn USA !) 
Rt 01' bilupl'oj ekti on u v tele vIs io n f, 
Ny ty p a v lötl kol,· G 
T V-m ottaga r en" k Olll pone u l hellov .. .. ... " O 
l;n,ns koj'ggda railiokompO llcn ter G 
Utla lld s rf'so r tÖ I' TV -in t r e ' sC l"Ull C ( u ) ... G 
POP UL XR H.I.DJO Ol'gnn fö l' Stock

h ol m s 're le vis io ns fö rcn ln g (Il) 
S'.!' V allortlna r 'l'V · ntsä ntlni ll g (Il) .... .. 
' pp r op f" å n ST V (Il) .. ... .... . . . .. ... . 

P Or CL ÄR J:L\D10 anor dnar s tnllier e-

G 
G 
fl 

SO l' til l E n g lan d och '.L' ys ld u lld (Il). .. G 
:O;o rnl Cö rlag f d n SI·a, ( II ) ... ..... ..... ...... (i 
N ya TV· nX 7 
T V-pub li ken hal' ordet 7 
D e n t yS i, n televi s ionen j us t nu 7 
Ame r ik a nska 'l'V-mottaga r" (o) 8 
Rndioliinktl l' f' ller koaxial ka blu r fö r '1'V

p r og ra nllll st ribution .......... ...... . . 8 
A mcrlku ns ka r a di o · oc h l ('lc vislons l.ll o t · 

I.H ~are 8 
R c ld(l tn i s n.:msk telcv i ~i on? . ,...... . !)""ystiso n g ... .. . ...... .... . .... ... ........... ... !l 
~lf' ud elande ti ll PR: 8 lii"1I"(, (u) .... !) 
S lIom iniatpno· t L fr 'UI Ul:iA. ... !l 
H e inrkh H Cl't z O 
Rntli o u lstii ilningar i S toc khollll (n) ... 9 
T~ lcgrafe r i u !!"s l ck Li o lle r i ra di o (11) ...... O 
. ' o r mer f'ö ,. l1 11 (lCö ,. s t tir ka mn lii ggu ing (n) O 
GlI ;!"iielmo M a 'coni ..... 10 
llatlioanHi g- f.;']lingftt" [ Öl' f ju l'rkon U'oll av 

1ll0deHpl:tn m. m . (u ) . ... .. ... ...... ......... JO 
'.h · , k f rarn " tanda J O 
Rlldi out" fii lln in ge n i Dii ssel<l orE JO 
'r ys ka r und r Alliomottuga rc ln~,3~,),1, (n) 10 
Hiig k lllss ig ba n d~ l' elnre i P R (n) .. .. .. J O 
H e L\. 33 :i r ( n ) ..... ... . .... . ....... . .. .. l O 
F cnli na nd Brau n .... .... .. ..... ... . 1.l 

27 
27 

G 
11 
:lG 
12 
27 

2 
11 
12 
13 
JG 
4 

13 
JG 

4 
!l 

J.t 
2(J 

2~ 
25 
20 

28 
2 

7 

G 

1,1, 
4 

1:3 
17 
31 
31 
32 
32 
3G 

S 
J~ 
10 
17 
20 
'15 

4 

k ven ser .... .... .... ... . , ... . , ....... , .... . ... " ...... . 12 37 

TILLÄi\IPNI~GAl~ AV RAJHOTEKNIH. 
NiHWI~f\NSANDE OMRÅDEN, 
Ra il iost.l" l' n in g uv modellplan ... ..... .. ..... G 1G 
l'ej lfclmi k vid r iivjakt ... .... ...... .. .... .. ... ... {) 2U 
Hudioan iiiggnin"ar (Ör fjiitTkont roll a v 

m ode ll p la n m. m. (n) .... .. ...... . ... . ...... . 10 8 

TELEVISION, 
TV-"anor i E n g la n(1 . .......... .. ....... .. 
'l'clp'\' is ion - r e klam - film ..... .. 
Svel1~ k f Hrg lelev ision ..... . ....... .... ...... ... . 
Televis ions rör från 'l'el ef unken 
'l' ele \' is io nsruottagaren - hur d en be

1 2 
1 7 
2 10 
2 12 

räknas och kous trueras (XIII X VII ) 2 18 
3 19, 5 22, 1) 19, 11 25 

'1" -scn-icc i Cana da .. ... ... ... ... .. .. 3 26 ,4. 27 
'.rV·k om l1li tL ~n räl' bakl:ixa .... .. ............ 4· 11 
De 8" e11 ska F)1· oc h T V-stationerna .. . 4 12 
l?e ld.h~s c l b cl~' s niug i vcr igc? ............ f) 4 
TV f öl' kröningeu (n) .. ..... .. ... ......... ..... . 5 8 
R allio · och TV -ny lt f r /tn USA ..... ..... .. !J 13 
;;lorh iid projektion :lV telov is io n :) 16 
'l'V -lH oLtil garf'n~ kOJl1lJO n e n t behov G () 
'lV- bilden och ban dbredde n ..... .. .. . ...... G 21 
UlIa nd ti l'cso r fUL' 'l'V- inlrcsscrnc1c ( 11) ... G 25 
;;TV an ordnar 'l ' V· u t sii ndning (n) ...... 6 25 
Nya T V-DX ............................. 7 4 
TV · publiken har ordet .. .... .............. .... 7 7 
DCl< t.r s ka te l vis ionen j u s t nu ............ 7 8 
Amc ri k :'lIlska TV · mo Ltng a re (n) 8 n 
Radioliinkar elle r koaxia lkablar tör T V

prog n lmdi ti l ribu tion en? 8 O 
Amc ri k ans ka radi o och l elev ls ion Ulo t· 

fagare ........ ......... .... .. .. 8 14 
""yr. t ysk Il tc icv is ions lllottag ilI"C 8 17 
R e k lam i >; ," cn s k te levi sion ? .... .. .... .. .... .. 9 4 
'l' cmpO l'[j r t e 'll'ojJeb k l 'rv ·nä t 11 16 
lt15i " 1'8 aJnc ril,an,kn T V -m ot ta g-are .... .. 12 14 
P rimt TV' sturt i S" orige ? .......... ........ 12 4 
Tv~ l< l ele,-isio ll s leknik .. .. .. ...... .. ......... .... J2 2>1 
T ,\r-D X ...... ...... .... ..... .. .. ...... 12 40 

MOT1'AGARE, 
17c l'l'i Lanlcnn cn i prakLiI, cu ....... ........... 1 8 
D et e l< t or cnhet f ö r loka tlll ottll g- ning ... 3 22 
l!/u d n m vilskrndi o .. .. . . .. .. " ... . .. .. .. """ ..... 4 2 
9-rö!"" F M/ AM-motl aga 1'0 -1 21, 5 26 
En tip - top s u pel' m ed b ea t · os ·illa to r ... (j 2() 

(j 20 
Amerikanska ullio- och tele v i ·Iunemot · 

tagu rc ...... .. ... .. ............ ..... .. ....... ...... ... ... 8 H 
'ya tyska televi sionSlll ollagn rc 8 17 

'.r y ska l'und r a diomottllg ure 1933-~oj, (n ) 10 17 
'l' y~ka r unu,. "d lomottagare ..... .... ... ...... 11 17 
" Syntek lo rn " - ny ty p av l~M-dete lt tor 11 20 
F ickmottag-ure Illed transistor ...... .... .. 12 37 
'r ysk telev isionstekn ik ........ ... .. ......... 12 24 
Mätn i ng a v bru s i r adio mott agar e 12 28 

STRMIJ~ÖRSÖR.JNINGS
ANORDNINGAR. 
P en t o den som n :i t d rossel 

ätngg l'cgal f ör lik s t röm 

LÄGFREKVEN 'Fön STÄRKARE . 

{) 21 
G 22 

L1"- ocll s l uls teg ... . ...... 1 H 
Stabi llsel' ing uv mOlkopp larle LF · f ö l' 

stii r ka re ........... .. .... ,,, .,... ... ... .... .... .. ..... . G 18 
T ou k on t roll med f r kl' ell sbe roeude lUo t· 

Iw pplill g ....... .......... .. G 20 
liögkla ss ig u an d s p c lul'c f ö r hemma

omk ... .............. .. ...... ................ ........... 12 31 

I...JllDUPPTt\G~ING OClI 
ÅTERGIVNING . 
Upp ta g n ing och tl tcl'g ivning flV s te reo -

ij ud ........ ..... . .... ....... . 
Ko nst l'u t<l.ion a v h nn d.p la r e .. ............ . 
Ett Colu m b l li gg - I hög t ala ren 
'l ' on ko n t r oll m ed f rekve u sbcrocnc1e mot 

1 10 
1 12 
2 30 

k op t) l ing ... ......... .. ... .. .. ...... ...... ...... .... .. fi 20 
Om ll I;' -fö rmag nctl"cring n vid baudl n

spel nin g ... .... ..... .............. ... . 10 20 
fl tll t s poli "cn fa r radio m Olo l'cy kel (n) .. . 11. 
,afi m a l HarJin " h ow 11K;3 .. ..... 11. 
1J" ' ska 1'1ln tlr adiol11oltag are :1 1 
" j' n. rudiol'ö,' ..... ... ...... ..... ......... 11 
n ,'k nfll' iik n u l'l'ö l' ] 1 
• [ll.'n ku n l1c t" vi s u io g me d ban d ' pelu]'(\' 0 .0 11 
" S kl'iicld u l' , y dll a " ru d iu-TV-gra mmofun -

anW g:gnill g'o r 11 
riil'g lllät' k nin g R\' t ry c l;:: knapI t;J l' Hl. m. 

( n ) .... 11 
Priva t 'l' V-s tn rt i Sverige? ...... 12 
Ad ol( , 'I a by ..... . ..... .. .... .. .. .. .. ... 12 
10;'4- fl l' S nm crikanska TV · mo ttag n re (n) 12 
2::; ,e å rg å ll ge n ..................... ... .. . .... ........ 12 
>R a<1 ioS>J lnngen :;3. ........ . ..... . ... 12 

l OG 

17 
22;,~ 

, 
33 

:J f 

40 
4 

12 
14 
17 
I S 

ULTRAI{ORTV,,\GSTfi..,RNIK 
Anten nro tor tör TI KV ·r undradiomottag

" F~~~I.~f'{ . r] I"'kto r(·~·i:::: :::::: : ::::::::::::: · .... i.\ 
E nke l 1") 1· ,le lek tor (a ) 3 

y a F:'{-stuLi o ll cn i Stock hohn :1 
De sl·en. ka l!'M· och l'V· s t.ation,>m u .. . 4 
F \f ' rll nd l'adioll en kelt f örk larad 4 
F M· r ll ndrac1io S toc l' holrn-Nontiil j e ." 4 
Ya .d · n n te nn fö r GKV 4 
!J-rör s F\[/A. f- mo t t ag are .... ...... . oj, 21, 5 
UE V-DX (n ) ....... . .. ........ . .................. .. ro 
T y q ' fI r " n c1l'ac1 iom ottag a re .. ....... ......... 11 
T y sk tc lcYis ions f'ckn lk .. ....... ................ .. 12 

2 
(l 
8 

12 
12 
J 8 
15 
JI) 
20 

fl 
17 
24 

Rok om b a ndspela re (n) ... ... . .......... . 
Fö r tkl a s8ig bands pelare t ö r h emma

bl'llk 

BAND- OCH TR..\DSPELARE. 

10 

12 

K onstruktio n av banrl s pelare 1 
:1 Hl, 10 

Om H F -fö r magn ti 8crin g n vid bandln -
spelu ing ..... .... ...... .. ... .. ..... .. .. .... .. ... ....... 10 

E n kel bandspelal'till sa t s för rll dio g ra m -
lno fou,' n .. .... .. . ... ....... .... .. .. ..... . 10 27, 11 

S pn1ku n det'v i.n ing m d b a n ds pel n l'c 11 
Höglt la s 'Ig b a n d sp ela rc fö r J1cm mabruk 12 

2~ 

31 

12 
~ .1. 

20 

28 
83 
31 

GR 'DL.:}.GGi\NDE TEORI. 
BER;-H\:\i INGSl\lETODER. 
'.f('l C" vi s iOllSlUottug-al'c n - hu t' ur-n IJ 

r iikna. och ko ns l ru er ns (X II I XVII) 
Z 18, 3 Jn, :; 22 , 9 19, 11 

E n k elt-s ic1 baous- . li nd n in g  på ns tt sUtt 2 
VHx clstl'v Ill UJ il l'S mel1 e lvii l'(l c o ch c ff e k -

tivvii rLlc ....... .. ..... .... .......... .... ... ... . ...... :l 
f' tör~p iinn i n ~S U ll (l c rL ryckni o g vi d ·F~L.. 4 
In Cl llensw rk a n i bla ndllroktod Cl' och 

b lrmdn rhepl o der ... ..... .... ..... ......... . . 
R c rHk u i n g a v s kH rm~ull{;!'Il1 n t sti'tDtl 
Om l' tHIHlut.e n n r [ ö r f ll nd r:i.L1 iob ruk 0.0 9 

10 
" y n t kto1'n " - n y ts p av l~M- (] tekto r 11 
Milt.ni ng a v b r u s i r a d io m ottaga re .... " 12 

25 
23 

J4 
l O 

20 
4. 

14 
18 
20 
28 

ELERTRONRÖR. 
'l'elevislon r ö r fr å.n rJ' elcfun kcn 2 
Tunn nsve rk a n I o la nuaroktodcr ocb 

bl nu <l nr hcp toder ...... ............ .. 'I 
l\ ;- a rad iorör E L8-l, r cc j, .. .. . . .... .. . .. .. . 11 
Dc kau rn knu l'r(;r ... .. ........ ... ... .... ..... .... .. 11 

TRAN I, 'rORER. 

Tran sistorn ytt f rån R CA .. .............. .... .... 2 
Om t rau ~i8l o re !' ........... . .. ... .......... .... .. ... 7 
'l' ran s ls t or .än du l'C ... .. ... . .. ... .... .... .. ... .... .. 7 
Om t ransistore r (n) ... .. ..... .. .. ..... .. ....... .. 12 
FIckmotta ga r llled tra nsistor ... ... ......... 12 

12 

20 
21 
23 

11 
JO 
1"7 
21 
37 

]{ONSTRUliTIONSBESKRIVNINGAR. 
T.F - och s lu tste:; ....... ............. .... .. ... .. 1 1-! 
, c l'v icco,' c illoskop a v s u rplu sapparat 

Al T/ APA -l ..... ........ .. ........ 1 18 
D tc k t or c nlJet för lol' a lmottag ni ng 3 2~ 
Kopplingsk on takt f ör c u h ctscua8slerna 3 2ii 
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Nä ta årgång-den 26:e - av POPULÄR RADIO 
'\ 

ko m m er ut l bli mins t li k a inneh å ll rik och in lressan t som den n u avslutad. Försumma där!"r in re al t f ör säkra Er om all a 
:;u ll:,ren n ästa ä r !"eDom a ll p renumerera p å POPULÄR RADIO. i riskerar dA in te att bli utan något n ummer, som kanske 
al' Just det, som u mehllier någo t som intressera r Er särskil t myckeL 

Prisel för helårsprenumeration är endast kr 12:50 

(för halvår kr 6 : 75), en lil en summa pen gar för den nytta och glädje Ni har av de k o= ande tol v n u mren POPULÄR 
RADIO:s nästa årgång. 

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

http:S,'en.ka


Ti llverkare 

Högohmigt instrument 

"(ioerz U N IVE RSAL 3" 


• 	 Stor noggrannhet 1.5 % =, 2.5 % "" 

• 	 Små dimens ioner 65 X 105 X 190 mm Optische Anstalt 

• 	 Skallängd 80 mm C. P. G O E R Z 
• 	 Känslighet 20000 ohm/ V WIEN2000 ohm/ V "" 

• 	 Spänningsfa1l 170 mV = 

• 	 Mätområden: 

100 mV/ 1/ 5/ 25/ 100/ 250/ 1000 V = 
 Pris 390:10/ 50/ 250/ 1000 V "" 
100 ~,A /2.5/10/50/250 mA/ l A 
3/ 15/ 60/ 300 mA/ 1.5A "" Levereras från lager.0,5-1000/ 10000/ 1000000 ohm 
100 megohm } med yttre 
0,005-10,uF spänningskälla 

Decibelskala 


• 	 En-rattsmanövrering och maskering av Ext ra tillbehör : 

områdesmarkeringen för lik- alt. växel  Shun ta r 5/25/50 A 
ström gör instrumentet mycket över  T r ansfo rmatorer 
skådligt. 6/30 A 

Förkopp l. 5000 V 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 

Mätinstrum entavd. BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM Sö. Tel. 449760 

~~_____________________________________________________________________________________J 

Stor 
•

sorterIng 
av 

KONDENSATORER 
av det 

förnämliga 
märket 

~ 



Bästa Julklappen 

för radioingenjörer 

radiotekniker 

radioamatörer 

sändareamatörer 

servicemän: 

RADIOTEI(NISI( ÄRSBOI( 

1953-1954 

Bräddfull med intressanta och uttöm

mande artiklar om bl. a . transistorer, rör

och kretsbrus i radiomottagare, dimen

sionering av riktantenner, krist.allstyr

ning pä UKV, beräkning av basreflex

högtalare, Smith-diagrammets an vändning 

och om dimensionering av ingångssteget 

i UKV-mottagare. 

Dessutom artiklar om bl. a. hur man lär 

sig morse, hur man telegraferar utan an

strängning, hur man trimmar radio

mottagare och hur man dimensionerar 

delningsfil ter. 

För sändareamatörer å terfinnes l boken 

en fullständig prefixlista, en rolig pre 

sentation i ord och bild av SM4XL. 

SM6JO, SM3WB, SM5ACC, SM5BCO och 

en verkligt uttömmande artikel om nyck

ling av radiosändare. 

Dessutom en mängd tabeller och nomo

gram samt t vå utviksblad : ett Smith

diagram och en storcirkelkarta. 

Kort sagt: en bok som varje 

radioman mås te ha. 
(Varför inte ge Er den själv i julklapp?) 

Mera tips: 

Ännu finns något hundratal ex. 

kvar av: 

Radioteknisk Årsbok 1952. 
Om Ni inte redan har denna årgång 

passa på a tt försäkra Er om ett 

exerrplar innan de tar slut! 

Pris 12:-. 

* 
RATHEISER KECLIK SCHRÖDER: 

Radioteknisk Uppslagsbok. 
En grundläggande handbok, som 

ingen radiotekniker kan undvara . 

Ger upplysningar om radioteknikens 

fundamentala fakta. Avsedd för bå

de radiotekniker och radioamatörer. 

Pris 26:-. 

* 
Radiolyssnarens Uppslagsbok. 

Redaktör: John Schröder. 

Innehåller bl. a. fältstyrl<ekartor för 

alla svenska stationer, våglängds ta

beller, råd och anvisningar för an

tennuppsättning m. m. 

Pris 8:-. 

* 

NYHET! 
C J LeBel: 

MAGNETISK INSPELNING 
på band och tråd. 

Den första boken i detta ämne på 

svenska språket. Innehåller grund

läggande fakta, diagram, kurvor, 

schemor, praktiska anvisningar. 

Pris: 4: 50. 

Skriv här 

Sänd in kupongen dag! 

r- - --------
BESTÄLLNINGSK UPONG I 

Insändes l öppet kuvert frankerat med lO-öres frimärke.I I
Till ........ .. . . . ...... .............. ..... . ... bokhandel eller direkt från 


NORDISK ROTOGRAVYR, Stockholm 21.
I IUndertecknad beställer härmed 


.... ex. Radlotelmlsk Arsbok 1953-1954 il 12 : - . .... ex. Radioteknisk Ars-
I I
bok 1952 il 12: - ..... ex. Radioteknisk Uppslagsbok il 26: - ..... ex. Radio

lyssnarens Uppslagsbok il 8: - ... . . ex. Magnetisk inspelning pä band ochI I
träd il 4: 50. 

Namn:I I 
Adress:I I 

I Postadress : .. .... . ... . ------ J 
54:12 




HALLICRAFTERS 
amatörsändare HT-20 

* 100 watt uteffekt på alla band * Snabb inställning eller kontroll av alla kretsar 
genom stort, omkopplingsbart instrument* Kontinuerlig täckning 1.7 till 30 Mp/s med över

lappning 	 * Väl dimensionerade transformatorer och dross
lar, temperaturstegring högst 40° C.* Kristallstyrning - plats för 10 kristaller 

* Kompakt - 521 mm x 298 mm ;< 425 mm* Separat VFO för kontinuerlig täckning inom 
banden * TVI-avstörd geuom speciellt filter 

* Bandväljare {ör alla band - inga plug-in spolar 	 * Prisvärd 

* Modernaste koppling 	 * Leverans omgående från lager 

* Lättskött - snabb frekvensskiftning 	 * Pris 2925: - kr 

HALLICRAFTERS - "The Radio Man's Radio" 

Generalagent: 

JOHAN LAGERCRANTZ 

Vilrt nyögcn 57 STOCKHOLM Ö Tel. ,"xel 630790 



Nyheter 

från 

BÄCKSTRÖNIS 

-
Flatstifts
kontakter 
fabr. CAREX 
Carex fla.tstiftskontakter äro utför

da enligt Sens rek. (Normblad SEN 

R 5204) och pressgjutna i glimmer

bakelit. 

Stiften och fjädrarna äro försilv

rade. Carexkontakterna lagerföres i 

alla poltal från 4 till 33 och de fin

nes även med låsning. 

Tillverkare: 

CAREXVERKEN, I1iigel'slcJI 

Lagerjörsäljnillg: 

- Högvärdiga 
Styroflexkondensatorer 

fabrikat RUWEL 

Ruwel plastöverdragna styroflexkondensatorer ha följande data: 

Förlustfaktor tg o vid' l M / C < 5X I0-4 

Isolationsmotstånd > 5XIO" Mohm 

Temperaturkoefficient -150 10-6/ o C 

Max. Kapacitetsdrift ± 0.25 o/u 

Temperaturområde _28° till +80·C 

TiJlåten rel. luftfuktighet 95 o/u 

Ruwel-kondensatorer äro högfrekvenssäkra (anslutningstrådarna 

äro svetsade till foliet) 

Kondensatorerna kunna levereras med toleranser ± 20 %, ± 10 % , 

± 5 %, ± 2,5 0/" och ± ID/u 

Trots sina förnämliga data äro styroflexkondensatorerna mycket 

prisbilliga. 

Ti llverlwre: RUWEL- WERKE Geldern, Tyskland Vesl. 

Generalagent: A B G Ö S T A B Ä C K S T R Ö M 
Ehrens,iirdsgaliln 1-3 , STOCKIIOLM K. Tel. 5 '10390 

EhrensvärdRgatan 1-3 . STOCKHOLM K. AB GÖSTA BÄ[tiSTRÖM Telefon Yiixel S4 03 90 


