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HOWARD B. JONES 
FLAl S1'1FIS KO N T A K l E R 

- oö,oerträffad i tiIlförUUighet o('h Ilrpl'isiono 

N edanstående typer tillverkas: 

.:el' ie :_~UO 	 B<.>!a -(!l in:; :;.\. 
upp till J ~ st if t re~ po by l~ o r o 

l' ] Go\Se rie 2-100 

Gene.·alagoent för HOWARD B. JONES, USA 
Serie 2400Serie 300 

NORR MÄLARSTRAND 62 	 TELEFON VÄXEL 520685 

Balldinspelningsmekanism 
lllodell 250 
med graververk och skivspelare för vanliga skivor (78 varv) på samma chassie,fabr. Ge

neral Induslries Co., U. S. A. 

Chassiets dimensioner: 	längd 445 111m. 

bredd 312 mm. 

Bandhastighet: ;-3 3/ 4"/ sek. 


Snabb fram- och aterspelning. 


Bruksanvisningen innehfl ller kopplingsschema och 


detalj förteckning till lämplig förstärkare. 


Samtliga detaljer till förstärkaren samt band leve 

rer as av oss. 


Bruttopriser: 	Modell 250. Kr_ -150: - . 
Plastband fabr. Sco tch eller Pyral, 
!ii ng-I! IS, Clll. Kr. 25: - . 



Orga n tör Sto kholms Rndloklnbb 

Ansvarig utgiva re : Beng t SöderstAm 

Redaktör : J ohn Schröder 

Adress till redaktion, annonsnvdelnlng 


och exped Ition: 


VretenvIIgen 30, Sollla 


Telefon: 28 gO 60 (vlixel ) 


Postadress Stockholm 21. 


Postgiro ; 1965 &l 


'l'elegrama dresB: R otogravyr 


Prenumeration spris : l/l å r 12: 60 


1/2 år 6 : 75 . Lösuu mmerprls: 1: 2li 


E ftertryck av a rti klar, helt eller 

delvis. förbj udet ut a n speciellt tl ll s tålld. 
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I sa mma utförande fi nns även en 


ElE KTROS,TATISK VO l T MET ER 


Frekvensområde: 0-100 kp/ s 


Mätom råde: 5-18 kV 


Asöl:atan 113-119 STOCKHOLM Tel. vx 44 99 90 




rad gellOlU överenskommelser träffade vid in·Trådradio, FM-UKV-rundradio ternationella radiokonJerenser. Trots ätskilliga 
konferenser p detta omr de ar emellertid för

eller bådadera? hilUandena inte ärskilt fördelaktiga i fråga om 

Den 11 december 1952 höll by
rådirektör Erik Esping ett före
drag l)r~ Stockholms Radjoklnbb 
betitlat "Trlidr!l{lio, F l\[ eller 
bårladera"_ Här följer ett r fe
l'at 11\' detta föredrag. 

Hr Esping betonad .. till en börjall , at t bUll 
inte kunde besvara [rA,gan l>Trädradio, FJ\I el · 
ler bådadera?~ och det avet enkla kälet, 
a tt avgörandet inte ligger i Telegra f tyrelsens 
händ r. Det är nämligen beslutat av 1943 lirs 
rundradioutredniDg, alt "j L. v. skall arbeta 
med trlidradio. Tili de annat bes.lut fa tta, 
fllr man for tsätta med a tL bygga ut tr dradion 
som komplement till mellanvågssändn in arna. 

För någon m' nad edan till sa tl~s em IIcr tid 
en kommi tte på Radiotjänsts och Telegraf
styrelsens begäran, Denna kommitte skall 
åuyo ta upp frågan om dubbelprogram, och i 
detta sarnruanLang torde också frågan om FM 
eller trn.dradi tt taa upp till diskuasion. In· 

till des något besJut fattas av denna utred· 
ni.ng: har TelegrafstyreIsen endast att följa de 
i den tidigare utn, Jllillgen givna rik tlinj rna. 
ans g talareu. 

Dd har p, I' -kats, aLL det finn ' rum pil ultra· 
kortvåg fö r privat rund ad.ioverksamhet. T oJe· 
gra[styrelsen har Lcskyll ts fö r monopolistiska 
tendenser i denna angelägenhet. Även i denna 
fråga har emellertid Telegraf ,tyrclsen ingen 
möjlighet att utöva nilgot infl ytunde. Visserli· 
gen hade man tidigare n överenskommelse 
med Radiotjän, t, enligt vilken Telegrafstyrel· 
sen kulle ha b lutan lerält i en sådan fråga. 
Men denna överenskommelse har upphävts ; 
Radiotjän t har nu en överenskommeI e direkt 
med Kungl. Maj :L. Det ii r alltsA Radiotjänst, 
'om ligger på monopolet p rundradioverksaru· 
hr tp.n här i land t. Tel grafstyrelsens uppgift 
i dut ~ aTll.rn a nhanget ar endast att vara ett 
~Iags tcrn trafi kpolis. 

Frågan om hur et rn skall begagna är, be· 
tonad herr Esping, i tor utsträ kning- regle· 

rundradioöverföriogeo i Europa, och orsaken 
härtill ligger - litmin. tone till en del - i att 
man ,<id sena te konfcren 'cn för mellan\" gs
och korlvcgsområdet, som höll i Köpenhamn 
1948, inte tog hänsyn till förhå llandena i Ty k
land. Man helt enkelt glömd bort, att Tysk· 
land finns på kartan, man glömde hort at l 
Tyskland med 80 milj . im nure ocksa behöver 
rundradio.. ~1an tog inte heller hänsyn till att 
det i Ty kland finns ockupation makter, som 
också l ehöver våglängder för rundradio\" rk
samhet. Exklusiva frekvenser re pekteras inte, 
och det är därför (örhallandena p ruelJan· 
våg 'områcle t blivit å mis"rabla. Resultatet för 
Tysklands el I har bli vit , att Lyskarnu tvingats 
an ända sig av tdtrakortvllg för överföring av 
rundr adio. 

Pil. tal om T elegra[slyre!sew befogenhet r 
underströk hr Esping. all TelegrafstyreIsen tar 
sin uppgift sil, att rundradion iir n ak" om 
angår hela svenska (DIket. Det är med el t må
let i sikte man iU bygga upp rundradion s~, 

att varje invinare i Sverige får samma möjlig
heter att ta emot nllldradio, oavsett om han är 
bosatt i tätort eller i en gle t bd lkad lands· 

5 ledande svens ka radiofabrikanter a nvänder GRUNDIG 
för inby"'gnad i sina radiomöbler 

bästa be\-iset fiir de s k,a lltet. 
- YäskmodeUen RErOllT ER 
med slutsteg och hiigt ll.l ll.re 
säljes g'enom rad iohandeln. 

allt 

talar för 

CGRunD.G) 
sonoprodlLkter A K TI EB OLAG ' STO C K H OL M 
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VRID KO NDEN ATO RE R SP LIT. TAT OR 
Lämplig för sändare. 	 2X 25 pF Pri kr. 22 : 50 

2X 38 » » »22: 50 
2X 59 » » » 22: 50 
2X1l3 » » » 22: 50 
2XI68 » » » 22: 50 

IX 38 pF Pris kr. 22: 50 
I X 58 » » »22: 50 
I X I07 » » » 22: 50 
I X I68 » » »22: 50 
I X 367 » » » 24:

VRIDKONDENSATORER AP .TYP 
Vridkondensator för enhåIsmontage, keramisk gavel oeh 
fö rsilvrade plattor 

IX 2 P Pris kr . 7: 

IX 50 » » » 7: 50 

I X 75 » » »8: 

lX I OO» » » 8: 50 

VHI DKONDE NS ATO R MINIAT YR 


Damm kyddad med pIa thölj 

keramisk uppburen 2·gang. 

Kapacitet 11 pF min- 373 pF 

max. Pris kr. 12: 50 

MIKRO SKALA 
avsedd för sj älvkalibre· 
ring p 4-8 band. Ska
lan inramad i vart med 
glas. R mens mått llOX 
185 mm. Huvudutväx· 
ling 6-1. Bandsprid. 
ni ng utväxling 48-]. 

Pri.s kr. 20:

K ADRATIS K I K RO MPEREMETRAR 
120 x120 mm. 

D essa nya Dl lkrOllmpe re me t rar leve· 
rer ns l "tllod llr tlut förllnde I kvadra 
t iskt P hlJ1 le böJjc. VrldspolesysteDle t 
iir utru sta t m ed magne t a v P h l11ps 
T iconalBtll.1. Ska ll ii ngden ;u 90 m m, 
oe b Instrumentet har knivvisare 
och apegelsk ala . En speciell för del 
m ed dessa Illstr um n t Ur fastsä t t 
ningsa nordn ingen. En expandering 

-~ 	 medger m ontage och demontage av 
Instrumen tet frå n a pparatpunelens 
framsida. Expandering n reglera. 
genom en frän franlsl duu åtkomllg 
skruv. Mik ro :l mp~remet rflr le"er ern s 
även m etl n ollpu nkt i m itten och pli 
aiirsklltl beställning med Inbyggd 
sk Ulbcl y s nlng. 

. " 

~IiitotnrAde Inre rn otsU"n d 
~ 10/l.Å a 3000 ohm Pris Kr. 185:
\.1- 20 p.A ,. 3000 ., 130:
~ 50 p.Ä 81K10 .. 120:

100l'A .. 1800 .. 100:
~ 200 p.A 3nO .. 98:
~m() p.A 2110 .. 9-1:
~1000p.A 100 9-1: 
2ö-{J-2- p.A 133 : 
5O-0-50p.A 103 : 
100--{}---100 p.A. 101 : 

-....  ..... -I ·""1. ~ 

. "l -..:r' . 
,-~ .". ' 

~- '~.... . ~.il.. :~. \ . ., ..... . 
:\IB DRIV"llOT R, 4·polig, 2G ~[ DRIV"llOT R . 4-poli ~ . 14 
wott, om koppli ngsbar 100/ 12;; watt, o m ko pplingsLJar 100/ 125 
~ller 200/ 250 vo lt viixels t röm, eller 200/250 vo lt vllxets t röm, 
RXl' ld h lnI . 4,8 mm. K r . ilO: - 1400 V/III . • tartmomenr 0,22 

:l. el ,li all). -1 ,8 mUl. Kr. .&0:

Tonhuvud för Band 
.. P II i el e II t Y .. lägo hm ig . 1/4" 
bnn dbredd . An"i\ndbara för en
k a nIlIsinspelni ng Il. 1/4" ban d. K om 
hl ncrnt In 'pelnlngs - och "vspel
ningsbuvu tl. Pris }{ r. 6.~: 

vauståeude men anvundbara för 
sll.viil en - som tvll.kaua lsl nspelnlng. 

Pris Kr. 65: -

IIögohm iga bela bandbrecl ll cn ... .. ... ... ... .. . .. .. ... . ... Pris Kr. 75: 
llögohmlga bnl va bu u d b reclcle n . ... . .. ... . .. .. .... .. .. . .... . Pris K r. 71i: 
Ova nHt:'a' n(} tonhuv ll rlen finn eR Hve n ~,;a llu r uta. in~p (:ltI ing , tl..vsp ('l ~ 
ninl,( o~h ru(\ (\rbuvu (\ cn. 
Anpassoing, truosformator t ill Rumlli;!ll loll;Ob m l ga l onhuv ude n. 

Pris K r. SO: Noggrann hetsk lass : 1.5 
OSCillatorspole med [lurallclll<OIltl cll.utor passan de Ol-ulls t:'le nu p

Vikt : ca 700 g. bandll Il 1'11 rl('1I .. . .... .. ....... .. . .. .. .. P r iH U r. 12 : 

A llt m ellan antenn och jord 

ELF A RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A, - STOCKH O L M C - Tel. 207814, 207815 - Postgiro 251215 
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RÖRVOLTMETER 
Clippard typ 406 

Denna nya rörvoltmeter ä r ett 
synn~rligen prisvä r t instrument 
f öl' dagligt br uk i teletekniska 
laborator ier, provrum ocb ser
vicevel'ksWder. 

Llig ·ta måtområdet är G-1 V 
ot:h frekven 'området iir 30 p/s 
-100 ]\[p/s. 

Genom en ny bryggllknande 
koppling el'hlt lles hög s tabllt tet 
och stOl' noggraunhet. Niitspän
ningsvuria tioner kompenseras 
autumatiskt. 

Mätomrll.den: 
Lil, pänning : G-l , G-3, 0---10, 
()-'';IO. O--- 00, 0---300, G-lOOO V_ 

Växelspänlling': - 1, G-3, 0---10, 
30, ~loo, ~3OO,0-1000V. 

Motstånd: ~1000 megohm (i 7 
om råden). 
DecibelsIcala : - 20 till +11 dB. 

B egär offert och närmare upplysningar från 

I n genj ö r s firma n INTRAM A.-B. 
Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. tockhohn 263- 30 

\~----------------------------------------------------------) 

L ÄGRE PRISER PÅ 

JS (JÖRGE SCHOll) 

TR NSFOR MA· 

T ORER 

På g n ll1tl av r utionn Ii :,erad 
ti ll verk ll ing- h ur p ri ser n a k Ull 
nat 8 iin l'fU~ . vill~pt ~ p ~dcJlt 

kO Ji.llll er Ul" :!;j l t ill g ouo (av
,e(l il för Ortophon 1;1go b01 tga 
d ynamis ka pick-u p , oms . 
1: 3(5) . J ' har Ii'FR (Fu ll 
Freqllency Ra nge) och a lla 
,i r uu mera för. 'd da med 
Iroppllllgsanvisnin g och text 
över tekni . ka data. MU01ctal
sl<ijrru ningeo är u t omorden t · 
Ii gt effek t h '. VI bur lager 
Uv MUllletal -(llåt Uiven vH r
meueltHl1c11arl) samt mAnga 
o lika skHrlllur (frftn smil bur 
kar ti ll stora skii rmar fö r 
ku todstrrtleoscillograf(' r ) _ 
Des utom w tlIlga olika s to r 
lekar av l\[ulllctll.lkiirnblcck 
W r traus fO I·matorer. 

N Ja priser 80Ul iir gil tiga f .o.m. nyAr 11)53 
r 251 1.5 ohm - 200 k oh m . .. . ........ . .... ........ Bru ttopris kronor ~O : 

.. 40 50 ohm - 80 k ohm .. _.. . ... ...... ... . .. 30 : 

.. 1200 50--250---4.100 ohm - 100 !{ "hi.ll ... ... .... ..... .... 30: 

Generalagenter 

A B E. W E S T E R BE R G 
Tunnelgatan 23 - Stockholm - Tel. 20 78 66 

ända. Rundradion kall bli en service på 'am
ma sä tt som va tten, elektrici tet, ljus, telefon, 
avlopp osv . Delilla grundprincip fastställdes i 
ett förslag beLr, rundradions utbyggnad, som 
Telegraf tyrel en inlämnade till KungL Maj :t 
år 1923 : det är den gmndprincipen Telegra f
styrels n därför mås te följ a, så länge man har 
i uppdrag att sköta rundradions tekniska sida. 
Vi har vis-crligen in te lyckat helt ens efter 25 
ars arbete, men vi arbetar med de t målet för 
ögonen. rågan är nu, hur skall man genom
fö ra delta p enklas te sätt? 

1943 lirs rundradiouLredning stäild upp två 
alt rna tiv: tråd radio eller FM-UKV-rundradio. 
Efter om verige är ett av de länder, om har 
den törsta tcJefontätheten i världen med 1,6 il 
1,7 milj. telefoner, låg d t nära till hands, alt 
man kulle använda telefonledningarna för a tt 
överföra rllildradioprogrammen. Elt , ädant 
system blir vis erlig n dyrt, men andra system 
blir inte heller billiga_ 

I detta sammanhang kom herr Espi ng in på 
den våglängdskonferens för ulLrakorlvågsrund
rad ion, som ägde rum i Sto kholm 1952 . Vid 
denna konferens fastställdes e n kanalbredd ay 

300 kp/s för varj FM- KV- tal ion . och sam
manlagt 2000 sta tioner tilldelades frekvenser 
på FM-bandet mellan 88 och 100 Mp/s. Vid 
konferensen fasl!!tä lldes också, vilken fält-
t yrka som krävs fö r störningsfri lIlottagnilJ g. 

_1:an kom fram till att för FM-UKV-rundradio 
är det lägsta fäItstyrke ärdet, man kan arbeta 
med, 250 fl.V/ m, I städem a är motsvarande 
värde 1 000 f N / m. På basis av dessa värden 
utarbetas en frekvensfördelningsplan för Eur. 

ritgan om tatiouernas rä kvidd är i hög 
grad beroende av antennhöjderua på sändar
och mott.agarsidan. Det har visat sig, att an
tennmaEter fö r sän lare inte gärna kan göras 
högre än 200 m. Sedan stiger kostnaderna sA 
pa-s mycket, a tt man inte vinner i räckvidd i 
pruportion till kostnaderna. Man är då tvun
gen att leta ut pla tser, som ligger så högt som 
möjligt. För Stockholms del har man börjat 
bygga en ny mellanvågs tation på en plats i 
Nacka, som ligger 50 m över havet. Där kom
mer en 200 m hög antenn mast att placeras, 
och där har man ju möjlighet att installera en 
antenn för en F M-station. 

Med en sådan antennhöjd och med en mot
tagareantenn 10-15 m över marken får man 
en räckvidd för sändaren av 50-60 km. Med 
hänsyn till inbördes störningar måste man 
dock hu et.t avstånd mellan två FM-stationer 
av 180 km för att inte få sådana störn ingar; 
man får allt.så inte förväJ<.Ia räckvidden för en 
sändare ur {örsörjningssynpunkt med räckvid
den ur störnings yn punkt. Räckvirlden ur stör
ning ynpunkt r är i allmänhet 5-7 gänger 
törre än sändarens »försörjning räckvidd». 

Vid UKV-kon rerensen i Slockholm fick man 
med Il tgIlng punkt frIln nyss omnämn J a siffror 
för FM- tationers räckvidd fram ett FM-sta
Lionsnät olll (attar,de 50 stationer. och menin

4:2 
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Engelska nyheter från AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 

COLVERN precisionspotm. 
Typ CLR 7302 (Cam-corrected). 


Effekt G wult. 


~IotståndsYiirden 100 01uu- l00 kohm. 


Motståndstolerans ± GO/o. 


Linearitetsnog~rannhet ± 0,1 %. 


Potentiometern är inbyggd i I,åpa a v (1ur


aluminium och axeln iir fÖrsedd med kul


luger. 


COLVERN Helical 
Typ CLR 2501. 10-varvig potentiometer. 


Effekt 5 walt. 


Motståndsvärden 100 ohm- l00 koll1lJ. 


:\Iotstiinds tolerans ± [) 0/0. 


Linearitet~noggrannhet ± 0,2 % . 


Potentiollletern är inbyggd i lättmetallkåpa 


och axeln är kullagrad. Till potentiometeru 


kan le,ereras ska la graderad 0-100 och 


,'ar, ta lsräknar 0-10. 


Fullständiga data över dessa och övriga Colvern produkter finnes i Colverns nya 

engelska katalog vilken vi på begäran sända gratis och franko. 

MINIATYRO CS IL L O GRAF 
från Bell & Croyden 

Ett förstkla , ~ i ~t instuunent i miniftlyrutfUrande. 

Dun.: Längd 2,,0 Jllm. Höjd 140 11111\. Bredd 90 mm. Vikt 3 ,G kg. Skärmens 

rlbllU. 1 :1/4". 

."n=paggreg-atet är oll1kopplin~sbart i G steg fiir frek,-. 10 p/s- 50 kp/s. Svep

frekvensen är oberoende av ynkroniseringskontroller. Svepgeueratorn kan 

fr; nkopplas ocll llorisontaluvlänlming kan direkt anslutas. Vertikalförstär

k,tren är omkoppling. bar i 3 lägen. 

'1 I Direktkopplnd. 2) 10 p/~-150 kp/ s, kiinsligltet lOD mY/ cm. 3) 10 p/s

:: :\Ip/s, kiinsIigl1et GOD mV / cm, omkoppling 'bar för 110 och 220 V 50 ps . 

Pris kronor 550: 

AB GOSTA BICKSTRÖM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 STOCKHOLM K Tel. 540390 (växel) 



Nyhet: 

u n iv e rsalinstr u ,mente t 

Windsor 77 A 

fi Stor, lättläst skala 

a Samma skala för lik- och växelström 

@ Gradering som passar varje mätområde 

(J Hög känslighet även på växelspänning 

@ Sk;,dd mot överbelastning 

Q Mekaniskt stabil genom fjädrande lager
stenar 

~ Inbyggd summer för ledningsprovning 

(I Robust konstruktion 

Könslighet 20.000 ohm/V för lik- och 5.000 ohm/V för vöxelspönning. likspänning 0-7,5 V till 0-3_000 V_ 
Vöxelspänning 0-7,5 V till 0-750 V_ Likström 0-0,15 mA upp till 0-15 A. Resistans 10 ohm-5 Mohm_ 

Nettopris kr. 245:-. Generalagent: Levereras från lager. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 


TEKTRONIX 
OSCHLOSKOP 

TYP 512 

Vf"rt Ikul j'~irstö rkare 
J~:ill:-olig- lH' 1 : ' 
j mY/ cm [,j r Iik,;trörll - l )11' /8 

stigtid O,-l jJ.S 

tU;; V/ cm (ör IiI<ö trölIl- 2 )[p/8 
sti~till 0,2 I's. 

Titl ::O lld ii nkning 

Eng[llI g'~ . tl'igg-ut ·11 ' L" il te r 

lIpprf" IHlt )on"ep. 

:; /L./c m - O.B ~/C lll i tio 0 111
1"1111 1'11 , kontuu e rli gt in stii ll lJart, 

Ilt)g'.~nlnnlll.:t hUttre Hn 3 bir.. (1. 

!'l Ic!' 8 s/cm l'" " pec . b0stiilln ). 

Ii: uli hr(~rjngssI>ä Ilning 

F.\Tk a n t ,-rl g' , ('Il 1000 p/ s, J.;o n ~ 

tin m: l'lig"l, illsUillbar i nio om

!" <10n, (; mV- nu V fullt IIt 

sln;~:, nOg"g-rannl1f1t 3 " •. A lla 

liI{spilnnin ;;lll' el e k tr o nj~k t s t a

b ili senH]c. 


lJeu li ~ k [iiI' proj ek t ~Olll kr,i \'a hiig k,ins lig ltet, l;tllg,W LllLl I:l SH ' P o('l! t rigg'llle en

gångssn'lI hetraktas t :l"P ;)l~ ihe ll :;O LIJ ett u(j" e rtl',ifl'a t oscilloskop f ör a llmiin t 
bruk. Egen skaper " 1som miijl igen till exakt s\,Ppl it!- o('h amplituumii t n lng, Jif 
fe l'entialkupplnd "('rt ik al f(jr~ti.irkan' . automatiskt IJlockemd [ltergå ng SOlU till 
Ill ter al1\-ändnin g llY mycket lungsllm nm triggade . ,-e [1, F[l!)I L r "glpl'ing:.l Y alla lik
spä nningar göra t~-p :>12 till (let (l.<dllosk0l', so nl fijrC'dra ges f ramför alla aml!':.l 
inom des;;; sy ep- och frpk Q>nsoll1l' ,'\ de. 

Generalagent : ERIK FERNER, Stockholm 32 - Tel. 198449 

g n är, alt pa va rje station ,kall'ätta~ upp 
två sändare för lva ., kilda program. De i pla · 
nen angivna plal serna är inte definiti,·t ta , r

,;tä llda. :\lan har nämligen möjlighd alt flytta 
sändarna ca 2S km i någon rik tning Irån den i 
planen angivna punkten uta n att fr gan be

höve r tas upp till internationell di ;;kussion. 

Det vi,ade sig -'Illellertid, att när man had e 

fått ihop sä ndarnätet, så stämde inte de lt a 
särskil t bra Illed de t sändarnät, vi L Il. har Il :' 
långvåg och Illcllanväg, och inte heller stämd e 
det säC'kilt väl överens med det kabelnät vi 

har i dag för di"tribution av rundradio pro 
grammen_ I ärför får man räkna med , a t t det 

krävs e tt ansenligt extra kabelnät av progralll
led ningar till dessa stationer. 

-len det är inte endast antalet sä ndar>,_ som 
ä r fastl åst. Vi är ock>å bundna av vissa "ärden 
på änclarna~ effekt . I S tockholms-plan en ,il' 
fast:;tä llt, alt vi får ha 31 sändarstationer lIled 

60 kW:s effektivt utstrålad effekL (erp) , 10 
sta tioner med 10 kW:s crp och 9 stationer llIer! 
3 kW: ;; erp. Med antennvinster på lO- V 
gå nger och med hänsyn tagen till oundvikliga 
förluster blir erforderlig sändarcffekt unge f,ir 
1/6-del av de angivna erp-si ffrorna. 

Ser man nu på förhållandena för trad radio
nätet, så är man inte så bund.'n : vi stör in rren 
med vå ra t råd rad iosändare, och in ga frälllmalI 
de sändare sliir o~s . Vi da re har vi ett utgrenat 

(jor ls . på sid. 17) 
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PLAS T F O L I E K O N D E N S A T O R E R 

för 
filter 
Re-kretsar 
räknekretsar 
sågtandosciIla torer 
integrerande kretsar 

PFU 6030 
Kapncitans

om råde: 

1- 10 ,u l:' 

PFC 500 
Kapad tans
olll r{lcle : 

PFH 600 och PFH 601 

Knpacitan,oUlr,i(\(' : 0.001-1 ,uF 


PFH 502 
Kapadtau . om 
n1de : 
0,001-0,72 ,uF 

1: Hörlls mecl 2-10 
skilda kapnci tnn. el' 
sn mma behållare 

Elektriska egenskaper 

mycket hug i ola tion -t e is t ans Drift:pälluiuga r: 200 Y= och 1000 y = 

lrlg förI u ·tfuk tor inom stort frekyensomr;1de T mp rnturom rl de: -60° C till + 60° O 

mycket god kapacitu!l!' tnbilitet 'l'empera lurkoeff icient: ca - 200 X10-Gr C 
liten l'C)'; tlacldning Kap.-toleral1scr : ± 10 '/0 (± 5 Ofo) ± 2 Ofo ± 1 0f0 

AKTIEBOLAGET RIFA 
NOR RBYVÄG EN 30, ULVSUNOA - TEL. 26261 0 

0,0005-0,4 
l iF 

ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 



2 nya sändarrör 


vid 750 V och 75 Mp/s 

En nyhe t är också tetroden QE 06/50 

- en exakt motsvarighet ti ll den 

omerikanska rörtypen 807, både 

i frå ga am yttre dimensioner och 

elekt riska da ta. Detta nya Ph ilipsrör 

ka~ således utan vidare ersätta 

807 i alla slags teletekniska 

utrustn ingar. 

idealiska för små kommersiella 
sändare och för amatörbruk 

QQE 03/12. - 12. W vid 375 V och 2.00 Mp/s 

En ny intressant liten dubbeltetrod med ytterst små dimensioner. 


Den hor indirekt upphettad oxid katod och kan anvön das både som 


högfrekvens förstärkare, oscilla tor, frekvensfördubblare och modulator. 


Et t verk ligt unive rsalrör för små sändare och lör amatörbruk ! 


QQE 03/12 har nova l-sockel till vilken både rörhå llare och 


avskärmning sburk kon levereras. Enligt komm ersiel la normer lämnar 


röret vid max. 200 Mp/s och 375 V anodspänning ca 12 W och 


enligt amatörnormerna ca 16 W. 


Typ VI 

V 

t l 

A 

Vo 

V 

U' ~; 'e k l 

kloss (.lgI 

W 

Dim . 
ink!. 
I fifJ 
mm 

Mol-
SVQ

rig. 
het 

• QQE 03{12 
1 

6112 

I 

0,65 /0,3 25 3 75 12 (200 Mp!s) 22 x78 -

QE 06/50 ' 6 ,3 0,9 750 50 (75 Mp/s) 50 :-: 140 807 

• RörhålIarG lör QQE 03{12 lev. unde r besl. nr.5908/35. Skör rn burken med 

baioneltlös under nr , 56910, 

Avdelni ng Söndarrör Sioc holm 6 


Tel. 340580 


För rikssarntal 3-10680 




POPULÄR RADI D 


D K R T Ö R R A D o T v o N 

Den ståndaktige tennsoldaten 

S om väl är känt är det Telegrafverket, som 

är den lll)'ndip;het här i landet , som förutom 

,in huvudsaklip;a uppgift att se till att vi har 

e tt funktionsdugligt telefonnät, också har 

ansvaret för frågor, som rör radioteknikens ut

nyttjande i samhällets och den enskilde 

tjänst. I Telf'grafverkets åliggande ingår dä r

för bl. a. att se till alt landets inbyggare f r 

goda mottagningsmöjligheter för det rikspro

gram, som Radiotjänst säll er ihop. 

::-'1an kan l'(ott säga, att hittills har det hela 

~a tt utan större gnissel. Telegrafstyr Isen har 

bl. a. byggt ett 30-tal radiostationer på mellan· 

Ht g och ingen kan med fog - med hänsyn till 

de övå righetel' som onekligen föreligger -

Idaga på det sätt på vilke t T elegrafverket hit

tills skött utbyggnaden av I'undradionätet. 

::-'1en å kom kraven på dubbelpl'ogram. 

\"åglän"derna på mellanvåg räckt inte till 

llch det gä llde att finna nya utvägar. 1943 års 

rundrarlioutredning, vars tekniska expertis var 

hämtad från T elegrafs tYl'el sen, föreslog tråd. 

radion - överföring av l'undradioprogramlllE't 

river telefonledningar - som ett hjälpmed el 

att lösa pl'oble rnet och ett utbyggnadsprogram 

pil 400 Mkr -- enl. 1943 års priser! - hlev 

också godkänt av statsmakterna. 

10 lir har nu gå tt sedan 1943 års rundradio

utredning tilbatles. !\lycket har hänt se~lan 

dess, och de t mest karaktcristi,.ka drage t i den 

utveckling inom radiotekniken som pagår 

utomlands har varit ett allt intensivare utnytt

jande av de ultrakorta vågorna för olika slag 

av radioko/1lI11unikation. Inte minst genom te

levisionen, som ju står för dörren i många län

der i Europa har de ultrakorta vagorna allt

mera kommit i blickpunkten. Likasa FM
UKV-rundradio, som utvecklats till ett viktigt 

komplement till mellanvågsrundradion , har 

alltmera länkat in radioteknikernas tankeba

nor mot de t ultrakortvågiga fältet. 

Inte så i Sverige. Dä.r håller Telegrafs tyrel

, en krampaktigt fast vid sina trådradioid ':c r, 

äng 'ligt sökande efter argument mot dem, som 

vågar ifragasätta trådradion som enda tänk

bara tekni ska lösning på problemet. Obek)'m

rade om de nya ideerna utomlands ser man 

dessa trådradiol18 pionjäre r ständigt spejande 

dter tekniska halm,;trån att rädda sin prestige 

på och omgivna av misstrogna tekniker, 5.0111 

.inte kan komma underfunt! med det fina i 

tr dradion s kråksång. 

Man hade ett slag ett intryck av att det ha· 

de börjat los,na i T elegnlfstyreh ell; att mall 

där inte längre var lika obönhörligt fastlås t 

vid silla trådracliopatcnt och att lllan där o 'k
så kunde tänka sig kompromi a och åt

minstone di skutera igenom problemet p li hasi s 

ov senare tid ers erfarenhe ter. Tydligen ligger 

emellertid saken inle till så. 

o C H K R o N K 

Det ~ i sta beviset f,jr alt Telegrafs tyrclscn 

ingalunda ämnar vika av från sina exklusiva 

trådradioidee r, utgör d · t föredrag, SOIll byrå· 

direktör Esping nyligen höll' i Stockhol ms ra
dioklubh. Hr Esping g jorde i sitt föredrag gäl 

lande, att Telegra{verke t är bundet till händer 

oeh fötter av 1943 lir s utredning. la lsmak· 

tema har sagt, all tr 1idradionätet skall Lyggas 

ut; alltså är de t bara utt bygga på ! Vidare är 

man bunden aven skrivelse till Kung l. Maj :t 

1923 och dessutom av internationella överens

konuneiser. Tele u 'afve rket skulle s lunda inte 

ha möjlighe ter att påverka läget utan skulle 

endast vara att betrakta som »dern trafik

voli s», för all nu b gagna ett a h r E , tJin g; 

egn!t uttryck ·sätt. Man ser framfö r sig Tele
gra{verket som ett fartyg med p-n kapten, som 

surrat fast rodret för färd mot ,Il dest i nations

ort, som inge" är rikligt säker ,)() om dell iir 
den rätta. 

Sannolikt är hr Espings fraobtiillningssätt 

<:ndast en finu rlig fint för att "ka ka av ~ig 

kritikerna. I själva verket är det nog prestige

skäl och en Don Quixote-artad in,tälln ing son< 

dikterar Telegrafverkets handlande. En annall 

bild tar lätt form på "gats näthinna. när lllall 

betraktar detta g na rtade sklid ~pe l : el Il 

ståndaktige tennsoldaten ! (Sclr j 

' c referat på annan plal detta llllmmcr. 
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AKTUELLT 

Svensk färgtelevision 

:För aU i goll t.id ,ohma erfarellheter i frågoa um Ile lll"Uhlem, som 
hänger "amman mel1 öVl'rgäng°l'n från sval't-\Oit television till 
färgtelHision hal' AGA byggt en utI'ustning från "il!{en såväl 
svart-dta tele\'i sionshildel' som I'äl'gteledsiollshilllpr lian erhfIilas . 

D e n 9 d e~ . 1952 uemoll,treracl" . a,· \ G på 

l.idin gö en utrustning {ör als tring al' färgteJe. 

visionsbilder enlig t färgpunktsys tell1et, Utru ·t

ningen an vändes vid de mon strationen för av

,ö kning av stillastående bilder, skioptikonbil 

de r, me ll ,amma syste m kan även tillämpas för 

avsökllill g av rörliga bilder. Principe n för färg-

T e kn. li c. Hali S Werl""n bc tra ktar bilden på AGA :s 
t refärg;;hi Id röro 

bildav;;ökning enligt. de lla ~ystenL är i korthet färge r som ,läpp'-' igenomo De lta lju;; upp

följande: delas med sr,.,glar och färgfilter i en rödo en 
Skioptikonbilden ge nomlyses med vilt ljus grön oeh en bI a bild , som träffar var sin foto· 

från ett 62S-1injers linj eraster, SOIll upprita, cell. 

av elektronstrålen i ett litet bildrör för tele· De signale r, som e rhå lles från de lre fotr,· 


vision. Skioptikonbilden;; färg och sc hattering cellerna , föres via tre koaxialkablar till tre 


bestämmer då, hur mycket ljus av olika elektron kanoner i ett s peciellt s. k. trefärg,


bildrör i mottagaren, Skärmen i detta SPf'

ciella bildrör best1ir av ca 200000 små fosfo r· 

punkter för röd , g rön och blå färg. Elektron

kanonen är så a nordnad, att strålen från respo 

kanoner endast kan träffa de fos forpllnktc r, 

som hör till den färg el -k tronkanonen skall 

il te rge_' De tre e lf' ktrons trålarna från de tn ' 

elektronkanon erna avlänkas på bildskärmen 

öynkronism med elektron , tdUen på ue t lilla 

bildrörd ]Jå sändarsidan, Skioptikonbildcn 

analy:;t' ra : _ lunda punkt för punkt, och salJl

ma punkt , tc rgcs pa llloltagarrörets billl

,känn. Ehuru endast en punkt för varderaDenn a bild ,bar 

d en kom pletIa u t färgen är uppl yst i ett visst ögonblick, , 1"1" 

ru s tningen på ögat det hela SO IU e n fullstän dig färgbi ld, p:e· 

AGA för al s trin~ 
 nom att avsökllin!!f'n skf'r med så hög has t i~ · 
av fär"televi - ion:' 

het, 25 gangc;:r pr :5ekun rl.bildpro'= Utru ~t - ' 

ning:en kan även ViLl demonstrationerna på AGA had.. llIan 

allvänrIas för abl· tillfälle att )Jå två närbelägna bilu skännar 
rill'~ av svart-vita studera bildkvalite lt' n, dels på ett svart·vilt 
b iJrlc r. 

bilchoör uels frå n t ll trdärgsbi ldrör. Skillna

10:2 

den visade sig vara högst påtagli g, och ål· 

skilliga detalj er, som är yll,.rst ' v r a att upp· 

fatta i e tt sva rt·, itt system kommer utomor

dentlig t väl till siu rätt vid färgtdl'visiono Ett 

exempel på detta var en bild av e ll slt-nparti 

mpd olika slag av blommor, vilka knappas t 

uppfattades på de n svart-vita bild en. ml 'n som 

Närbild av de bå kom fram med överruskande effekt på fär p: 
da bildskärmarna. bilden. (Se foto här intill).
den svart-v ita till 

Det är delvi s på basis av patent, SOI11 inu,.·
vänster, färghil· 

den till höger. Ty has av Hazelline, e tt paten t- och kons truk· 


"ärr fralll Uå r int e tioll sbulag. var_ Europa·representan~ AGA är, 

av fo togr:Iiel de 
 som AGA utvecklat sin apparatur. Hazelt ilH' 
öve rraskand,· cf

oamarb tar för närvaran,lc llIed de ledande 
rekte r, som färge n 
i bilden il5 tad amerikanska radioindlls trierna , General El('C
kommer. Skillna
den är emeller l Artikel härom kommer i POPULi.R RADTO 
tid högst påtaglig. inom kort. 

i 



AKTUELLT 

Transistornytt från ReA Av civilingenjör Bengt Dahlman 

y iii en stOl' utställning i Re.l's [a
horatoricr i Princeton, ~t'w Jersey, 
hal' rel)resentantel' föl' amel'illanslm 
iUllush'in och I\rigsmalden fÖl' föl's
la. gången fått tillfälle att la. del av 
RL\'s framsteg inom transistor
telmillen, Civilulgenjör Bengt Dahl
man, som vistas i USA som 
stipendiat, ger häl' en kortfattad 
öwrblicl\ öI'er några av (le inh'es
santaste nyheterna. på. denna ut
ställning, 

R e.-\. har nu tre punktkontakttransistorer (TA
165, TA.-166 och TA-172) och en p·n-p-transi,;
tor »junction typ» (TA-IS3), som lämnat ex
perimentstadiet. Dessa transistorer kan redan 
levereras till industrin i mindre serier för ex
pe riment och utveckling av transislorkoppling
ar. Ytt erligare ex n·p·n-transis tortyper är un
der ut\'eckling pil laboratoriet. , 'len någon se
ri eproduk tion för den öppna marknaden är 
dock in te aktuell för närvarande. 

Vid R A:s utställning fick besökarna först 
följ a tilI verkningen från utgångsmaterial et 
(ge rmanium) till den färdiga transistorn. De 
stör, ta svårigheterna vid fram ställningen tycks 
ligga i att få ge rmanium tillräckligt rent och i 
all applicera kontakterna i punktkontakttyper
na med tillräcklig noggrannhet. 

ll t: tällningen avsåg emellertid fr,irust att på
visa ue olika använ.dn.ingsområden.a för transi, 
torn. En hel del till ämpningar, s väl sådana av 
[rim "Ieklronrörstekniken välkänt slag, där 
tran isto rer f · tl ersätta rören, som helt nya 

typer demonstrerade", Till el"t som främst 
f- ngade ut ställningsbesökarnas intresse hörde 
en portabel batteridrive.n TV·mottagare utan 
elektronrör, bildröret undantage t. Effekt[ör

trie , Philco, ReA m. fl. för a tt få fram ett 
kOlllpatibelt färgtelevisionssy stem, dvs. ett sy
i' te lll som tillåter all man kan utnyttja alla 
ä ldre televi, ionslllottagarc för svart-vit tele
\"i:.:.ion äve n vid färg~ändnin g, samtid ig t ..:0 Il l 

den, som har en speciell färgtelevisionsmotta
galT, kan ta in den komple tta färgbilden, 

Uel kompatibla sys tem, som Illan efterhand 
kOlll mit fram till, har den fördelen att man 

cn,last behöver utöka det erforderliga frek
\'( '!\5utrvmmt'l för överföringen med ca 30 'le . 
T. o. m. elenna öknin g har !!lan kommit ifrån 

bruk ningen var 13 'Ii' (jämför en vanlig TV
mottagares lSO~200 W) , antalet transistorer 

36 och b ild ytan ca 10 X Icm, Hela mottagare n 
fick rum en låda med clilllensioncma 

4O X 30 X 20 cm. 

En liten elegant fjäderdriv r, n resegrammo
fon föl' ReA:s 45 r/m-skivor hörde oek5å till 
de mest uppskattade utställningsföremålen. 
Förstärkaren innehöll fyra transistorer och ga \' 
en max. uteffekt av 80 m W vid en total effekt
förbrukning av ea 400 mW. 22,S-volts batterier 
med 75 timmars bränntid drev förstärkaren. Vi
dare vi sades några AM., FM- och bilradio
mottaga re i miniatyrutförande. Effektförbruk
ningen var av storlebordningen l W och ut· 
effekten 50~100 m\\;: . 

Att man även kan få ut rätt ,tora ,'ffåter 
ur transi ·torer påvi,ades med en LF-förstärkare 
med följande data: Antal tran-istorer 6, spän
ning~kälIa 22,5-volts batterier, effektförbruk
ning 6 W och uteffekt 1,25 W. 

Bland några relativt enkla, leksaksbetonade 
nyheter inom radioteknikell kan nämnas: en 
trådlös grammofonjack, avsedd att ersätta 
grammofonuttaget, som ofta saknas på ameri
kanska mottagare. Den bes tod aven litc u os· 
cillator, :;om modulerades av spänning n frå n 

nålmikrofonen . En inbyggd spol e 1'3. järnpul· 
verkäma tj änstgjorde som antenn och gav till 
räcklig kopplin re till motta~arc n-- iVfF-krctsar, 
om jacken placerades inom ~n halv meters <)\' . 

s tånd frå n mottagaren_ Hela jacken var aven 
tändsticksasks storlek. 

En annan lustig tiJIämnuing av salluna prin
cip var en musikalisk leksak best.ående aven 

liten låda (ca 1.3 X 5 X 1,5 cm) med piano
tan eo ter för en oktav. En melodi som spela· 
des på tangenterna kunde avlyssnas fullt njut
bart på en i närhete n placerad radiomottagare. 

genom at t »väva in» det extra frekvensut
rymmet i så alt säga lediga delar av huvud
handet. Resultat e t har blivit ett nytt färgs)'
stem, SOI11 industri n i USA inom inte alltför 
avlägsen framtid, kommer all föreslil de amc
rikan:;k a myndip:heterna '. 

Den av AGA utförda a nläggningen kan 
även användas för provning av lele"i.,ions
apparater a v svart·" it typ. ~\Ian kan nämlig~ n 
valfri tt använda apparat uren för provning oc h 

l Artikel hä rom komnwr i ett sC' nare nummcr 
av POPULÄR RADIO, 

\ 

I ) 

Storleken aven lran, istor fram g§r av denna 
bild i skala l: 1. Till vänster synes en vanlig 
pappersklämma. 

Till »Iebaksavdclningen» hörde också nag ra 
FM-Illottagare i västficksformat. 

En särskild avdelning av utställning Il ägna
des åt transistorns användning i matematik
maskiner. Effekthehoven är ju ofta my ket 
stora, och bortIcdandct av värmen från glöd
trådarna elt svårt problem i Jylika maskiner. 
Man väntar sig därför, att användandet av 
transistorer här kommer a tt meJ föra mycket 
stora fördelar. 

Hela ut ·täJlningen gjorde ett mycket posit ivt 
int.ryck, och det erkännes nog allmänt, att en n)r 

era har begynt inom radiotekniken. Det kanske 
i delta sa mmanhang kan vara intressant alt 
ve ta, a lt en _ ew York-finna (Federat Pureha
ser l nc.) sedan några må nader tillbaka säljer 

n·p-n junction trioder oeh dessutom utlo ur 
te troder, diod er, fototran sislorer och germa 
niume ffektlikriktarf' inom än nära framtid. 

återgivning av färgbilder eller svart- vita hil
der. AGA har därigenom skaffat sig en effek
tiv utru ' tning för sitt utveekling:;arbete 
både på längre och kortare sikt - inom 1I10t
tu""artekniken pil telcvisiollsområdet. 

Överraskande är att hiira, all den relati\,t 
UtaUga tekniker "ta ben på AGA :" t.devision:;
a vdelning under If'dning uV tekn. lic, Hall S 
fr'erthen lyckats få denna första sve n~ka färg
television sanläggning klar på mycket kort tid 
~ endast ca fi manader_ 

(Sch ) 

ll::! 



Televisionsrör fi~ån Telefunken 


TelefunkelI har introducerat en 
serie rör avsedda för televisions
mottagare av allströmsty!). 

De av Tele/unken utvecklade televisionsrören, 
.som n u finna s alt tilIg:! pä svenska marknaden, 
är avsedda för allslrömsdrifl och för 300 mA 
glödström. Den nya rörs rien, som delvis an
knyter till mot 'varande rörseric från Philips, 
omfaltar följande typer: DY 80, E A 91 , ECC 

81, ECC 82, EF 80, EQ 80. PCL 81, PL 81, PL 
82, PL 83, PY 81, och e tt rektangulärt bildrör 
med en bildyta 29X22 cm (typbeteckning t.V. 
B 35 A). 

DATA OCH AJliVÄNDJliINGSOMR:illEJIi 

DY 80: 
Denna rörtyp är en nvägs högspänning. likrik
tare, dimensionerad för alstring a max. 15 k V 
anodspänning för bildröret. I motsats till mot
svarande rÖr i Philips-serien är röret utfört i 
forl1l av ett miniatyrrör med novaisockel. Röret 

är direkt uppvärmt (glödsvänning 1,25 V, glöd
ström 0,2 A) och kan med fördel anslutas till 
en linjeavlänkningstransformator av konventio

nell typ. Då röret i C! yJjka fall inte upvhettas 
lllcd sin us formad späunillg, kan det bereda 
sl'årigheter att mäta in korrek t glödström. Föl
jande förfarande rekommend eras av faLri
kanten: 

Man jämför i ett mörkt rum ljusstyrkan 
resp. färgen hos rörets glödtråd, dels då röret 
drives med likström (eller nätväxelström) av 
1,25 V spänning, oeh dels då röret använd s i 
an slutning till linjeavlänknings trans formuto r 
och erhåller glödströmmcll genom uttag p,l 
denna. Effektivvärdet hos glödströmmen vid de 
båda kopplingarna har samma värde , när glöd
tråden uppvisar samma ljus t yrka resp. färg. 

EAA 91: 

En dubbeldiod aVtiedd att amändas i televi

siollsmottagare dels för ,igllallikriktning och 

dds som frekvcnsdi skriminator i tonkanalcll. 

Kapaci tan~erna [(il' resp_ dioder är av storleks-


Tab. J. Data lör likriktarrör lör television (jabr. Tele/un ken). 

PY 81 DY80 EAA91 

mA EAA91 
60 

Jd 

t 40 

20 

I 

I 

I 
I 
I 

A 
o 

I 

1// 
/

/ 

I 

/ 
/ 

/ 

I / 
/ 

1/ 
/1 
I 
I 

lOV 
-Ud 

Fig. 3. 1,,1 ~.kuna för duLi.J eldiodell EA.\ 91. 

ordningen 3,5 pF, inre rcsistanoCll vid "tora 

signalamplituder ca 200 ohm. Spänningen i 

spärriktningen får maximalt llppg' till 330 Y 

(toppspänning) jfr tab . 1. EAA 91 är ett mi· 

niat)'lTör med 7-stilts rörsockel. I d / Ud· kurva 

för EAA 91 terg s i lig. 3. 


ECC 81: 

En dubbeltriod specie llt lämplig att använda, 


Glödspänning (V) 
Glödström (A) 
AnodspäIlning (V) 
Anodström toppström (mA) 

» (medelvärde) (mA) 

Max. back pänning (kV ) 
Max. spänning katod-glödtråd (kV) 

32 1,25 

0,3 0,0002 

450 
280' 

140 l (max) 

5 15 

5 

6,3 
0,3 

54 (max)" 
9 (max)' 

0,33' 
0,33' 

vid ultrakortvlg. Inresistansen för röret pd 
grund av löptidseffekt m. m. är relativ t hög 
och vid 100 Mp! s ca 5 kohm. Då denna resistall ' 
är omvänt proportionell mot frekven sen, iir 
motsvarande resistansvärde exempelvis I'id 

200 Mp/s 1,25 kohm och vid 50 Mp/ s r a 
20 kohm. Ekvivalenta brusresistansen för rörd 
är 0,6 kolun. Brantheten är ca 5 mA / V ..1 fr 
la / Ua-kurva i fig. 5. Ri, .u och S som funktion

'Vid de vid UKV vanliga mellanfrekven ' 'rna (10-40 ~Ip !s ) 
av Ug å terges i kurvor i fig. 6. " Under bråkdelen av en period. 

Fig. 1. Televisionsrör från TelefunkeIl, t. v. en »booster diod», PY 81, 
t. h. en dubbeltriod ECC 81, lämplig för ·KV. Fig. 2. Ett urval av Tele funk ens televisionsrör. 
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22 

DY80 
72 

t=21 

67 67 
ECC81 EF80 EQ8055

(ECC82) 

a a, . 5 02 

--- I .
Q3 :=~ g4 ' 9 ' k -- -- k 92 9~ 1 ===GJ /~I~\ O l~2S g:.g,


91 -- 96 
t k k. t t K+lt tot L K ttl t 2 

t t Q2 

D 

"O g,
t ,i l 91 kz 

tz kZ 02 al to
U 

o 

,'o't 2 

Röret lämpar ,;i ~ ulmärkt för triodbland 
ninp;, varvid ena triodsys telllct används som os
cilla tor medan den andra användcs fö r additiv 
blandning_ Blandning branthete n är av slOr

lek60rdningen 2 mA/ V vid korrekt inställd os
cilla lorspänning (jfr fig_ 7l

Röret lämpar ~ i g: även i HY-oleg på UKV, 

Tab. 2. Data för tele vi , ionsrör från T ele/ unken. 

g7 g7 

97 gl 

91 92 g3 k+'U' "(J

97 k 93 92+ 95 

94+ 
96 

-22 

22 

PCL81 

,,~ ,,~

: :-- gt g,


giP 

k. t t k+ k+ t t k. 

g3 93 93 g 3 

9, at 93 

92p k. 9, 
tJ 

t 

"Q'93 k+ 92 9t gip 

va rvid man mcr! fördel kan anordna dubbel 
triod en i förenklad kaskodkoppling.' i,ven 

andra kopplin gar exempelvis gall erjordad 
koppling ligger bra till Iör della rör. lnkapaci -

L Se CXt,mpelvis BJUH STRöJ\I L: A n tennjör
stärkare för TV . POP LÄR RADIO 1952, nr 
11, s. 21. 

93 

PL83 78 
71 

I 
U 

-l~ 

PY8) 

(lo:@S,g, o

k t t k t t 

D 
t 

K a 

9,d " U 
k 

92 

Fii!. 4. Mall- och ~ocke)kopplingar för tele 
vi sion , rören från Tel(' funk en. 

tan"en för röret vid denna senare kopplin g är 
ca ;; pF. 

Rörets "bivalenta bru sreti istans är ca 0,6 
kohm, eli värde som ger förnämliga brusegen-

PCL 81
ECC81 ECC82 EF80 F.Q 80 1>L 81 PL82 PL 83pentod Iriod 

Glödsptinning (V) 6,il(l2,6) 6,302,6) 6.3 6,a 12,6 21., 15 15 
Gf'dström (A) 0,3( 0,15) 0,3 (0,15 ) 0,3 0,2 0,3 O,:; 0,3 O,:i 
In gå ng,kapacitans (pF ) 2,5' 1,6(1 ,6)' 7,2 " 11,.3 10 

tgång kapacitans ( pF) 0,45' 0,35(0,5) , 3,4 9.6 6,.-, 7 
Kapac itans, 

styrgaller-anod (pF) 1,4S' --- 
1,50,5) l 0,007--  < 0,45 

~-- ~--

<0,4 
~--

0,1 

Anodspännin O' (V) 100 180 250 100 250 170 180 200 180 200 180 170 200 180 
Ski:irmga lIerspänning (V) 170 20 180 200 180 170 200 180 
Bromsgallerspänning (V) ° O ° .-"

Gallerspänning (V ) -l -l -2 O - 8,5 -2 -4' -5,5 -6,5 - IS 1,5G -23 O -10,4 - 14 - 2,9 
Anodström (lilA ) 3,1 11 11 11,8 10,5 10 0,28 30 30 2,0 2,5 45 430 53 4S 36 
Skärmgallerström ( mA) 2,5 1 5 4,8 4,8 3 29 10 8,.') 5 
Branthet ( mA/ V) 4.0 6,6 5,5 3,1 2,2 7,2 8,75 8.75 1,5 1,8 6,5 9,5 9 10 
Inre resistans (kohm) 13,5 9,4 10 6,25 7,7 ~OO 5 15 15 47 39 20 20 100 
Förstärkningsfaktor 54 62 55 19,5 17 ':;0 70 70 6,5 

(för pentocler skärm
gaJlerbran thet) 

'--  ---  ---  -~ -- 
:\lax. anod förlust (W) 2,5 2,75 2,5 0,1 6,5 1. 8 9 9 
Ekvival ent brusresi stans 0,6 L 

(kohm) 
Ingångsresistans 5 3 

(vid 100 Mp/ s ) -- 
Optimal belastnings 6 6 3 

resistans (kohm) 

., Siffra inom parentes av. er triods)'stem 2_ , AnodmoH and=0,47 .Mohm vid 250 V anodspänning ·källa_ 

' C _1.;=4,5 pF, Cg3_/,;=6,3 pF, C05 _7,=8,7 pF. r, Gäller p;al!er 3 och 5. 
o1 

" Cg1 _ = < 0,4 pF, C = < 0,15 pF, Cg5 -a= < 0,35 pF. o Endast halvautomatisk gallerförspänning. 
a Q3 -a 
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-10 
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Ua 

Fig. 5. I" / Ull·kurva för ECC81, en dubbeltriod 
speciellt lämplig för användning p& ultrakort· 
våg. 

EeC-BI 

Ua = 250V 
-- -

I- - :-:::::: -
rIA. l,..---""' 

./
,./" 

I 

\ V 

\ sy/V-
'\V 
/ ~ 

I 

100 

80 

60 t«
t 

40 

k.Q 
40 

30 
Rl 

4 20 t 

2 JO 

O 
O 4 8 12 J5 

- Vg 
Fig. 6. Inre mO lstano (R i ) förstärkningsfaktor 
Cul brantheten (S) som funktion av p;alll'r för· 
spänningen för ECC81. 

m Bl 
Ja,Jg 

I---1\ 
Uo= 180 V 
Rg 

1-- (KJ M.Q 

I \ ./ 

H/IX' 
i'-,. 

\ :----.... <.. 
t>( ~ 

/ ........... J a V 
7 .,/' '{ r--

'V 

S 
(m A) So 

mA/V)Ri 
4( k,Q,) 

15 

10 

5 

O O 
O 3 4 5 Uosc(v) 

Fig. 7. Röret ECC81 kall med fördel användas 
för triodblandning på UKV, varvid d ,t cnu 
triodsystemet användes som o,cillator, medan 
Jet andra använd e ' SOI11 blandarrör med till · 
lämpande av additiv blandning. Fi guren vi ar 
brantheten för röret (S) bl lilldning"bran theten 
(Sb)' anodström U,) gallerström (l~ ) och inre 
motst nd (R) som funktion av oscilIator<;pän · 
ningen ( V ase). 

14:2 

40 H--I-1----t'-+--r4- -l----If----l 

-25 . 
- 30 

100 200 300 400 500 600 V 
-Ua 

Fig. 8. I,/VH·kurvor för röret ECC82. Rördata 
paminner om data för ECC41 och 651 7. 

ECC-52 

Ua=250V I 

/.,/-I-- t 

\ .>- ........... '" 

\ V 
1/ ~ 

o 4 8 12 

BO 

60 
;(,l

•40 1 

20 

OmA/v 

S '4 
k.Q Rl

3 30 t 
2 20 

10 

Oo 
16 
-V~ 

Fig. 9. Brantheten (S) inre motst nd (R) och 
förstärkningsfakto r ( .u) som funktion av gal· 
lerför5pänningen (V) för röret ECC82. Anod· 
spänning 250 V. 

10 ~V---I-!---b,.-I--~: ===t==l -2 -
~~=t==~~=±==t=~-3 -

~ L I I -4 

o 50 JOO 


Fi g. 10. Ia/ Vn·kuna för EF80, 


150 -"~OQV 

gällande för 
skärmgallerspänningen 170 V och med broms
gallre t pil nollpotential. Delta rör lämpar sig 
tack vare hög branth t 7 mA/V och Hl.g anod· 
galler·kapaci tans, som förstärkarrör i HF· och 
l\'lF·steg. 

,kaper. En brusfuktor av ca 3 vid 100 Mp/ s 
ligger inom möjligheternas gräns vid optimal 
dimensionerin O". 

Övriga data för detta rör återfinnes i tab. 2. 

Eec 82: 
Liksom EeC 81 har denna rörtyp två helt 
skilda triocl sy"tem. Röret skiljer sig emellertill 
från det nyss genomgångna ECC 81 genom den 
lägre brantheten - ca 2 mA/ V - och Jet 
lägre värdet P' förstärkningsfaktorn (ca 15). 
J fr kurvor i fig. 8. 

Röret, som har data, påminnande om Philips· 
röret ECC 41 och det amerikanska 65N7, är i 
första hand avse tt att användas i televisions· 
appara tens avJänkningsdel. Röret är sålunda 
sär5k ilt lämpligt att användas i multivibrator· 
kopplingar och är därför dimensionerat så, att 
det under korta perioder kan a ge hög anod· 
ström. Röre t lämpar sig även i synkseparator· 
steget och i ·teg för synkpul fö rstärkning. 
Ia /Va·diagram fi terfinnes i fig. 8. 

EF 80: 
Detta rör, som i stort sett överensstämmer med 
motsvarande rör i Philips·se rien, har mycket 
goda egenskaper för 1IItrakortv!w. Röret har så· 
lunda relativt l·· , brusresistätl s ca l kohm och 
har en ingångs impedans vid 100 .!\fp/ s av ca 
3 kohm. (Vid 200 1.\lp/ ,; ca 0,75 kohm, vid 
50 M p/ s ca ]2 kohm). Ingångskapacitansen är 
7,2 p F orh utg! ngskapacitan. en 3,4 pF. la/ Ua· 
dial';ram för EF 80 återge' i fig. 10. 

Rör 't är lämpligt som HF·förstärkare i tele· 
vi ionsmottagarc och - fram för allt - som 
förstärkarrör i ;\1F·stegen, där dess höga brant· 
het, ca 7 mA/ V. och Hlga anod·galler·kapacitam 
komIller väJ till sin rä tt vid de relativt höga 
mellanfrekvens r (J 5--40 \lpj ,;) , SOIll anvtin· 
des i televi, ionsmottagare. 

I tdel'isiunsmottagarp av interrarriertyp kan 
give tvis EF 80 använd as som I\IF ·[örs tärkare 
för 5, !\fp/ s. i\l'en i tel 'v ision sl11ottBgar ns av'· 
länkningsdel kan EF 80 komma till anvä nd· 
ning exempelvi " för ~ ~'nkpuls fö r" tii rkninp; och 
i synksepa ra torsteger. Genom rörets högn 
branthet. och låga kapacitansvärdcn liimpar 
det sig även bra i bild förstäl'karst g, och kan 
ock 11 anviindasom HF·sl utst(>g, å tminstone i 
Jc fall kraven p,1 för stärkning ej är för stora. 
Ett kraftigare BF·slutrör är PL 83, se fl dan. 

EQ 80: 


EQ 80 är en fa sde tektor och öven~nsSlä lllmer 


med l11 o t s l'arand ~ Phil ips·rÖr. Det ta rör har tio 

digarc behandlats i POPUl.ÄR RA DIO", var· 


, Fasdet.eT.-turn. , ett nytt slag au detelaorrör för 

FM·mottagare. POPUL.Ä.R RADIO 1950, nr 9. 

sid. 281. 
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JO
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It 
8080 
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4040 
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o o 
o 	 100 200 300 400V -12 - 10 - 8 -6 -4 -2 O 

-Ua Ugl-

Fig. Il. Tj U - samt I"(l1;2) / U,,l ·kurvor för kombinationsröret PCL81,n 
gällande för pentodde len, skärmgallerspänning=180 V. 

{ör verkningssä ttet kan förutsättas bekant. 


Da ta för röret å terfinnes i tab. 2. 


PCL 81: 

peL 81 är ett kombinationsrör innehållande ett 


triodsy ·tem och e tt slutpentodsys t m. Trioden 


har en fö rslä rknin .' fa ktor av ca 45 och anod


förlus ten för slutpentoden är 6,5 W. Den maxi


mala ute ffekt, som kan erhå llas lr n röret vid 


10 % dis torsion är ca 2,2 W_ Branthe ten fö r 


Pentoddelen är 8,7 m A j V. h l a- och Ia/ Vg l 


diagram lite rges i fig. Il. 


PC L 81 är ett mll ngsidig t användbart rör. 

Ett nära till hand ' liggande användningsområ 

d e är give tvi s alt ha det om kom hinrrat 

LF-steg och slu t teg i mottagarens ljuddel. 

Därvill erhå lles en u te ffekt tillräckl igt [ö r 

mindre bostad sru m. All mär a är , all peL 81 

helst bör dri vas med halvautomatisk gallerför

spännin g enär ri sk för återkop plin g vid l iig 
frekvens fö reli gger med geme n am ka todilllpL'

d uns (katocl mou iind parallelJ kopplat med 

kondensa tor) i synn rhet om röre ts fulla Wr· 

stärkning ka ll u tnyttjas. Vidare bör - 0111 b I

da system n anvä nds fö r LF-först ä rkni ng - re· 
sult erande växelströmsre is tans-'n mellan trio el
~aller och ka tod int e överskrida 0,5 :111011111. 
Des 'utom bör i dylika rau, om hela röret. [ör

s tärkn ing utnyttjas ( triod + pe ntod) , röreL för · 

se med en rörhå llare förs,' dd med jorda t! 

skärm, som omger nedre delpn uv röret. 

I avlänkni ngsdelen ä r della rör lä mpl igt i 

exempelvis ve rti kala :l\·län kning ' o,cilla torn. 

Härvid ka n trioden utnytt j s som själ vbloc 

kerande osc illu lor, och lUa ll ka n då lil ta s lu t

pentoJ - ys t e nJ(~ t i röret fungera som slu tsteg 

och levere ra erforJ,>dig effek t till ver ti ala 

avlän kningsspola rna. 
l'CL 81 karl äve n anvä ndas som s nksepdra · 

to r och för förstärkni ng av synkpulscr. 

F ör al t und vika parasit svängn ingar ä r det 

t illrådlig t att i gallert111 (Iningen direkt på 50<; ' 

kelkontaklen ansluta ett skydd smOlstånd på ca 

l kohm och ev. dessutom i skärmgaUertiIlled

ningen inkoppla ell mot tånd på 300 ohm. 

PL 81: 
Ell rör speciellt avsett att använJ as i "l ut
, teg; i linj eavlä nkning "euheten . Röret känne
Leekna , sa lunda av, a tt det vid låg anodspän

nin g; avger mycket hög Loppström, och att ka 

toden unJ er bråkdelar aven period förm år av

ge stor emis~ionsström. Vidare till röret mycket 

hög; backspänning - ca 7 k V i for m av puls

spänning av rnax , 15 / ' '5 "arak Lighe t ~ ,'ilket ä r 

nödvänd ig t på grund av den höga negativa 

spänningstopp. som upp~tår mellan anod och 

k atod und er terga ngsperiodcn i ett slut teg 

för linjcavlänk ning. De späninga r, som härvid 

uppträde r är av storleksordningen n gra k . 

Av denna anledning är till ed ningen för anoden 

aubringad i form av elt ull:ag på glaskolven. 

l a ILa sam t 192 Ua-di agram å terfinnes i fig , 12. 

PL 82 : 
De tta rör ar i stort ~t:l t iden tiskt med röre t 

L 41. Dess huvud sakli ga unvä ndn ingsområdc 

är som slutsteg i tonkanal n, i det fall hög re 

effek t er fordras än vad ' om kan erhcdlas ur 

pentodde!en i kom binationsröret peL 81. Dala 

i tab . 2, la; Ua-diagram i fig. 13_ R öre t avger 

ca (~ W uteffek t med en a nodbelas tning av 

9 'I . Brantheten är 9,5 rnAIV. 

PL 83: 
P L 83 är i för s ta hand av'e tt som bildförstär

brrör, framför allt 'om clrivrör för b ildröre t. 

Av e tt sådant rör ford ras, att det skall kunna 

fCi rstärka inom ett m ycket brett frekvensband 

( = \ ideokanalens br dJ fr Un 50 p / s l iT! 

4 }\lp / ) . De krav som kan uppställas på ett 

sadant rör är lag ingan«skapacitans och hög 

Ja (Jg2) Pl81 
Ug2 = 180 -Jaf 

- Ug3 = av ---' Jg2 
mA 
400 -

t::"'-

300 

200 V 

~+--+--1-1 O 
-I 

r _I---+-- T - 4 
____!.---r-

o if -8 

-Ua 
Fig. 12, la (lg) Illa-kurvor för slutröreL PL8l.. 
Detta rör tål mycket hög backspänning ca, 

7 k V vid pulsspänning med max, l 5.u. ek. var 

varaktig he l. 

rL82J0r----,----.----,----,-, 

Ug2; 200 

- -,---i---I 

~.t:. -15 
-18 
-20 

:JOO 400 V 

I 

mA 
150 I---;..;'-'---,-

100 f-Hh'4-'!-=---t---+---l~ 

50 

100 200 
~-Ua 

F ig . 13, T.,I -,,-kurvor för röret PL82. Detta 

rör är ett ordinärt s lutrö r, avse tt att an vändas 

i lonkanalens slutsteg. Röret ger ea 4, W ut 

effekt vid en anodbcJas tning av 9 W. 

Ja (Jg2) 	 PL83 

Ug2- 160V - Ja 

-- U 3- OV ---- Jg2 
 •A I 

80 1 - 

- ~----- :::::r i -o 
60 

t 	 - I 

-2
40 

I 3-\ V .T 
I\\ V I - 4 

20 
,~ .( "~I I -5 , ,..,.::<..----l OJ 

~§-:-=:31-2~::-=-~~~~~~t~~~~-~l~~ ==~.i.io 
o 50 100 150 -S 200 V 

-Ua 
F io'. 14. I (Ig-z) l Ull-kurvor för bild lörstärkaru 
röret PL83. Detta rör använde fran,för allt 

som driv rör i videoförs tärka re. 
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Fig. 15. R ·ktang:ulärt bildrör 
[din T cle funhn. Bild· 
storl ek ca 220 X~90 

nlln. Röret s län gd ca 42 cm. 
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Fig. 16. In / U,,·kurva för bildröret B35A. 

Ta". el. !Ja w /ör l,ildrör B :;5 A/rån Tele/li nhen. 

C;!öd -pännillg (V) 0,3 

Clöd, trölll (A) 0.3 

I f'I. g [lng-sk a I lad tan ~ 6 --316----4 
slvraallf'r - övrioa 
..Ie k~roder (p r) b 

fngruI6 kapac itans 5 
l.:::atod - t"h riga 
(·lektrodPl" (pF) 

2 : a anod pännin g (kV) 12 

l: a onodspiillning (kV) 0,3 
Fig . 17. Måttuppgift för bild·

Call erför,;pänning (V) ·33 - ·77 röret B35A. 

branthe t. PL 83 har en branthet av ca PY 81: 

10 111 A / V och en ingå ng 'kapacit a ns av ca Denna rörtyp är avsedd att som »boosterdiod» 


10 pF. U t;!;å ngskapacitansen är 7 pF. höja anodspänningen i en allströmsmottagare 


PL 83 används i de {all då EF 80 är otill· från ca 220 V till erforde rliga ca 350 V. Där

räckligt i BF·slutstc;!;. Data å terfinnes i tab 2, vid utnyttjas röret i kombination med linjeav 

la / Ua· re sp. Ig2/Ua-diagram återges i tig. 14. länkningstransformatorn för utnyttjande av dc 

16::! 

!=i trÖlTI slö ta r ~O I1l uP P::i lär vid al ergu ngsför

loppet. Samtidi gt \'e rkur dioden clärvid lineari 

sc rand e pil. avlänknin gsspännillgt'll . D(.l nna 
kO[lplilt ~ ' 0 111 prak ti skt ta get blivit ~ t a lldard i 

europ" i,ka lek ';"ion" ,"ouagan' krii ver e tt spe 

ciellt riir. som t(l l en b Nydandl' spä nnin g; 111<'1· 

l an katod och ;;Iöd lrårl. För rörd P Y 81 iir 

tiil t\kn e1rifl spiilln;ng mellan ha tod och g](;,I

trad (" Il ::; kV. 

1{un't u\'crc n!istämmer i stort ",·tt Jll cd mot· 

sva ra nde l'ör i Philips·serien. J ir tab. 2. 

n 3;; .\: 
D etta bildrör ,il' av rek tangulär typ . ?fdtt~n 

[(jr röre l fralll~:.tl" av fip;. 15, varav fralll ;rär alt 

länglkn på !"(i rct inte är s törre lin ca d·2 cm, 
\jlkN möjliggör e n Illl'ra kompakt apparat 

konst ruktion !i n vad ~") 1l1 fall e!. är med d,-, cir

kulära rören, som lir be tydlig t hin gn ·. Avlänk

ni'l ,,"S\ ilJ kf'ln rör de tta rör ii I' ca 70 °. 

Rör l il' R\'Sf'tl för 111 3 f T ne li sk avUinkninp; och 

ms!!net isk {okus('rinl!. i\laximal aIlodsplinnin~ 

på and ra anoden ut gör 11 k V , men rc.lan vid 

9 kV <·[håll es en n ' lgor!uncla , ka rp bild. Till 

riirct hör en siin;kild jonfällemagne t för för· 

bindrande av all negati va jon ' r förstör den 

ljuskä nsliga skärm en på röret. F örsta a noel 

spänningf'n bör uppg.1 till ca 200 V i röret och 

m axima! ne~a tiv f,jr ' pän ning är --4::; V. 

Övriga da~a för röret å terfinnes i tab. 3. 

I bildrörets bildskänn in p;ar ett "pcc ielIt 

g la. fö r all i lllöjli gll te mlm unde rtrycka dct 

genom reflexion upptr,idand e diffu sa ljuset på 
_kärmen. Härigenom förbättras kontrasten av

~c v tir t. 

T rörseri n Eran Tcl cfunken in går in ge t spe 

ciellt likriktarrör för anodspänningen i tele 

vi sionsrnottagare . I ställ et rekommenderas av 

Telcfunken anviindning uv skiktlikriktare, clå 
det a n, e att dessa är liimpli p;are än rörlikrik

ture )l.g.a. den stora anoel s trölll s förhrukningen 

(min. ca 300 mA) i televisionsmollaga re. 

Sam tliga rör i televis ions,erien från Telefun

k n är tillverkade för en gJödström av .300 mA. 

E· typerna har glödspä nningen 6,3 V, under 

d et all P-type rna har olika värden beroende 

på el e n glödcffekt, som erfordras. Ett undantag 

fr ån detta bildar rören DY 80 och EQ 80. 

DY 80 som skall ha 1,25 V och 0,2 A upphettas 

direkt från linjeavlänknin g transformatorn (se 

ovan). EQ 80 skall ha 6,3 V och 0,2 A, varför 

della rör om de t inkopplas i en .300 mA glöd

strömskedja må te ha ett speciellt shuntmot

st1l nd 63 ohm inkopplat pal'allellt över glöd

td ele n. 

En TV·apparat har byggts av POPULÄR 

RADIO med en rörsa ts från Telefunken, och 
denna apparat kommer att beskrivas i några 

kommande nr av POPULÄR RADIO . Appa

raten är av intercarrienyp och bes tyckad med 

endast 17 rör. Särskild vikt har lagts vie! att 

få fram en så enkel och billig mottagare som 

möjligt. 

http:fralll~:.tl


Trådradio ..• (Forts. jr. sid. 6.) 
prop:ramledningsnät , som vi kan utnyttja för 

trådrndion. Det be tyder, att man inte behöver 

hygga ut ett programnät i samma utsträckning 

för tradracIio som för ett FM·nät. 

Eftersom vi skall ha cIuhbelprog rarn JJdycIer 

de t, a ll man måste ha du bbla sändal'ulru ' t· 

ningar, och eftersom 17M-otationerna måste lig

U' :l p1 platser, sonl lip:ge r högl- m åste 111an räkl 

na med , all man far bygga nya vägar_ Man 

måste dra fram kraft, vall en. avlojlp. Vidare 

måste m a n ha höp:spänd effekt. Därför mil te 

m a n ha ställverk m. m_ De outom mi!., te mall 

h a en r ese rvsä ndare: för varder a sändarna_ Det 

hlil' alltså totalt fyra sådanu s[ind aranlägp: nin 

ga r. Totalt komm e r man upp i en kostna d för 

själva rarlioutru~ln in "en p , 1,8 milj. En ma st 

på 200 m går på ca 300000 kr. kraftutrll s t

niugen ca 25000 kr. s tationshuset ca 300000 
kr, markförvärvet ca 50000 kr, tillfarl svägar 

ca 50000, llli!tutrU 'i lning ca 50000 kr. Själva 

FiII-a nten nen ca 75000 kr, matarl edninge n ea 

10000 kr, vid are monta ge e tc. ca 60 000 kr. 

T otal t J)Jir kostnaden {ii r e n sadan anlägg ning 

för två program med 60 kW :'i c rp ca 2,7 _\1kr. 

}Iotsvar a nde pris för e n 10 k W:s station blir 

ca l M kr. Dc totala kostnad e rna för 31 dub

bels talionc r il 60 kW, 10 dubbel elationer på 

10 kW och 9 s ta lionerpå 3 kW bli r ca 95 Ikr 

i inves te ringskos tnad. Och därtill kommer pro

gralnledningarna, som det är svart att göra en 
öve rslags beräkni ng på. Vå ra driftskostnade r 

pr är för FM- K V-nätet skull", gå på un p:efär 

12,2 nlilj. Totalt ullI sa en inve te ring pr lyss

nare 0111 47,50 kr och en ll rsko!<l nacl 0111 6 ,60 

kr. Därtill kommer kostnaderna för störninp

tjänsten , som g r pa ca 15 a 20 öre pr l yssnare 

enligt aktuella siffror. 

:\{otsvarande kos tnader för tråd radionä tet är 
i genomsnilt (för Växjö-oml'ådpt) i investering 

70: - kr pr a bonnent. Årskostnaden blir 12 :70 
pr abonnent. Motsvarande kostnader för Stock

holm skulle bli 2S: - kr pr abonn ent och å rs

kostn aden 2: 77 kr. 

Frågan är sedan, när vi kan ra dessa nä t 

uthyggda, och detta är sak"r, SO I1l beror på 
sta tens finanser, och d et gä ll er an tingt' ll Jet är 
f r/lga om e n utbyggnad av FM e ller tr Ci clradio

näte!. 50 dnbbels talione r för n vI med program

ledningar kan knappast byggas ut på en 10
arspc riod . Däre mot kan trådradionälet b yggas 

ut på denna tid, ev. kortare lid. L senare fallet 

skulle endas t ca 2 il 3 % av Tclcp:ra(vel'ket s 

tillp:änp:liga arbe tskra ft tas i ansprå k. Utbygg

nadstakten för FM är däre .llot beroende a v 

hur fort folk hy ter mOllagare ; omsättnin;:.;s ti

den h äller 5ig omkring 10-1.5 år. 

Hr Esping anförde i fort ,u lIningen e n del 

e ngelska och ameri ka n ka . ynpunktcr på prob

l emet och ville d ärmed få Iram, alt den höga 

kvalit e ten vid F M·lJ KV-runJradio sannolikt 

inte kommer att utn yttja s av folk i allmänhet. 

Vanligen låter folk tonkontrollen s lå i mörkas

te läg ' l och struntar helt i det vid sträckta fre

kven omr1lde , "om man e v. har l11 ö j.l i p;he l ~ r all 

få mcd . F ör övrig t ifragasa lte hr Espin g, om 

intc å tskilli ga av de FJ\I-moltaga rc, som kom· 

mit ut i marknaden, ä.r bättre än de »vanliga» 

mOllagarna för mellanvägsområde t. :\ [clIall

vag sla tionen i Spånga gil r ut med 10 kp ls i 

ante nn en, och vill man JlU med aJln frck vc nhc r 

upp till 10 kp! s kan man få dem fdn Srunp:u . 

!k t är bara a tt ~e till att lokajmolta~aren har 

tillräckli g bundbredcl . För de n sake ns <;kull 

beilÖvs ingen FM-slation, sl utade hr F,:;ping. 

Di8kussion. 

l d (' 1I ( · ftC I' fiin'dra g'l ' L fijJjuud e d i:-il.::. U,SH ioncll 
f r:llllllUll ...(' i l, j- /' illl; ig-~ ::L'" clyiling". l l ol ger )[u r
t 'u !:, att lHan b c' II Ön "l' illte \' lilJ a anfiug'f 'U t r:t (l 
radio l' ll p l' F ..'\[, )oran kan t ) 'k8:1. I :in ktl s i .~ hfL 
<ladc-' I'u . l : ialt t n-kun ii I' t r ut.1 r a llio Il fijl" lllTlnp:a 
tlJlIl' ;"'l.I it.~ n ll l '!1 ;..:;inlu li; ~lI ill ;,,:·e n. llte duu F~J i iI' 
lik a s j;i l\ '~ l{l'in'll V[t uIHlra 11[1.1 1. 'Pnld ra dion 
ii r s1ikC'rt l: ll II t lll~irld li) ~n ill.~ i o Ul r :'i. dt ·lI 111 (14.1 
g h '!-; I H.~b Y';;.;..!'l'I::lI,. ' lJch i UHl l':i rll'll J1t {\tl ~t ijl'n i J) g:'. 

Hr, U1HiC'1" (l p t ntt 1'~( JÖn·f alh'r u tt \~ a l'!l l ' ll 
prnktl :" k }()S Il i Il;",:: i t i i t!.l l(... fo l ku dt l OIlIl"il c1 c ll ", 

lLirp, :-:\'a nHlt, In' ~;spi ll Jl', att lilan pj l;:all 
ill t'ijl' Jl d u lJlH'll' l'ugTanl ll il i" .11 t'x / 'IJlpe!v i s i 
S toei;:h o lm , elliil' Juan Llii d ;.!(!IJO Jll sk lIll e t\·ill ga 
s toekhollllal'llU a q !'Öl'a nya lHoltn.:",:::1l't ' , Yilk e t 
illk s: k lllJ ~J \·a ra lIud \ ' ~indi .:.:: t p å plat~H' rl dUr 
d l!t flwlru 1'1' .L' nJ Ul JIH'l ,[ jS l1.'ilJll eras via tr:'i d ", 
radi o , Det ~ klllle illJl L: I, :il.'u e n o r;Htyjs~l. 

I ('lit annal: tll::ik ll ss itJl1s i n lii ;:.!;g 11 ;·l11(-'};::\(1. -s, 
~lt L llill' e t t l:'..\{ "' lIi it iir lItl) ,y':~~ t' ~ ii. lltl r Ill a ll j ll 
lo ka l o<..:h lllU:-\lt ' l' ni rdi.~.::· l lur <l e t t' le d si ll 'l.
:-;t:lLioll p l' ~ Olll biit' Yara i ru .:,,:·g·orn:-l, '1'C'l(>\' ls iu
1I l' 1l It v r d ii rflil' kLlllua b iil'!l t'Il del ~l\ ' i nn:!st(' 
riJl ,~a rll a fö r F:' ( "lI iHC'L. lliil't i ll ill,·iindt., ilr Es ", 
ping', att \'Itllal" t t-n tl'kdsion::::;nn h: lIlt ko:st ar 
lllill :::i t 100 .UUO ).;1" . Yitlan' kOlnnwr luuta r1 ~ \ d

lliJlp;ur HI. Hl. till. ~[Ull ~ lJnr illh ~ :-o;t ll1.\· ek~t 

SoJll lilan kalHd,,\ ' trol' , o<:h s f'(lun iir fl'1.I ,l"n:ll1, 

lI u l' l'u:-;tuath'l."lla ska ll {vl'll (' la s pil F,:\[ OtIt 
tt'lpvhdollC'n. Uiil'till I" O!l lllll'l' U CH ~ t()J'n iu \·('.o.)
tl'l'ill g-(\ n l' ii lHottu;..:-an;tdulL" 

Ptl en fl'!t .~' u om kost llade n inte blir stulTI.! 
fi i L' ett t!' ;ull'adiosy :s t l' Ul föt, tre LIl"OJ.n'um :i n 
fi,l" t di fÖ l' klurade hl' ESLdll,U' , att r; kUlnad l'u 
ilr ytt er s t lite ll. I!<" turd c, r. ö. aldrig- uli lal 
11111 Lre lH'OgTa lll, luall ford e illt l: ucllönl. al'
lH' t u ll1t~ d fl('I'u lin lHt'd t,· tl. 

1) ;1 t'll (l' tlg-U hur IIIall .~·i il' i d l! fall , där tl (,t 
llOl' [lpra falJliljf'L' i s:Hlllllfl lJlI ~ ~ om \·iII ha 
tr tltl nltli03 l1 xlutnio:.: l llf'1l podast t'll t e l(, f on· 
aiJ OIJII('lIt, lll c'd(ll"' la.Je Id: E ti pin,!:!' , al t 'rl' lt!
gTnfn'rkt-: r da fl'iI ~.W l' dt ' H ,'"'0 111 l Ull' t t '}P fO ll i 
IIIHW !· O lll hun tillå t e r" utt 'l'el! 'g ral,·(,tkt't all

,"';ill(!el' haliS ledning- fi.il' Ö\"I:I- I' ( Öl'iIlj..:,' il\" il·<~Ld 

rudio till de andra fa lltilj~ ' r na. :l \' !t 'gTa l\"C'rk f' t 
j;n ~ k:1r t ' l,I :-i kr iU lig- f jjrlJiII dt ' l::w {rliu honom ot'h 
f : l'" JlIall int r d e t , g·nl' lilan fl'a lll p;i (' Il a Ul1alt 
ll'dning. :,\fe ll iinllll ll ur !lp t ""' jute illtr:irrat aU 
Il tl ,~'U u uc ku t n It sIu'h"a l/;i. 

lIr ES llill~ lliilllntlc ot'k s :I i de tta S i;lIll Il l:Jlt · 

han .~· , utt cl~ 't filt f' r, 80tH utJlyttj n M pa tf'J!' [ j lll
!-i!:ttiollel'lIa f i i l' ön'r f Öl'irq; a," tr.l dl'adlo l.l l lIl 
I lllu!ln <" lltl edllill~:al' hal' \'arit de t :-jt O.l'a lJro ble · 
lIu·t \"id t:r:idradiOU8 uthyggnad, Dc~ Du' i u te t a 
lIag oH cxt.l'll plat s, och l ö l' dr ll saken s 81: 1111 
Ilnl" l, tan nrll l"lu t frull! I,.'Il lill t: rl"oll s lrrdd tU !l 

111(' ,1 Ul nlllOJ'tlt'Iltligt S III ; l dilll Cn s iuu( ' I'. I ,·1(" ra 
saJllllla nliall g' hade ~i\"t ' n III" };~.;p ill .~:~ iUlIll1 1 

k0l1111tit Illed p:"t (,tt pa t e ut, Bu l..: ....:·L' IJ !t , l, 'lL ll :i r
f ill \·n l" [ij lj n Il d e: '1' ·1 'f;'J'f! f \"' ('rl;: l'l. ltu Il \' :-i; 1.I11 ~1 1' . 

lJf' t al. lll Cll ('U linna fÖ l' Ii b 'ce!-\'Iin,C; ,n' f1 Itl'"f , 
l\1('U lIpptiJcl,t e efte r n ..1~,!;O Il till, att " (l H i iJ" m u, 
~OllL m a u hade l$ulllarht'rn t m ed, lt:Ir.! 1J ~ (jk t (lfI 

t " u t p å nlt n °!. Di:.,t a n så ~ s i nb ' \'Hi',l l iJnlJ1]i ~ t 
'l l nll 1II'Otl.:' ,o.: t i lllad ps . De t g ii'lldl..' a lt. 1',1 i"' 1"]1'} 

(It: Jlyltt:u::illilld, ' 1' lIlot pa ~e ntt't , tl :t ,f ·' r iu tc ' an
~;1 "'~i ö nHk\·ii rl u r 'l' e ll' ;:..n·nf.n' .l'k~t::-1 ~;Y lJ PUll k l, 

a tl th.: t fallnR l'tt pah'ut 11 01 omr';"ltl e!". l ~ f r(' l' (' Il 
h\r..!!'y:nig· t , ist l' 1I~ltl l' s Jll'lU on l ('I n ~'ul' liI"lIill .:.!· , 

'0 111 giL:k IIf [I:" att 111' E~ pill g lJ h' / 1lJ(!t! upp· 
ftlJ llill"e i patpnl(,t , Swu rjcli g t u ~h l\"\ l' r N JdHIIJ ' 
lir 'f:s pin g- IIlC'd T ekg nlfn.lr kct fl tU l'b in l1eI 
!'il' , SO IU innc lJ ar , al t han in te luu] c rä t t aLt 
g'urn s i~; rliig·ou förl j illI :;t 11:.1 lllJp f iouiu gc lI , 
H L' E!s piHg" ha(h! f1 ll t s.l iuta tjHnat ('t t öJ'e p:t 
Hitl t r :id ractiofilter. " eli h a j( 1I0lJpad C'il , a tt H(I 
k(·' n n te ,L t.I l2ttu ldurliiggundc sk!l lle yara lI i ' 
,"i i rl(l e u. 

P il. en [l',lga Oll! IIl1r . tom ko<;lnad ern a I>J II~ 
}l a Illo tln,:..:-nrsi da n lIIvd dl' l atlc h l" ]-;:-; Dl " ;':' , at I. 
f ör mC' ll llu \·:ig-s l' Ull dnldhHt in\'csLC'l"lllge l1 [;;1" 

xli ullal'\"1 + n iit llt g :i l' cn. :J il 10 .s'() fl ' " tota l a iu _ 
,· t.·. ·tc ringcll. ",\loisVHI'Ulld c s iffra fö r l!'l t? \' i ::4 in 
11 (111 tord e kll llllJl::! a tt 1i.g· g:u Illt'ILau 1;:; Of'b :.!O 1/. , 
I J' l'ag:a on1 F;\[ L.ll" m a ll r i i k na JlH' d C Il 11l\'I'~ 

t e l"i n g"(' I' ii r 47 ,GU ri ikJl nt pr l ysstl:ll'i ', 1lI ('1l i n · 
YI '~tp rin gen i lUol t n;;u l'l' ull s,ig hl' ER IJin;; l11i 
~':1 10 g·rItlg·( ' t' de n IlH -S Illl111J:.:,1. J) Clo:SU tOlJl t ill · 
1;:0 lJI Il H:' l' DlI t'<'ll U4:-' Il , XUIll i de fI (·!')tll f u ll lJ Ur 
Jl ulh·Ultdi g'. j(OSlIl)l{l e' ll [ö r Pil :-1: U]Ull kO IIl I I\ C'L' 
~ ;il~ l" 1't iu te' at t lIo(/ t 'l' :-; ti ;.:':.t JO~7J k l' , 

l "'liid il l i U\'i illd l'" \ ' il1 (,tt di s l;:1l 8~ j on~inEi.~;..:· 
0 \' ddJiIl ;"::, .1I o1gc l' )I[,r('ul-i, at t d pt enr"{ ~l t i ii ' 
d ('u ut:! a'· d CIl n yn llwttaga r f' lI SO IlJ w öjlig·?-!·ii l· 
JlLotlug nl Il g fl ;'1 1JI'-'·, ",;o rn l'iit t ...riO;(' 1l IJi-i!", Iii/-!' 
gUll ~W l ll (' Il ~ ' x.tn.l itJ\"('!oO:b~ r1l1~ (iii' r~r. lJ4 ' t 

r ent F:\f - lIliis ' i ~a h i;l' ill t e Q1rU m c' r ;ill \" .L 
10 u/I) a\'" IIlott ag'u rk ostlultlet"lIa, (' lLi ir 111;t!l ju 
f:l r r iil;: ili1 1l1 C' d , :H t \·arj C' l ~'.::-i :-; Ilal' ( ' f iir !' {,IIpI' 
fi enure l,iil' l' r si g' 1I~' II l o tt a ;::Hl'(" J)(' l tll ' -ill 
in t"t"" hr }: t5 l'in :,!' ~:t J\ 1I ' (1 !J rl 1Ita ll Hll:'; ~-'1!' , af L 
dt't I) li r Jllill !i t 100: - kr ~k illn rl(} i t1f1PlJ ra l 
I\u s t lla ~l + ko~t.llad( ' 1I för allte n ll , all l:s a Pli 
~U III IIH1 a'" l ull: - kr i o 111 k lI ::j t Jlfl<1,'l" f lir al t f:1 

V)f-D KV i apll ::ll'U lt'l1 , tJ«h t!( 'n k(J:itn uflp ll iiI' 
Inrt [ar:llltlt' (," ra .!..," i l l1 g·! 'j" '!'-ti.i rn' pr l ,\":-isI Ht.r c: 

l';i i;:' nad iin .in\·t: t e rill g'I ' 1l pr" ; iilltl:lr:;; ldan . 
P :l (>11 fl'n .~a Olll iut" tr :l dl'u dl !I\ l luil \"('r hiiU '" 

l"I' s talHlard iiu ,"a t! SO Ill ;.!t-'llO lll :-i IlHtli l-;· 1. k)' ; i n~ 

flir t t.'l C [oni(j\-C t' föL"i Il .~, Hi, C' (I<l e lad l' hr E~ Jlill g; . 
att s å iU ll." i iI' fa lJ ~ t. 'l'r[tdnl l1io H dra r illt f" IUl'd 
.' i g lll l'l" Uflth'rh{I IlH!;;: Utii tnad t' r 1/;1 l eilIli ngn r na 
Ull "'3(1 'I'vlt' )! l'u (\"t' r kt'i, 3\' ck olJoll1i ~ka s k ii I 
UO.l'nla1t li tlllt,l'. 

' l' I.",hlradi o n s ~:"irlJ1ll'lt (' t vid l. rig' k(JlTI rll'k:,,\;j 
lIl1P till tlf'batt. l detta s:lllllllan han ;.:: lllt l cl 

tl t:"lacle Jll' Es pi ll~, ..tt t t.'( il'l' s OIll wan m:ls t l' 
l ii g-ga F .H - s latiollt 'I"IIU ,':1 hi.).;.:,·t ~ (IIH Iniijli gt 
r}(-' ss llt()1ll m e d l' x tl'Pltl t lI ö J'!: a lIlu st(' r, IJt,t~· t1d c' 

det, att. (]( ! blir t:' ftl'r:-;öktu ])Pj lin g:sfut'(! IIl:·U. 1 
lIi.lllcleb e a\" krig lII rt:' l (' man diirfiit' ~t· ;j, lI ;...:-a 

df'~~a statiollcr fOl'l a~t m öj li gt'. Eulig·t hr }.; :-; . 
)dn g ",ar det tl':l dl'aclioll i 'J'yi"ldalLd j 80 11 ) flln
g-el'udc liing-st, r tl slutl' t g jord" Illall I; :i, a tt 
11laU l!('lt f'lll\clt lilldade (' Il ant(: lln ~ la(1d Olll 
kring tt.'lt.'fonkalJlarlla o('h ),lIud,' da ~' i tta I 

s kydtl :'3 l"'l11l1111l'll o<: h l a in rad ion nU l' a ll t n n · 
Hut \·ilr lu'll sl agCl. 'J'r ~ldratlilJll ,,-::al' tlc:-;snto lJl 
iute att ll f'j la in , Yilkvt ock ::,.;; Hr (: 11 (':'; l' t1 t ,1. 

Det fln ns totalt 8 000 tl'iefol"talifl" pr Cr n" ,il 
ka tr:h lral1ioll tli s tl' iiJlW l"'IlS (il 'h det går i nit: 

att s H\' ~( jntl('r .. nOll ~t il f i o nel" lt 1\ c n g-nll g" , 
tl:i r Pll lOt k:lll U1all my ck e t "ii I h O IlIU :l \'I! ;jO 
k\\"- s tati o n , s a att: (-' ( t sLo rt tlllral Iy s s Ilan~ 

h lit' utan 1~· ~ :·mirq",: ~lH ijj 1i g·IIC;~te l'. S!II(ligf' 1l iiI" 
ti e t e ll ldm'c att h a r ('sel'\'l~ra nHbg']' CJ.!at ni r t'lI 

tl' [i tll' A. fliosiilLdal'c (la n i1.G; l'Cl fa wflt t iin ((i l' (' II 
:-:iiull a re p tt l~:!O k"', 

P:.\ e n [r[lga av tt-kn, lic, Björn X il",,,,ml oll! 
mall illt4~ l{un(] c a ll\'iilttl:.t tcle\'i ~d u nen8 Jj u dka 
Ital rö r J..' .:\[-ulsHn<lllillt!" und e r id.; c' - ~:i ndnin (1"'S

till fö r t l' I,,'· i :;ioll , s ad e hr E " pins: :J U d e t lw u r 
pas t n u' l 11Öjlig f , ccre r ~ol ll ( h~ , j n är Ul ll nJ al'
Il a lH't k\"Hllen , m a ll YilL ha Hlltill ;,,::, b :i rl e ,111 1}
IIel l'1"og- r fl lll oe ll t e lc \" hdoll oeh (liir'tiil' hnr 1Jl:I ll 
knappat;: I p; l ijd je av tl'led:-;iulH.:l!:i ljlldkU.llilL 

ra e ll IUlnan fl' :I,l",:;U uut h ill' ile t IJlil' IIlCjl 

hat t el: i - Ot it bill' u d io a tlJ"JflJ::1tCl" nHlll llth~ IH' f';::;
p i n j!, utt d et ju f urtfi).l'HIUlc fi n tl H Dl c llnn\' : gs .. 
o 4.: h l i'iu g n 'l.g Sl:i f, :uiOtt 1;: Ylll' , D(' ~ S lJ tO ll l lt an lIIun 

]JÖl'a tl"'å Ul'Utlion ro. 50 rn pn h : tla s iuor o m 
lu( tlcd n in :a:ss tl' fl k j'(;l' telefon i dIket t r:'l dl.";l 
dioö\"\~l"fu ring sker. 
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F i.-' . 94. MelallLerat glasrör insatt i TV·mottagare. 
Riirets yttre metalli cr ing är jordad. P å rörels hals 
återfinn es jonfäll a samt avlä nknin gs· och fo kuserings· 
e nhet. 

( Forts jr. nr 11 / 1952). 

Vid glasrör tillföres som tidigare 

nämnts anodspäningen till andr" anoden 
via en speciell kontakt på glaskonens ut· 
sida . Denna uLi da är ofta metalli serad: 

metall iser in aen måste jordas i TV-motta

garen. Trots glastj ockleken blir på grund 
av glaskonens stora yta kapacitansen Caj 

frå n andra anoden till j ord stor, oft a 
500 il l 500 pF (tab. 13). Denna kapaci

tans utnyttjas för filtrering av högspän
ningen till andra anoden ; observeras 

bör, alt denna möjlio-het ej finn es vid 
metall rör. 

Högspänningskällan bör utföras så att 

laddningen aldrig översti ge r 250 ,LiC 
( = 250 . lO-G Coulomb ) , vidare bör 

den kontinuerliga kortslutningsström

men icke kunna överstiga 5 mA_ ppfyl

~ 

Televisionsmottagaren 

hur den heräl~nas och 

l~onstrueras (XIII) 

Av civilingenjör Carl Ah-ell 

I detta. avsnitt av sin artikelserie om beräkning och !wn
struldion av televisionsmottagare !änmar författaren 
några data. betro bildrörets l<onsh'u!,tion och en del ae
taljel' för dett.a. Tidigare artiklar i denna arlikPlserie 
har varit infiirda i numUlel' 11, 12/ 1951 samt nr l, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/ 1952. 

ler högspänningsaggregatet icke dessa massa är mycket större än elektronernas, 

villkor, och överstiger den momentana och vid j onbombardemang ka n det fluo

kortslutningsströmmen l A, m l\.ste is a re-cerande skiktet på bild rörets skärm 

kyddsmotstånd i tilldelningarna ti ll förstöras . Vid rör med elektromagnetisk 

bildrörets elektroder inläggas. Ö rslag avlänkning träffar salunda j onerna ett 

mellan olika elektroder i röret kan näm område vid skärmens mittpunkt; om 

ligen inträffa, och det är då viktigt, att skärmen förstöres uppstår en mörk fl äck 

strömmen begränsas så, att elektrod rna (»jonfläcb) i motsvarande del av bil

i röret ej skadas. För olika rörtyper re den. V id avlänkning i ett elektrostatiskt 

kommenderas olika resistallsvärden men fält avlänkas j oner och elektroner lika 

i allmänhet bör minst 200 ohm inläg"as mycket och jonerna spridas diirför över 
i gallerkretsen, minst 500 ohm i först a hela skärmen. Denna skadas därför ej , 

anodkretsen och minst 10--20 kohm i och vid bildrör med elektrostatisk av-

andra anodkretsen. länkning behöver alltså ej j onema av-
Av olika orsaker förekommer i e1ek- skiljas ur elektronstrålen. 

tronstrålen joner, \ ilku vid vissa typer Vid bildrör med elektromagnetisk av
av bildrör måste borttagas. Jonf'rnas länkning avlänkas elektronerna på van 

ligt sätt , medan jonernas avlänkning är 

obetydli g, beroende på dessa sistnänm

das mycket större massa och ett områdeF ig. 95. JonfälJemagnet, avsedd för avböjning 

av positiva j oner. Dubbe!magnet. vid skärmens mittpunkt kan alltså för


Fig. 96. Kriikt elektronkanon. ( Du M onl.). st"ras. 
-+
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Olika system för avskiljande av jo
nerna ur elektronstrålen förekommer 
och i fig_ 90 är principen för en kanon 
med »krökt» lins antydd_ Såväl elektro
ner som j on~rrikta5 i detta elektrodsy
s tem mot en pllnkt på andra anodväggen, 
men i ett första magnetfält avböjes elek
tronerna fran jonerna och med ett andra 
och svagare magnetfält ändras elektron
sLrålem; riktning, så att denna lämnar 
kanonen parallellt med denna_ En bild 
aven dubbel jonfällemagnet visas i fig. 
95. Denna monteras sa, att den större 
magneten ligger närmast rörsockeln_ Vid 
nyare rörtyper är i r " I kanonen ~å 

monterad eller utformad att endast en
kel jonfälla erfordras. I fig 88 är sålun
da hela kanonen (ReA) snett monterad 

i röret, varigenom ena jonfällemagneten 
blir överHödig. l:tt arwat sätt iir att 
»kröka» kanonen (Du Mont) på sätt, 
som visas i fig. 96. 

Vissa bildrör har slutligen en fluores
cerande skärm med tunn aluminiumme
tallisering ytterst på skiktet (STPtI.) . 
Jonfälla är i detta fall överflödig, enär 
aluminiumbeläggningen vid j onbombar
dement skyddar det fluorescerande skik
tet, sa att detta ej förstöres. 

Avlänkningen av elektronstrålen i 
bildröret sker numera övervägande med 
elektromagnetiska fält. För ändamålet 
användes en avlänkningsspoleenhet, som 
monteras på rörhalsen närmast konen 
(jfr fi g. 88 och 97). Denna enhet inne
haller två spolpar, ena paret hörande till 
linjeslutsteget och andra paret till bild
fältsslutsteget. Ibland och speciellt vid 

små bildrör (S il lO") förekommer elek
trostatisk avlänkning och på motsvaran
de sätt användes för ändamålet två av
länkningsplattpar inuti bildröret. Linje 
och ·bildfältsslutstegen behandlas i ett 
kommande avsnitt : därvid komma även 
avlänkningskretsarna att genomgås. 

För att ·den återO' ivna bilden i TV
apparaten skall bli så litet deformerad 
som möjligt, är skärmarna i bildröret 
relativt plana med gråaktig färg. Krök
11 ingsradier om 60 il 100 cm äro vanliga, 
\'idare är gIastj ockleken hos skärmen li

ten (tab. 13) .. Vissa rör har cylindrisk 

yta med praktiskt taget plan skärm i ver-

Fig. 97. Fokuserings- och avlänkningsenhel för bildrör (fabrikat 
Philips) . 

tikalIed och en krökningsradie om exem
pelvis 90 cm (21KP4) i horisontell led, 
varigenom reflektioner i glaset från Ij us
källor utanför TV-mottagaren elimine
ras. Glastj ockleken har trots det stora 
lufttrycket på bildskärmarna sän:kilt vid 
metall rör kunnat hållas nere, sålunda 
har 16AP4 glas som ej är tj.ockare än ca 
5 mm. Vid glasrör är däremot tjockle
ken ofta 15 il 20 mm. 

Placerin"en av jonfälla, fokuserin g.' 
spole och avlänkningsspoleenhet på bild
rörets hals framgar av Lig. Särskilda all
visnin O'ar rörande speciellt jonfällans in
j ustering till rätt läge på rörhalsen bru
kar lämnas av rörfabrikanterna i data

blad för resp. rörtyper. 

En l j udförstärkare ·av ovanlig typ, 
som förekommer i TV-apparat (typ 
20C151) tillverkade av General Electric 

skall 'Iutligen genomgås. l mottagarens 
bredbandsför~tärkare är Ij udmellanfre
kvensen 41,25 Mp/s och bildmellanfre
kvensen 4.S,75 Mp/ s. Efter förstärkni,ng 
i två steg uttages första Ij udmellanfre
kvensen från anodkretsen till andra MF
steget enligt i fig. 76 a tidigare antydd 
metod. ignalen (fmil förstärkes sedan 
i ljudförstärkarens första MF-steg 

(6CB6), varefter följer ett andra lj ud
blandarsteg av diodtyp (l 64). Arbets
sättet är här principiellt detsamma som 
vid en »inter-carrier-mottagares»detek
torsleg, ~å när som på att på utgångssi

dan endast andra I j udanellanfrekvensen 

111112 (4,5 Mp/ s, USA-norm) uttages för 
vidare förstärkning i ytterligare ett MF
steg (6AU6). Härefter följer AB-steg 
(6A 6), kvotdetektorsteg (6AL5) samt 
tonfrekven'Sförstärkare (12AX7+2X 
X 6W6). 

Genomo-ånge'n av TV-mottagarens 
tredje del - ljudkanalens detektor och 
förstärkare - är härmed avslutad_ 

(Forts.) 
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Tonfrekvensgenerator för servicebrul~ 


V id prov ]lU radiomottagare oc h för , lärkare 

hal' man ofta anvä ndninp: för en oscill a tor, 50n l · 

vid nagra olika frc kvcnsrr inu lll tonfre k\cn ,· 

olllrådet ger en ingäng spän ning av storl f'b · 

ordnin ~pn 100 -"V· IO V. För dylika prov har 

förf. u tarheta t en LF,o··cillator med fyra f a ~ ta 

frckvcn . er och försedd med en d ä l1l"s al ~ tion l 

ge r 1/ 10, 1/ 100, 1/ 1000 av ut gå ng;,,"pännin gcn 

fr å n generatorn. Då m an från oscillato rn kun 

\'a ri era utgångss IJänningen mellan 0- 10 V 

k a n man efle r däm!1satsen ta ut en >,o dl)' c k li g 

s pänning från några ' liotal i'V upp lil11 0 V. 

Av ingenjör Stig Hjorth 

Häl' beslu'ives e.n LF-geJtemtor 
för fyra vlika· (rpln'enser 0('11 föl' 
ut~ållgsspänJ1ingar meilan ('a ;;0 
,uV upp till 10 V. Ett Jlral,tisl{( 
seniceinstnlment föl' prunlill~ 

a v LF-förstärkare! 

l'rillrillSt hemat 
Oscillatorn är - som framgår av pr incip· 

sche mat i fig. l - Colpills·kopplad, e n gansk a 

ovan li g koppling i en LY·genera tor. Fördelen 

med drnna koppli ng ä r. a lt det inte bcJlö\'s 

Il agra ulta~ p å indu k lan~ ~ polt"n i <:1\ ::-tä lllIlin g . ..:;· 

kretsen. Vid Colpilh·ko pplingt' n lJt'sl,i," s n'irn· 

li gen åle rkoppling ,\! radl"n '"' I'n kapac iti v 

.piin ningsddare över li ndnin;!l'II ; mi tt punkten 

på denna ka paciliva , pä nningsdplar c är jor· 

daJ. Som indukta ns i u\ ,; tä lltnin gs kr 't se n kan 

lil a n exenlpe lvis använda prill1ärlindningen i 

en va nlig ut lYangs lrans (orlllalor, en sildro~:-. l 

pll!'r rent a e n nä ltrull sfol'llIa tor, " a rs niit 

lindning e ll er anod,pä lllling;lindning då an · 

vändes. 

600 

UT 

F ig:. l, Principschema för tonfrebensgc nera tor. R es is tansvä rdena 

Rl-R~ m ås te utprovas. 
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Fig. 2. Prin cipiell uppbygg nad av dämp~a ts . 

l: moddlapparalt-n användt'~ en utgt\ ng 

tran :;[ormutor, som hade en kCi rna med 2,5 cm" 

area . Primärlindningen b " , tncl av 2 000 varv 

0,11 EE. ::iekundärJindninge n, ' Oill hade e tt 

varvtal av 200 var v O,;; EE, kOJll' lacl eg till en 

potc ntiolnr-t r- r i slUlrön'h gal k r. I sf'ri e med 

potentiome te m är inla~t el t omkopplin g"bart 

se ri elllotstand , R]- Rl' var" värdc är olika vid 

d e fyra olika [ rck v~ ll r- rna, dl'l ta för att in

l!; iJ.ngospänningen till slulröret skall vara kon

tant vid omkoppling mell an dl' oli ka fre b e n

fie rna. Omkopplarpn O;\fK, fiir de f yra ,;eri c 

mots tä nden R ·- RI' vilkas re,ii< tiln svärden 
1 

måste utprovas, ä r gungad med omkopplaren, 

som väljer de fyra olika frc kvl' nbt" rna. A v

:;tänlningskonden ~al on' rna 111 å:sle ~i\'e t\'i s an

passas e fter induk ta nsen i krd scn. Dc ang ivna 

värde na i schemat har ge lt fyr" frr-k venser 

mellan 250-1000 p / s. 

Sluts tege t, SOm ä r bestyr-kat llle.1 e tt rör 

EIA l, är försett med utgangstrun , [onnator 

TR!. Aven denna har en kärnarea om 2,5 cm' . 

Primärlindningen har 2200 va n '. 0,11 EE och 

sekundärlindnin rren är anpassad till karakte· 

ri s tike n hos T-länkarna , "om är anslutna till 

a. b c d 
r r r r 


R R 


Fig. 3. Dämpsatsens uppbygg nad m od, 'll a pparaten. 

de nna lindning (d v,;. 600 ohm, se neda n). 

Varvtale t pit sekunclärlindningcn ,il' 88.r, H II'V 

0,17 EE. 
1 sJutrörrl s allodkre ts illgar en dämpsau3, be

Filllend,' av tl'l ~ T-länkar, ~ U111 van.l era gel' cn 

dämpning av 20 dB. Vida 1''' in ga r i Ll l.ga ng' 

kre tsen en ollikopplare ""111 an ~lut('r nl g)n!':, · 

klämmorna till olika punkter a v clämpsatsen. I 
läge l , he tt'ck nat rn ed O dB, tar man ut spän

nin gt> 1l din:kt fr;l11 ut ganp: I ran SrOlTll.Jl orn. l 

läge 2 är ut gångsspänningt'n 20 dD J ~i g rc 

(1 / 10 av in ga ng~~pännin gcn) , i nä~(a lkigc är 
den 40 dD lägn' (1 / 100 av ill gångsspännin

gen) och i sis ta lägel 60 dB lägre ( 1/ 1000 a v 

ingfing.spännin gen) . M ed hjälp av potentio

metern på slutrörets ingå n gs~ida kall utgån g5 
spänning n ställas ill på godtyckligt värde 

mellan O och 10 V. Härigenom Fnr Jlla n i läge 2 

utgä ngsspänningar av godlyc klig storlek mel

la n O och l V i läge 3:0- 100mV och i läge 

4:0-10 m V. Om man e xe mpelvi s s täller in 

utgångss pä nningen på 4 V och dämpsalsen på 

-40 dB blir den spänning. som man erhålle r 

pa utgangssidan, 40 d B unde r 4 V, dvs. 4 / 100 

=0,0'1 V=40 mY. 

nä ll1llsatsen 

Dpn däm psa ts, _0 111 använ des i ge ne ra torn fiir 

al t Lå 1/ 10, 1 / 100 d ler 1/ 1000 av o -cilla to rn ,; 

ul gan~sspi:inni n~ , heqä r, 50111 redan nämn ts, 

av ett ant al T-J ii nbr. uppb yggda av r, ·"is lan

ser. 
De t kan måhända ,-a ra av intrc>sc att n go t 

beröra , hur man b eräk nar en dylik cl äl1lp a lS. 

l\Ian brukar ut gå fran r esp. T-länkars karak

teri s li k. ~Om het,'c.knas med ZOo 

T-länken rlim C'nöioneras nu pa följand e säll 
(jfr [ig. 2) 

r = Zo(a-l) / ( a + l ) 


R= (r+ Zo) / (a- !J =Zo' 2a/ (0. '- 1 ) 


där a är förhållande t mellan in gå nf! s- och ut 

~angS5pänningen. Att märka är att d!"ssa ~ a n.l

band endast gälJer under förutsä llning. del s 

att belast ningsres ista n, en ( R 
2

) och inre reSJ; 

tansen hos strömkällan (R ) är=Zo'
1 

Väljes Zo=600 ohm fås lör V/ V = 1O ( d v . 
2 

20 dB dämpnin g) 
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+ 
Fi g. 4. Må ttski sse r för apparatens chassi, fronlpillld och ka pa. rand och kå pa lac keras länlPlig färg eller rynklackeras. U nder l adan all
bringas e tt par gummi fötte r. 
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Fig. 5. Tonfrekvensg nera· 
torn sedd underifrån . v fo· 
tografiet framgår att »av
stämningskondensatorerna» 
lödas direkt på omkopplar· 
kontakterna. 

Fig. 6. Den färdi ga torure· 
kvcnsgeneratorn med bor tta· 
gen kåpa. 

r=600(9/11) =5 400/ 1L::::;490 ohm 
(väljes 500 ohm) 

R=600(20 / 99)=12000/99=121 ohm 
(väljes 120 ohm) 

En symmetrisk T ·länk, som belastas med en 

rcsistans R =länkens karakteristik Zo' upp·2 

vi sar e n ingångsimpedans sOn1 är==Zo. Av 

denna anl d ning kan man se ri ekoppla godtyck· 
ligt antal 'f·länkar en!. fig . 2 och få r då ett 
samband mclbn in· och utg ngs~pänningarna 

i resp. länkar, som angc. i ckv. ovan . Jfr. fig. 
3. Om man di mcnsion rar varje länk exempel· 
vis för 20 dB dämpning (V/V =10) ger tre

2 

seriekopplade länkar en dämpning på 3X 20 
dB (V/ V2= 1 000) och två lä nkar ger 2X20 
dB(V/ V2= 100l. Detta förutsa tt a tt sista län· 
ken ar avslutad med en bela stnings resi· 
stans=Zo (i detta fall = 600 ohm), och rl css· 
utom naturligtvis under förutsättning att man 
inte bela star T ·länkarna, när spännin o-cn utta· 
ges till förstärkaren i punkterna :1 , b, c och d 
(alltsä högohmip; in g,l no- hos förstärkaren!) 

Montage 
Det mekaniska utförandet torde framp:å av rit· 
ninga r för chass iet och panelen i fig. 4 och 
av fotografierna. Instrumentet kan vara en 
mycket enkel vol tm ter, enär j u utgångsimpe· 
d an~e n hos osc illatorn är så låg om 600 ohm. 
Ett instrument med 1000 ohm / V duger ut· 
märkt. Om man inte ,'iII avs tÄ från ett instru· 
ment ' nbart för detta ändamål, kan man i s täl· 
let för instrumentet anbringa ett par banan· 
kontakter till panelen, till vilka kontakter ett 

yttre instrument sedan kan anslutas. 

Panel och kåpa lackeras i lämplig färg; tre"
li gast är rynklackering. Ett par gummifötter 
und er lådan gör att man inte behöver riskera 

repor på arb t bordet. 

Under d enna ru b rik införes kortare 
komm en ta re r e ller diskussion!Sinlägg 
frå n ,t ra Iiis are. D e iisU< ter s om fram
förns står h elt fö r vederbörande in
sändares rä]{ning'~ 

Ovanlig felorsal{ 

Herr Red aktör! 

För n&gra Ilr sedan fick jag in en Luxor 
DW725 för reparation. Den hördes sä svag t, sa' 
kunden. "lär jag öppnade bakstycket fick jag 
genast 'yn på felet , . om var så origin ellt alt 
jag fotograferade det. En mus hade konunit i 
kontakt med anodspänningslindningens båda 
ytterändar och blivit hängande där. Musen var 
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förkolnad på under,idan och ä"en pertinaxli s· 
ten mellan kontakterna. Spänningen mellan 
dessa kontakter är ca 700 V. 

Råttor i radiomottagare förekommer rätt 
ofta, och att de ätit sönder avstämningsspolar· 

na, när dessa är imprpgneracle med något vax 
pller liknande är ganska vanli gt. Den här är 
dock den enda hitintills, som jag träffat på, 

som fått plikta med livet. 
Sam. Karlsson 

Östersund 

Kurser i radioteknik 
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola 
ha r översänt sitt varprogram. Av detta fram· 
går. att de t under våren kommer att bli e tt 10
ta] kurser i radioteknik, televisionsteknik och 
radarteknik. Närmare uppgifter kan erhållas 
fr, n Kursverksamheten vid Stockholms Hög

skola, Grevturegatan 9, Stockholm Ö. 



FÖR SÄNDAREAMATÖRER 

Enkelt-sidhands-sändning på nytt sätt 

Av O Hedström, SM, AKQ 

Telefonisänuning me<1 enl,clt sid
banll och med undertryckt bäl'
, 'åg öppnar nya fascinerande 
möjligheter både fÖl' telmil,- oeh 
h 'afil,amatörenla: experiment 
med en ny intressant telmil, och 
bättre DX \'id telefonisämll1ing" 

Den sä nda re. , om ski!'ct:rades i artikeln »Syn

punkter pil konstruklion av amatörsändan:» i 

nr 2/ 1952 av POPULÄR RADIO, var huvud

sakligen tänkt som te legrafi sändarc. Som be· 

kant är de t ju sil , att samtliga frekven ser på 

d.ra amatörband är uppla tna för tel egrafi, men 

det kan ej hjälpas, telefoni är inte så dumt 

det heller. De t måste prövas så snart J\.certifi 

ka let dimper ned i brevlådan ! 

En anodmodulalor är emelle rtid inte sii bil

l ig ens för en simpel 807 :a, och man fas tnar 

•Iä r för bnske för nagot slags FM, f'xempcl 

)lF:\I (»narrow-banrl F h , smal bands FJ\I), 

' 0111 ju är tm a let på lelefonid elarna av ama

törhanden. J a, a snickrar ma ll en reaktans

röm;lyrrl oscillal or för 1,75-2 M pj;; och 

rlubblar (' n exlra ganp: för att få tillräckligt 

~ \ ing oclI ger !'il=( ~c n i luften efter att ha vi -'s 

Jat na ..rra gånge r i mikrofonen och kons tate rat, 

alt rl et låter ,om svenska i hörtelefonerna. 

Vi" t 11l. te r rle-t som s\'t'nska i din motta t;a re, 

men hur la ter de t i andra amatörers appara

ter'f Den allra minsta övermodulation åstad

kOlllmer svara »extra» sidband langt utanför 

den normala kanalen, och om ett "iida nt råkar 

drä nka e tt fint DX för r:n grannamatör har 

man miöt å tminstone en av sina vänner. 

Så gö r man nu inte, och följaktligen låter 

lI1 an sin med möda hopknåpade talmaskin Sl lt 

oanvänd, tills man fån räd att köpa alla delar 

till en ordentlig modulator - si s där 120 watt 

LF·effckt för en sändare på 50 watt. Man 

Ill ilste ju tä nka på kommande tider ock å , och 

det kan ju hända alt man kan QRO, om man 

e v. ,kulle komma på grön k ist n~gon gang. 

Nå, den modulatorn kräver li ka slor t nät

a ggregat som sändaren slutsteg , och så blir 

det att vänta, tills plånboken tål en sådan ex

t ra belastning_ Känns bilden igen? Säkert, om 

IIi är amatör ! 

Viss ' rli gen kan man ta till »clamprörsmo

.lulation» och kan sk;, pä köpet. fa talkontrol lc

rad bärdgsamplitud med i det närmaste 

kon stant modulationsgrad. ' Det är emellertid 

inte nilgot sä rskilt effektivt sä tt alt göra sig 

hörd p . r e tt rör som ger 50 watt ka n man 

ka n- ke få 10-12 watt nyttig idhandseHekt 

på mod ula tiol1stopparna. Det räcker ju till för 

lokaltrafi k , men för att fä mera kvalificerade 

OX med telefo ni bör man nog ta till andra 

metoder. En sådan metod är sändning med 

enkelt sidband och und[~ rtryckt Lärvilg ( ESB) . 

Litet teori 
Först lite teori! En vanli g: amplitudmodulerad 

signal modulerad till 100 % med en enkel si

nils formad ton alstrar ju förutom en bärvåg, 

som vi kan anta är 100 walt, tvenne sidband 

med vardera 25 watt. Men varför plå)!;a slut

röret med 100 watt härvap- och Aicka ut 50 
wall i två , idband, då allt man har att säga 

finn s i ett ,idband? RL' llun all ta bort bär· 

gen ,kulle ju hNyda, att vi skulle kunna 

sända ut 150 wali . idband,cffe kt pil modula

lions topparna, förut,;att alt samma riir an

vändes. 

»Falsli bärvåg» 

Nu är det emellertid knappt möjligt att ta 


emot en sändning, i vilken bärvägen saknas. 


Det skulle betyda , alt vi vid mottagningen fick 


sätta till en » falsk» bärvåg av sRdan styrka , 


att modulation,graden aldri O' ö erstiger 100 %. 

De sutom måste denna fal ska bärvåg tillsättas 


i exakt rätt fas och med exakt rätt frekvcns. 

Det kan man tyvärr inte ås tadkomma på nåoo t 

enkelt sätt. Tar man emellertid på ena eller 

andra sättet bort även ett av sidbanden, be

finnes det, att kraven på den falska bärvåg, 

som man mås te sä tta till, blir sådana , att det 

tekniskt blir möjligt att basera ett kommuni

kationssystem på dylik modulation. 

Det har redan nämnts, att man mil"te sätta 

t.il! en fal sk bärvåg, för alt man skall kunna 

öve rföra modulationen utan b ä rvåg. Lå t oss 

undersöka orsakerna härför. Vid CW-sändning 

har lilan ju knapnast någon glädje av att se 

S-metern reagera för den inkommande s ignalen 

- man vill höra en ton varjr gflng mottagaren 

tar emot en teckendel, prick eller streck. 

J Se SM5 , S M5 AKQ : Enkel AM-modu
lator iör 5·500 Jri-sändan' . POPULÄR R ADIO 
19SI , 'nr 7, s. 21. 

De tta åstadkommer man genom alt man 

till detektorn kopplar en 10kaloscilJator, 

vars frekvens avviker fdn den inkommande 

signalfrekvensen med en frek vens, som fall er 

inom tonfrekvensomrade t, ca 1000 pi . I mot

tagarens andra de tektor alSl1'as då en tF

spä nning med frekvensen 1000 p/s, som vi kan 

mata in på ett par hörtelefon r. PfI analo" t 

öätt förhålle r det sig med mottagning aven 

sig nal, vars b;irvilg är reducerad . Andra de tek

torn l ikri ktar vi ~ erligen högfrekvensen, men 

man få r ingenting begripligt alt mata på hög 

talaren. Sätte r man till samma lokaloscillator

spänning som tidigar e, får man - om dennas 

frekvens jus teras exakt till den felande bär

vagens frekvens - en LF-spänning, som verk

lip;en är cn mer eller mindre trogen kopia av 

de talspänningar, som modulerar den utsända 

, ignalen . Mall brukar säga, all andra detek

torn demodulerur signalen mot bärvågen, all

tingen den sedan är fal sk eller h ar utsän t 

tillsammans med de mottagna sidbanden. 

j u är de t för båda parter i ett kommunika

tionssystem (all tså både dt:n sändande oeh 

den mottagande) fördelaktigt att sätta till bär

vågen på motta;:>;ars idan. Dels kommer man 

undan med ett normalt mottagarrör för al st

ringen av bän'agen, och dels kan den sändan

de s tationen m",d ett sändarrör av vi ss storlek 

sända 4 till 6 gånger så stor effekt i det sid 

hand , ~om ensamt svarar för överföringen av 

meddelan dd, än vid överföring med bärvåg 

och två sidband. 

Därtill kommer under de flesta omständig

he ter, att interferen friin i fr ekvens närbeläg

na sändare blir avsevärt reducerad, om mot

tagning sys temet är avpassat för ESB-motta g 

ning (=enkelt-sidbands-mottagning). Man 

kan vi s erligen ta emot ESB genom att justera 

Al·oscillatorn till den feland e bärvägens h e

kvens på en vanli g kommunikatjonsmottagare, 

men systemets ö\'riga fördelar kommer d il inte 

till sin fulla rätt. En mottagare, speciellt kon

struerad för ESI:l, bör användas. Denna mot

tag;ar e rl uger fulll ut lika bra att ta emot 

vanlig A:\1, NFM och FM som en kon ve n

tionell kommunikationsrnottag;a re; avvikelse r

na i de bilda apparaterna inbördes uppträder 

först vid andra detektorn och de n O 'cillator, 

som ersätter Al-osc illatorn i en vanlig mot

taf!are. 
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N.sidb 

Ö.sidb. t11' Bärvåg Bärvåg 

} Ö.sidb.N.sidb. J ~ 
} N.si db 

b. c. 

F i,;. L i6ard iagralll för il I och f,) A}I·sig na l module rad till 100 70 
e l för sii;nal i vil ken bän åg~n li g; jrer 90" efter rikt fase n, nwdan LP
~rännin gen . ~un l modul/far dt'una bärvag Ji~gp r 90° före tnol ~\ aran<!f' 
Lp-s pännin g. 

"isa 1"/1 iag-ra ni gL'n del " direkt Lill e n balanserad modulator 

L ll Oss nu ti tta lit et nä rmar!' pa hur E. 'H r :'IIud. :r), dpls via en anordning. ~om nider 

sändning ga r fiU. SOI11 ul gan g;Fpu nk t kan vi ci a fasen 90°, Lill en annan balanse rad modulator 

ta I'isardiagrarnm et för en X \[·,i g-nal , modul ,,· DIod. II L Pil Ill ot "B rande sä ll tillföres mo· 
rad till 100 '1~ . l e tt vi sst ögonhlick har oig na dulatorerna I och II här frekve nfc n, den L' na 

len si tt maximivärde , och cia ser Yisanliugrulll din'kt och den andra via en anordning, som 

met ut som visat fi g, l a. De b ada vride r fa s~ n 90 ". Båda modulatorerna arbe lar 

s idband sYisarna roterar at motsatta håll, . il på samma tankkrcLS. och i d en na fa r vi alll ,,, 

om pilarna vi ,ar, o·h e n halv l lig ir ek vt>n, <>ndaSl del ena sidbandet , meda n det andra 

period senarc är förhtiJJand e na ,:;om vi sas i sidbandet och bärvågen för sv inner vid lllodu

fi g . l b. tspänningen varie rar allt så fd .1l lal ionsproc"-sc IL 

dubbl a bärvagsspiinningen till nolL U nd e r D et kan al' vad SO I1l ' a g l' se ut som om del 
d enna LF-halvperiod har samtidigt bärva;o5 vore rält enkelt alt åstad kOlli ma E~B ·,ändnin g. 
vektorn roterat flera va rv, mt>n d" t kan vi i :\fen in gen medalj utan en fran sida ! Den 90
detta sa mmanhan g bort oe från. gradiga fasvändninge n av bärvtigC' Il Cdljud('[ 

Kombineras nu den modulerad e ul spännin inga störn"' svårighpter, fre kve n ~e n är ju kon
gen från visardiagrammet l a nwd "n annan ,I ant, men alt vända h ela talfrekv e nsomrärlet 
liknande, som ål erge :; i fi g. l c, där förhållan· kon stant 90 grader ligger ej inom det möjligas 
.lena är s dana, att b,irv ilgen lip;g;c r L ex. 90° gräns. Nu är dd lyckligtvis sa , all om /asshill· 
ejter riktfasen, medan LF·spännin rre n, som naden är kon~tant 90 ° mellan de båda modu· 
modulerar denna bärvåg, li ggt> r 90 ° före mot la torenlas LF· , ignal er, betyder de t inge t, om 
svarande LF·spänning, komm<>r vi alt få en den totala fa!"vridningen blir en annan och 
bärvåg+ det övre sidbundet, vars spänning nu mycket s törre vin keL Där har vi problemets 
blir en hel spännin gsenhet, medan det undre lösning! 
sidbandpl för,,·inner. Vi kan nu rita upp ett nytt blocbc hema (cc 

Så langt. är allt go tt och väl, "'en bärv::lgen fi g. 3). Mellan mikrofonförstärbrcn och d c 
,iII man ju oc kså bli av m ed . Det kan IllUIl bflda modulator rna kon llller e tt "pe irl!t fa s· 
ganska enkelt astaclkomma på följande sätt; vridning,nät, e tt för vardera kan Rlr n, Hu·da n 
d c visade bärvågsfa slägena , som hillil!~ anta bärvågsdeJen förblir oförändrad. N är man 
gits f"xistera på_ut gången av två nlOdulatorer, kopplar in de båda fasvridningsnäten, Illa, tc 
lnås le också existera på ingHn ~('n av de sa. man ock~å ordna Jll cd någo t slag s utjämnin g 
Den fasvändnin g, so m kan upps tå i modulator av LF·amplituderna, sa alt e n fullständig ut· 
rören, blir ident isk i dc b ilda modulatorerna. balan;ering av det icke önskad e s idbandl'l 
Använder man nu e n balan s ' rad modulator, åstadkonlInes. 

som tillföres hiirl' ug !lit sådant säll , att denna Det finn s ytterligare cn de talj i !"chemat 
kommer att uthalan se ras på ut o-å n!,!3s ic!an, IJJir som lillkommit, nämligen en anordning för 
Jlwn av med bärvågen. cl ter,tä lland ~ .av bärvåge n. Detta m ås te nian 

ha, 0111 mall skall kunna instruera en med 

E SB obekant motstation om, hur den skall 

Blodlschema fÖl' EiSB-mollula tor ställa in sin mottaga re för alt kunna läsa en 

Rlockschemat för en ESB' l1lodulator skulle E B·, ignal m ed bärvågen under tr yc kt. Den 

allt s · komma att ta sig ut so m fi g. 2 visar. tillsatta bärvåge n tilläter motsta tionen att 

Från rnikrofonförstärkare n föres LF·, pännin· nolltona sin Al-oscillator p 1i ESB· -ignale n. 
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E SB- mottagaren mä s t~ man oebu ha en Iii e n 

svag; hän·agsres !. som tillåter den lokala o~c il

latorn att syn kronisera sin frek vc ns med de n 

feland e bä rvågcns . Dell lilla ledtråd, ~om be
hö,'" är dock r ä tt obetydlig - 26 dB undn 

[ ·-B·sändar"ns toppeffekt rärkn ii""n llnckr 

rätt sva ra förh illIanden. 

E n av d e största fördelarna med denna 

E~B-l1lodulatiC)n är, att he la ,kn hc,krivl1;\ 

proeC'i,e n kan , kr· vid endast o lJc lydli g; cfkkt ; 

man Hllvände r mc J fördel va nii get rnottaga rrii l' 

i ESB-J1\ocl u la lorn. eda n a te n,tar all. för s tärka 

de-sa lil! en lämpli g effekt. De ,< lltom kU ll den 

heskri vna ex itern fö rlä;ogas till de n fn~"ven" , 

m an h h l önokar och göras kri s talls Lyrcl fiir 

up p nåe nde av god frekvenss tabilite t. Den ~r· 

hiIlI n a LSl:hignale n fI)' lla , lil l ön:kad fre· 
kven, ;;om SUlllma elk r skillnads{rekvens. H a r 

man ~cda ll lk"na »iJlandaro5cill a to D) "Olll 

\' FO, k a n lilan kuska oJ11k rin f! va handen pre

cis :--. 0 111 JHcd en van lig sä ndare. 
För för5l ärkning av e ffekten fruu »motla· 

::\arrör, ni, un» till dfcklrörsni,å Illa' Le man 

anv iin da e tt eller flera förs tärkars leg. S ig na len 

är ju alllplitud,ariabel " och Illan ka n därför 

in le am·ända van liga kla ,;, C förstärkare, utan 

mfl5 lt' halla ig ti.ll linjära H F-förstlirkan'. 

Kl ass A, :\l\ , AB
2 

el ler kla o, 13 kan a nvändas 

beroenc!" p 1\ vad sla!!"s r ör man har; huvud

"akcn är. att man IJilw ha lkr linf'a ritf'len f!e 

nom fö r;, tärkark cdjan. l del ta a\'~e('ndc över· 

(' n s~ lällllll r l' ESIl-modulation l1Ier! S. k . lag· 

dkkl'-lIlodulal ion (i rundradiocä ndan') . 

ESB-lIlot'tagning 
För att förd elarna med ESB'l1Iodulation skall 

fullt utnyttjas bör e n speciell mottaga re för 

ESB användas. En sad a n kan även använda , 

för andra modulationssä tt, och d et kan tilläg-

ga :--:, att den ock::iå är utmärkt för motlagnin g: 
av te lg rafisignaler, både Al och A2: 

E SB-l11ottagaren har, jämfört med konven

tionella mottagare, vi ssa fördelar. Visserligen 

~aknar d,'n inte h eller vissa nac kdelar, me n 

SO lll helhet är den av sLort principiellt intresse . 

En av de vanli gas te orsakerna till att tele ' 

fo nimottag ning ger otillfredsställande re~u l· 
lat llI e ll konventionella motta gning,me tod er är, 

ES8 lit 

Fig . 2. Blocksche ma för ES!3-lllodulatoL 



a tt radiovågorna und er sin väg i jonos fären 
utsä tt t:; för elek tiv fading. Det kan l. eX. 

hända, att del ena sid ban det och bärvägen 
fadar ut nästan helt. , meda n det andra sid
hande t sta r kva r rda livt op!lverkat. En »va n
l ig» andra detek tor reag ' rar för en sådan 
sii!nal ~O I11 om den vore krafti gt öVt'l'lllodule
rad. och vi få r allt så en LF -spän ni np:. om ,il' 
krafti gt cli , tord ' rad. De tt.a kan ma ll motverka 
ge nom all i mottaga ren t ill sät ta en fa l k bär
d g, t. ex. från mot tail'a ren A l·o.ciJlator. Då 
kom lT! er den motlagna sip; nalcn att dcmodule
ras mol denna »inlerna» bän'å/::, föru tsatt alt 
den ä r av~cvärt starkare iin signalens "'1"('11 
bärviig. Härigenom försvinnt'r en av anlcd. 

!lingarna till. di slor~ ion , och vi kan paJ'ä kna CIl 

av , cviirt bättre mott agning. Denna del av pro· 

C('S;l'n känner vi här i land et under be teck
n in g ' Il synkrouynmollagnin !:!_ <lluerikanarna 

ka llar den »exalted carrier recepti on». 
F ör att vi in le ~kall fil. en besväran de sid· 

s tämning och därmed föl jande ,v'ivning.,; ton 1''' 
"n mycket lilg frekvens, mHs tc vi ordna "å, a lt 
detektorn blir fa ,kän, li g. E n ~ådan rlelekt or 
Eir t. ex. den fran F \f·teknikl'n välk,i nda Fos
l e r-~ ee J e y · dClI'k to rn. Denna f',I' f , då frekvt" ns('n 
hos den tillförda spännin gl' n ej är korrekt, en 
till siiväl polaritN som s torlek va riabel lik
spännini!. J u större frekvensavvikejs , desto 
st.örre blir också reglr: rspännin gen . Denna }'eg
lerspänning får pilvl'rka (' 11. reak tansrör, som 
lig"cr parallell t över synkrodyn oscillatorn. Po
larite ten hos styrspänni ngen är R,lda n, alt 

oscillatorn alltid st rävar efter att synkronisr r as 
m e j den inkommande signalens frekvens. Vis
serligen kan denna detekt or icke producera 
exa kt av~tull1 ning på rä tt freb 'cns - den mås· 
le ju ha e ll viss nedstäm nin g för alt det över 
huvud skall bildas en reglerspänning - men 
avvikelserna är så små och de; 'utOIll så lång
~al1lllla, att man icke uppfattar någon sväv
nin g!i ton . 

För att kunna ta E SB-signaler behöver vi två 
dylika detektorer, som tillföres spänningar 
frå n lokalosci llatorn med 90 graders inbörd,'s 
fa sskillnad. Detek torerna ger förutom regler
spänningen även lågfrekve ll :c pänning, och om 
denna behandlas på samma >ätt s0111 vid als t

rin gen av ESB'oignalen , elv ' . den fa r passe ra 
var sitt 90° fasvridande nät, så a tt lJlodula
ti o nsproces.~en ~å a t l säga köres baklänges, 

ko mmer man på ut gångssiJa n när man tar in 

en AM·signal a tt h a tl'å LF- ' päuningar, som 

I L F 
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Fig. 3. Alternati vt blocksch cm8 för ESB·moc!u]ator. 

F ig. 4. Bloekschem8 för en ESB-mottagare. 

inbördes är fö rsk jutna 180°. Kombination av 
lI tg ngsspänningarna från de båda detektorer
na och de därpå fö lja nde fa svridningsnä ten 
ger endast det ena sidbandet. t [öres kombina
tionen förståndigt, kan man ordna det så, alt 

man kan lyssna på ett av sidbanden eller ock~å 
på båda sidbanden av vanlig AM-signal , vilket 
,D IT! ger bästa resultatet. Ett blockscherna för 
r' n E B·mottaga re ll. terg S i fig. 4. 

Med detta mo t tagningssystem får man en 
kraftig beskärn ing av den bandbredd, S0111 

oliipps igenom mottagaren. Synkrodynocilla
to rns frekven s kommer a tt bli den grä n l in je, 
som delar up p \I F·filtrens passband i två lika 

delar. Har man ,,:dan e tt H1bpas,filt r, som 
skär av alla frekvenser över ca 2500 il. 3 000 

p/ s, får man en effektiv bandbredd på högst 
2 500 p; , eller s . ylan m ste emellertid skä ra 
även dc lägsta tonerna för att få balans mellan 
bas och diskant, om man tar bort det högre re
gistre t. :Vlottagarens brus minskas också, sam
tidig t som man genom en enkel omkopplin p; 
kan välja mellan övre eller nedre sidbandet av 
en A~'l-sändning. Föreligger mer eller mindre 
svå ra interferen5störningar från en närlig
gande sändare, I'äljer man ut de t minst s törda 
sidbandct, och pil så sätt kan man genomföra 

ett QSO trots myc ke t starka QR -r. 
F örf. har varit i tillfälle att lyssna rält 

grundligt på en mot taga re utrustad som ovan 

ski"erats, och det kom mer milhända en bygg
nad sbeskrivning i PR med t'den. 

------------------------'----------------------------------------------------------------------~\ 

Varför inte först som sist prenumerera på 

POPULÄR RADIO 
Det kostar endast 12: 50 för l/l år, 6: 75 för 1/2 år. 

\ 
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F Ö R ÄNDAREAMATÖRER 

"Epa-linjal" 


denna al·tikel beskrins e tt 
slags mellanting melIan en bug 
och en vanlig telegraf rings
nycl,el en s. I,. »epa-linjab . Det 
I,an vara bra att träna !Iå en sä
dan, innan man önrgär t ill en 
ril,tig bug. 

D en telegrafe ringsanordni ng, som beskrives 
här, är ett mellanting mellan en bug och en 
vanl ig telegraferingsnyckel. So m bekant fun ge
rar en bug på sådant sä tt, all man, när man 
lägg r bugens manöve ra rm i ett läge, automa
ti skt får pricka r. I ett an dra läge fä r man ma
nuellt ås tadkomma strc.cken. Bugen möjliggör 
mycket höga t(' leu raferingshastighcte1', och 
den, som ä.r ,'an, kan fil en tydlig och di ci linkt 
stil med en sada n. Dä remot tar det na turligtvis 
sin rundliga tid, inn an man vänj er sig vid 
»bug·tekn ikcn». 

Här skall nu be. kri vas en anorrl nin rr, som 
kombin rar den mekani ska principen för ~ Il 

bug m d p rin cipen {(ir n va nljg: tele!(r fcrings
nyckel. ?I I"d en il da n anordning kan man 
hålla ganska hög telegra fcr in gshastigh t, sam
tidigt som man kan åstad kolJ1 ma n tr vJig 
teckengivning, och detta ulan all tför omfattan
de träning. 

Telegra ferinp;sa rbetet med ('n sådan a nord
ning förde las på tva fi ngrar och samtidigt får 
ma n den furdd en alt inte hda hand en behö, er 
röras. P å ' il $ä tt blir tel egraferingen mindre 
trö ttsam. En högst påta~l i g fö rd I är , a lt 
denna anord ni ng, som i säncl aramatörkretscr 
går unn cr benä tll ningen »cpa-linjal» eller 
»kniv» , är mycket t'nkel alt tillverka, vilket 
torde fra mgå uv neda nståe nd e Leskrim in g. 
Kon~tru kli on en fra rn~ r av fotografierna i 

fi g. l och 2. 1ekan i, ka ritningar för vissa de
taljer åte rfinnes i fig. 3 och 4. 

Monteri ngspla ttan iir utsågad ur 5 mm grov 
bakeli t med m tt enligt fj g. 4. Sjäh'a lin
jalen utgörec av en bit från ett ka se rat bågHl
blud. Det i blade t befin tliga h let användes fö r 
alt nita fast ett handtag, som till,-erkuls av et t 
stycke bakelit. Bladets sågtänder bor tsupas på 
~märge l ski va , och längden tages till ca 140 
rnm. Fastsättningen av bladet sker med detal

26:2 

Epa-linj al, ett bra hjälprnedel vid telegra fering. 

jern a l och 2 en!. fi g. 3. I sa mma fig. vi :;as ock
så kontakthållarna ( detalj 3) som ock il mon
teras på skivan med 3 mm skruvar. Det övre 
län gsgående håle t användes för stoppskruvar, 

som 1<1. :;er fast kontaktsk.ruvarna i önska t Ji.i /Ic. 
Kontakt sk ruvarna är av mäs -in g; 3X 15 mm, 

och för att få god kontakt filas de spct!iiga. 
G nom att variera avstandet mellan s pet sarna 

kan man uppnå olika teJ egra ferin "'sha t ig-hc ter. 
Vid kortare avstånd fås högre hastighe t. Tre 
olika hål (inn e,; att vä lja på vid monterincr a,' 
hl llarna för kontakt , kruva rna. Två pol -kr uva r 

F ig. L Della fotografi av Epa-lin jal t" ns under
sida får fun gera -om kopplin gsschema. 

.d._2;~~ 
~"''rS 
"31P1.~ 

o 

~ ~ 

F ig. 2. Må tt kis för detaljrr, som ingå r i Epa
li njalen. l\faterialet för detalj 1 och 2 är bake· 
lit, för detalj 3 mä sing. 

fas tsä ttes på avsedd plats, och a v fig. 2 fraIlI
går hur kopplingen är utförd . 

För att det hela skall vara stabilt vid tele
gra ferin g, skruvas bakelitplattan fa st i . ell 

10 I11 Ill tj ock järnskiva i vilken borras eller ur
frä se h1\1 för led ningar och i vilken häl upp
tage:; fö r skruvar och muttrar , 51\ a lt dessa ej 
gör kontakt med järnet. Om man så vill kall 
underlaget i stället utl(öras aven träplatta _ 

men då bör den fä -tas vid bordsskivan med en 
skru"tving eller också mil>; t den kvarhållas 
med vämter ha nd vid t lf' grafering. 

-9 , -,.'1 .~ -(]1
&- f2-, " . /9·1, '" 

. (j) - f

,,,1., ~ 
~Q~h.5 ,*å nz : $' - 1
J~m Om 0/' 
a'7~a/ ,:"1Yi'v/h 

~ 

$ - <Il 

4--
~ 

I ~ -+ 
-0

l 
'-$- . (J1-$- i ~ 

28 l 3<, J 28 

90 

Fig. 3. MåtL:;k i, för monteri ng plattan. 
Denna tillverka i :; mm : ba kelit. Ev. bör man 
under pla ttan a nbr inga en 10 mm :s tjock järn
skiva med hd anbri ngade för ledninga r, skru
var och m uttrar. 
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"Amatörtätheten" i olika länder 

den belgiska amatörtidskriften »CQ-UBA» 

återfinnes en intressant statistik över antalet 
amatörradiostationer i förhållande till folk
mällgrlen i olika länder_ Tabellen som återges 
här nedan, visar att Sveri"e kommer på elfte 
plats med 258 amatörstationer pr milj_ invå
nare efter både orge och Danmark. laska 
. tå tar med siffran 10 484 medan Hawaii har 
l 944. SA kommer pa fjärde plats med 736 
och Canada på femte med 600. llågra uppgif
ter från T yskland och länd erna bakom järn
ridån föreli gger inte. Anmärkningövärt ä r att 
England kommer så långt ner som på aderton
de plats med endast 158 amatörer pr milj_ in
vånare och Frankrike på tjugoåttonde plat , 
med endast 38 amatörer pr milj. invånare. l 
själva verket har Frankrike inte fl",r amatör

radiostationer än Sverige. 

Tab. 1. »Amatörtätheten» i ohka länder. 
Ant. 	 nmn. Anta l

tör~tationf'r ..-\nt. iuyL,nd a mn ti;l" pr l 	 milj. X I000 
~t ll lion('rin v. 


L Alaska 10 4M 650 62 

2. Hawaii 1 944 700 360 

3_ Nya Zealand 1250 2000 1600 

4. D. ··.A. 736 92000 125000 

5. Canada 600 6600 11 000 

6. Uruguay .500 1000 2000 

7. Austral ien 446 2800 6 500 

8_ Danmark '.02 1607 4 030 

9_ Argentina 276 3 450 12 500 


10. Norge 264 750 2800 

Il. vcri g-e 258 1 600 6200 

12. 'osta Rica 208 125 600 

13. Porto Rico 207 310 1 500 

14. F inland 203 750 3700 

15. Paraguay 200 200 1000 

16. 	 yda frika nska 


nionen 181 1500 8 300 

17. C: uba 175 700 4.000 

18. Engla nd lS8 72::;0 'M 000 
19 . Bra silien 134 5700 42700 

20. Holland 107 910 8 500 

21. Venezuela 91 300 3300 

22. Schweiz 65 2flO 4 100 

23. ltalien 59 2 500 42500 

24. Portug;al 54, 375 7 000 

2!'i. Spa ni en 54 375 7000 

26. Belgien .52 420 8000 

27. i\Iexiko 4S 800 16 SOO 

28. .Fra nkrike 38 1 600 42 000 

29. PfTU 19 125 6500 

30. Belg. Kongo 16 160 10000 


TeJegrafel'ingslelitionl'rlla i ru(lio 

U nder liden 7/ 1- 12/ 6 1953 gäller följand e 

progra m för telegraferi ngslek lionerna i radio 

frå n SHQ pil 4030, 6300 och 6452,5 kp / s: 


måndagar- fr('daga r kl. 07 ..30-11 .00 samt 
måndagar, ti sdagar, torsdagar, fredagar dess 
utom kl. 19.00- 22.15_ 

P il frek vensen 3020 kpj ' : 
mlindagar, ti sdagar, torsdagar, frcd a!!:ar kl. 
19.25- 21.30. 

Detaljerat progra m kon erh ' lias efter h'in\"un· 
delse till Radio . HQ, Box ]2150, SLockhohn 12. 

\ 

Vi presenterar en 

NY MODELL 
i vår tidigare, 


välkända serie a v 


spännings aggregat 


TYP LS7C 

Tekniska data: 

l -tgrln gsspiinning 0-450 V och Sf":lbili tet 10 mV- 25 mV (beroende
-160 V. på utgånp;tis pii un ingen) för 10 % iind

ring i nät spänuingen (0,005 'lo !)

Utgå ngss trum 200 mA och 30 mA . 

Inre mots tå nd mindre än 1 Q_Brum 0,5 mV vid 200 mA resp. 
30 mA.. Pris kr. 990: -. 

Hittills bästa kombinationen av egenskaper hos ett späuuingsaggregat! 

Bland övriga egl'nskaper IrO,fI insturncntet kan fra,nhållas: 
Högoh nli.~ t negativt gnllers pännings - gnclast 150 Jc nlil,r iktarc - inga ömtå li ga 
ut ta g 0--130 V. likl·iktarr(i r. 
1'\-:1 st . g löd s pänninga r 6.3 V 4.5 och V;iln~.nti l (·rad chn ss ikoustrul\tion -ltln g 
1.;) A. liv ~ läng ll. 

J 

(iv ngen or CARL O. OLSSON 
Pepparvägen 40 - Enskede - Tel. 940594 


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

o 

FASTA P R E C I S l ON SM O TS TAN D 
för likström och växelström 

• Stabila 
SW EMA • Noggranna 
typ RPF • Pålitliga 

• Billiga 

Fa.. ta nrecisiunsmohttllld t:m RPF l'e!,Ollllll PlIrler:lS si.irski l! HlIl! lllotsllt lJlb nol' 
m a l i impeda nsmätbn-ggor o 11 SOIll srk uDl!iitnorrnalel' f ör allmänt lnbora to de
b ruk. D e bes tå a , - e tt noggrunt justc r' lt oC'h lUd rat m otstån t! i n ~jl1 tet i en hake 
li t k: pa försedd med sft viil Skrn'-ans]utningur som ba nankon tnk te r. 

Lagl!rfö ras i \'iil'clen fri'1ll 0,01 Q till :<00. 000 Q 

::\oggranulJ et : O,OG °lu inom omr:lcIet 10-100.000 Q 

Temvel'aturkoeffi ·jPlIt: 0,01- :10.000 Q :±0 ,002 0/ o per °C 
100.00 -- ±O,OJ:l 0/ 0 per °C 

Begär specialprospekt! 

SVENSKA MÄTAPPA RA TER FABRIKS AB 
Pepparvägen 30-3 1-, Enskede - Tel.: 9·1 0522 

~--------------------------------------------------------) 
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Vl rll 1.u.M'Uf" ii r vä.l k omnn med b ldra« 
under dflono. r u b r ik: knep l l' (I. koppllnlrllr 
o (" h m ä t m ... t oder . lä ttl llvtl r ku d t> deta l jer, 
f'ln k l~ orb fOU..k tl vB hJii lpmt"d e I tör ler
vl ('.f'o o,.-b f f' lptö k n ing e t c . Va r je Infört b l .. 
d rn C" ho nor era tt med kr . 5: -. 

SlmrHling a \. axel 

Vill man öket axellä ngden r a en vriclkonden· 

sutor, poteJlti orne t r e l. dyl. ka n detta f' nkeJ! 

ordn as med ett , kruvs t \"ckc , om ski . sen visar. 

H :d et , di a me ter lTö rc, , a mma " OJll axl arn as. De 

övriga ha le n borras och g-ä n<;as för 3 m fil :s 

~ k ruvar. ' kn n 'arna fil as spctei:ra. 

re H.J 

SIIal'\"lI ing av sln'u\' 


lIaller lll a n på att Lygga e xeIlI pelvi ., en radio· 


appa rat och en tillrä ck lig t lån~ skruv saknas 


r 

k u" en lillgänglig skruv skarvas med en annan 

som fig-. visa r. I della fu.ll har e tt nä lmols land 

i C' n all slrömsmOtlagal't· lllon tc ra ts. 

(e. H.J 

Br IIIUinIIil,a to l' 

Denna enkla indika tor är till slor hjälp då det 

giill e r att placera rör, uqdlngs tra ns fom utorcr 

o. d yl. , där de t slörande GilLel från nä tt ran s· 

fOfm a torn är svagas t. L är en spole lindad P'l 

+250 

__L__ 20000 pf 

~-=@ ---I-

~ 2,5 


M 

en j 'irnkärna. Tråddiam. lämpl. 0,2 I11ln o~h 

varvtale t ca 1000. Vid testning h (lllc5 L i när· 

het n aV nättrans [ormatorn och man se r d'l pel 
»lll ag i, k a ögat » va r ma n lämpli gen bör place ra 

koppli ll gselcme nteIl i e n ny kons truktion. 
(L. E.J 

Slu 'lI \'ldiiIllJlla 


Det kan ibland , ar a 5' uri alt med bara fing ra r· 


na hälla fHsl e n "kru v eller III ul k r. "\I en lIled 


hj älp av nN i {ig. avbihlauc verk tyge t kan ar· 


be let underlä t tas . 


150 

Löd fa"t e n ca 2 mm tjock och 150 mm lång 

ko ppa nräd på en krokodilk lämma och verk· 

tyget är fä rdi g t. 
(5.115 ffi J 

RAT8 ElS ER· KECLIK . SCH RÖDERrRadioteknisk Uppslagsbok 

I	O~mbärl~? på laboratorier. En guldgruva 
for mnatorpr. J~~-----------------------------

\ 

Allt f ör 
G R AM M O F O N I N S P E L N I N G 

InSIJeJ II ingssl, h-01' 


L ae /; , med alllll1inillnl ~ tnrmlle i olika ](\'a li tE'te r oc-h 


p ri " l>l gE'1I ( » )Il'lafoll» och » ;-IE'l"a ll o fo ll»), ,in' lI !',"E' I"l.ill 


och rJln ,t (20 (·Ul. ) . 


Gravern'rk 

Olika im 'p C'lui ng:su pp a rater . ii \"en el\(] ;J -t c hft ,;" is fr. 


In', 520: --, KOlllmer~ it'llu :lll iiggnin gur. 


Gra"erstift 

S U't1 Iller] och ut"n "j ng:nr , s a fir ol ika ll ri s Uigen. fr. 


lu', 19:-, 

.I"YS[lelllin gs lI :III1I· : , t ;ll , , afir, I"lIlJill (lJiij t skaft ) . 

ALLA DEL,Ut som t. ex. gr:l" e rc1 osor, specialLuotorer, 
l)a ral1e l1lTlat n in .~" r ( liven centrlllunxelrlrift ) s pecial

t a ll r ii"H O.S. ,'. 

Begär prislista! 
TranSl10r t au r lt in s pelnin gsaggrega t i cl eö'(lnt yiiska. l(ompl. 

med f ör s t ti l'kal'e, högtalare, ol j e L1 ilIllpaLl Neull1ann· g ran?r  NORDISK TONOGRIFdosa etc., 78 och 33'/. " / m , d x els trörn 110»220 V, nettov i k t 

:!3 };;g. Pris Ju. 1.950:- Box 424 Tel. 48 12 ;')2 Stockholm l 
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Mullan!s fu toceller är a v helglas typ ; de karakte
ri 'eras a v 'olid konstruktion och fr ihet frän mi
krofoni, maXi ll1 fllt förhiHlande mellan katody ta 
och s torlek på rörkolven, hög känslighet och SUl.

})ilitet. De tillverkas a ntingen med rörsocklar a \" 
t y p B7G eller t y p B8G 'och antingen med katod
yta av cesium-sU j-er-oxid (celler t y p O ) med hög 
kilnstighet f ör röel och infra röd stråln ing lIer 
liled katody ta nv ccs ium-antimolli (celler ty p A ) 
lUed hög känslighet för dagsljus och lj usstrå l
ning med dominerande inslag a v bllltt. 

Mullards 
•serie 

ind ustriell 

användning 

fotoceller av 

helglast~p för 

t,6dan.lutning 

, ,, 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

I 
I 
J 
J 
I 
I, 
I 

I 
I 

I,.,. 
/ 

--- ... / 
/ 

I de fall besparing i utryml\le är ::t j' st Ol' be
t.ydebe, exempelvis för kompakta fotoel ekt r iska 
utrustningar, kan en pedell fotocell med smii 
dimensioner o h med t r ådanslutnillg an vfillda~ , 
L:iuskän sliga ytan lir f ör denna typ anbringa d 
YinkelriHt lllOt r örkolyen- axel. 

Kortfattade tekniska data för Mullards serit' al' 
fotoceller i'tterges nedan. 

Broschyr llled utförliga utgifter öj'el's,im!<> 
gii rna på begäran. 

KARAKTERISTISKA. DATA FOR MUlLARD> FOTOCELLER FOR INDUSTRIELL ANVÄNDNING. 

Max. Bel .YstMax. I Mux. mörk 
ström vid Dlax . Känsli g he t' I Max . gas - IT yp Sockel spänning' ka todström fö rs tii "kn ings · katody ta

spä nning ("A/ lu men ) t aktot' i cm' I I (V) I (uA) 
(<LA ) I 

20CO B80 10 

I 
6,7 5,0 0,1 00 I[;-'0 

20CV B BO 0,05 23 (Va = 100 Y) VSknUll1 a,7150 20 
[oa \) 1 ,] 58C O Tri'ltl all sJ u tn. 90 I,G 0,1 
20 (V = ;-'0 Y)0,0;;Tl·!l.dans lutn. 100 vakuum 1 ,1 58CV 3 ,0 

1500,1 7 4,0 OOAG B7G 90 2,5 
45 vakuum90A V 4,0 B7G 100 5,0 0,00 

125 10 3 ,1 9000 B7G 2,0 

I 
0,1 90 

20 (\' " ~50 Y) Vakuuln90 e V B7G 100 10 0,03 a.l 
' IGius li g h ct miitt vid UlS:". ~ll~inni ng me d hela katodytan hely~t a'· en lampa med f:il'gt c lll[JCl'atlll" l' n 2700=- 1{ or- h m f' il P Il 
sCl'icr e,' is tan ~ :lY 1 "rohm. 

Närmare upplysningar genom 

-
RegeringsgatorI 56, Sthlm. Tel. 210401-02 
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BYGGSATS TILL 

3 -SPEED VERK 

1'. \.'llt l'l ptr. ~at~ f1 (' lur till o ' "a n O\'"


ll ilda(ll~ EII;..:-t'l:-ika skh-:-"!}l'ltll'I',3 lHlti 

r i ;.!" ltetf'l' :{!~ IIJ; , -4;') ocl! 78 "fl n '. Kri 

~lHll-l'icJ~t1{l('n omstillllHtr fij l' LP 

lO . XO l·JJlal~kh·ol'. AutOlJlatisk s topp. 

.\ Iotol' o llJ1.,oll[llin g-~ bar [(;r olika 


"lliill nin g-a l' Yiixl..!lst r öm . 


l' r is inkl. frakt end as t kr. 127 :f)O 


,--- 

SURPLUS 

.\.:\.':\ P A·1 u>;r-illogra r 10;1. 

:'..:(' artikpl i Pupuliir Ha(lio nr J. 
J il3:{, (l ii r fullständig::l ,1J1\"iS lL ill~ l1 r 
fijl' onluyggnac1en ge:-i . R e;.;Ur U(-I
..:k rivn ing i;\"Pl' o;-:('i Uogra f (, ll . h.\· f!.'.~· 
-l1lsell o("h tillsa bc'n Iiir c- irkulii r 
,yerl. Di'.. ·a apparater " iljus iin'll 
]"l a'·bptnllling. 

lle'~u tolll la I!Pr[vl"I '" likriktarhyg~
~at sf'r . Popllliir Hallio" n~·hö rjarsf' 
!"ie i byg-gsa ts. wnlkip-Lalkie". tra 
f ikrnottngnre, den png('l"lm Hlotta 
j.(ar('n HU;;;), battt·l·i lllottn ga rpl1 
HJ:l:.4 .·\. . illstrumcnt. m. lil.. untler 
,· ;l !"('ll hoppas Yi f>1 in ~rur("o llillltJt
l . .,;flren CHIOO bl. n. 

F(;r~iiljning j Gvte!Jorg· g('llOIU RFC 
Hndio, .Tohunnesberg,gn tan 22. 

Heg-iil' 11!",h lbtol' . yal'i ;t " ~ 1L illg':l 
,·n llel (" h'l~~ie r . liilllpli;!fl fvr dr 
11ItlJll.(' rillg. ])('11l011!N[I sjiih· och 
)n in ~ ka d ~i l'i gPll onl J.i:o:-\tnndel' l1 :1 ~ 

VIDEOPRODUKTER 

Box 25066 Götebol ;; 23 

, 

"\ 


TAPE-RECORDER 
llfekanism 

J.~·(l llLllilh'l'ad t SPC · l' Ct'DI'd c r. ö"l'(.l\·"I'\"(' rk uch 
skinq){' lal't ~ (7B nH"', ~lIulJb f1"::1111 - u. ;Itl')' 

:-;polnill g . BallL1has ti~hf' t pn :i' 1"/ ':'0 . K n pp 
lill;!SsC'lIPllI:l tUI liilllldig' f ö rsfiirl.-:nrp ll\(~ d

f i jl,kl' . 117 ' "o lt ;jO l' /~. P ri s ) ('· . 42;): 

A.B. CHAMPION ,RADIO 

Bru nkebe rgstorg 24 STOCKHOLM Tel : 215703, 21 1393. 
Polhe msgoton 38 STOCKHOLM Tel: 227820 (växe l) 
Nordhemsgoton 60 GÖTEBORG Tel: 124075 (växel ) 
Isok Slo ktoregotan 9 MALMÖ Te l : 76725, 76726. 

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

Förtennt kopplingstråd 
O . ö-{).7~ 1-1..;- 2.7 m/ n, 


1~ .80 kr. pr kg'. - över 1 lqr. 10 • .•. 

)[juk '·anlig- kopparlr{,l1 10.80 t1r. Iq.! . 

PIH~tslHng O.fr-J - 1 .5 ·2 2.J 
S m / m i 11()Tti 0 (:11 luiullt 

l'las 'kuUel 0 .73 HI ~J tWlll't. 

;.: rön, l'i.id . tl'lln::.-pur c u t pr. 

lHill:-;t J OO 111 0.17 l~l', 1'1' . III. 

alla fiil'ger. 

, dt, .t!" u I, hItt. 
lIl. t)'~l 

Lödtenn ;)() X .""iO ~ kr . h g., J O t;. l'. k g . 

ELEKTRONVERKEN 

\ 

NSPELNINGSSKIVOR 
"D CRODI I~ " - ~' y pl'i l\(' i p - lnyckc- t 
1J1'1Is(attig-a - njl' k"ali te l:~I1PPla~ning"ilr 
- sldnln lliil'cl us I'f"tf'l' g' I' t\\'!'l'ing-, Pri s tii!" 
lO t-; f , :!;) ( 'TlL kr. :~7; r,o. ~:\.\· C ll 1:-=:, :!O, :.~U, ·HI 
0('11 ;)0 l'1ll kan C'l'll:l11a:o\. 

Gl':l\'(' I' l-i lift, safir , kl', 2J : . Gl'a\'! ' !'lllaskin 
kUll tt'n'L'l'ru s inom l.:o r t. 
t:KY-l:" ~r-'UP0rr i ll"ills~r fur 87 , ~ 10 )k/ , 
Pris brutto kr. 1% : - . 
(;l'l'lIl:.lniLlllldiotlC'l' och 1I' :1I1:;i:o\lol'L'r (trio
dl'r. tdroller ) . 
Hc:g-Hr offert fd\n O:o\~ b etro förstiirl\tlr- o. 
I'adiolll u t c rinl In . \11., som .xi ('.i kall :..ttL' f' 

nllna p il (h' u :->H'JHoika JJ1 f1l'knnUI ' 11. 

INGENJORSFIRMAN EKOFON 


Ett Columbi ägg hög 
talare n. 

I den tl , ka tidskriften Fllllkschau l häfte l :L 
1952) finn , en noti s om för bättrand e av 

di skant<lterg ivninge n ho, d ynamiska hög talare. 

För alt sä nka högtalarens egenfrekvcn,; , (h , . 
förbättra des:, haså te rgivning, görs membranen 

, t)'va , och då blir diskant. terg ivningen lida nde. 

?lTan borde därför kun na införa ett andra lll elll· 

bran för d iskan ten och det är vad förfallart'n 

av den angivna notisen gjort med tillhjälp a'· 

ett ä"gskal , ~um han lilllmat i bo tln l' ll av hög 

talarkOlle n. 

Ett hå rdkokt ägg placeras i en äggkol'P ,n~ d 

r1 en spetsiga ändan upp och ett blyertss trec k 

rilas på ä~~L't län gs äggkoppens kant llago t 

under äg!!t'b s törsta tvärdiameter. En tape rem 

sa klipps till 5 mm: s bredd och fä sles ovanolll 

blyertslinje n så att kanten följe r denna. Med 

en ampull fil (,om kan köpa" på närmaste apo· 

tek ) fila s nu ä/<gskalet ytte rst varsamt i t'a 

hälfter. Trots dt::n ,kydda nde taperemsan kan 

man int t:: vara nog förs iktig. Sedan iil!:?"skalct 

f ilats i tu . skäres ägget lll~cI e tt rakblad i t \"[, 

hälftn uch den större urt ages, van'id mall 

lll ,l:; te till ~e , all ~ k",den ej Lir trycka mot "kal

kant, ·n och bräcka (lo.:·'a. Hinn an innanfl;r 

skalet kvarlämnas och ägge l får torka till fli l· 

jande da o·. Sedan sandpappras den filade ka n 

ten försiktigt , så att den blir fu llständi!;t jämn. 

Slutligen avl iig ' nas tape remsan och äggskalr l 

limmas med »Karlssons klister» el. dyl. ,id 

hög talarkonen som figuren utv isar. 

Metoden prövades på en 10 tum~ hög talare. 

Rc-, ulta let var öven ·askande, tonen har bli,·it 

klara r" och di .ti nktar -. ' ågra jämförande mät · 

ningar har ej gjo rt s, cHI apparatnr för det ta ej 

var tillgänglig. 

Ake S :SOI! Stell;,,", . 
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ROSENTHAL 


cementerade 


V R I DMOTSTÅND 


~I1abh ,lil'lllen ,ledning, fixering- [l, lindllin;.\ och 

ll1ot ~ rarHbl>nlln genolll inbriint "llceial('t'tnenl , 

:'I[O!":I '!t\(];';lillc1ning' ny krolllnickp[ (W:'II 110) 0(']1 

k(lll ~ ( a ntnn ("')130), 

Oi;\'('l'ITiiffad e konl.n kiel' och liign iil'ergtlll~..,fijr, 

111 ~t (,L 

K (' l':llllbkt isolerad axeL 

:::ta !.i1t l1lt'k<1nhl;t utförande, 

ROSENTHAL cementerade VRIDMOTSTÅND tillverkas nedanstående typer: 

Typ 

I 
~[iirk , 

CfrI' \{ t I 
K.on tinu cr . 

Jig
l>~lasthul' I 

~[ot . t 'l ll clsomr,ul c 

I 
Ytter · 
llinlll. I 

Jllh~t ggnu~18-
djup c:a I 

Ax,· l, 
dialIl. c:a I 

,\ s:c l· 
lil llg ll I 

~Iontnge , 
Mät t 

P lO 10 W 1(; IV rl O}11l1 :.!U ~ o lJln I :H mlll I ~4 UIIll fi mm :r.) nun I cnt"ll 

r 20 ~u \Y 30 \If ,) 011lu 30 kolllll 4:3 lUlU :1f'i runl G mm 35 mm enh[ll 

l' 35 :;;; IV 4.) 'V 1 CJ!IIH-ao kolIlu :Il 111m n mill [j li11ll 43 nllll ~ fii st -
Mkruyur 

p 100 100 \\. 120 IV 1 Olllll-~)O k01l111 8;; mm n.3 HUll 3 111 11\ 4:1 mm ~ fii st -
skruvat.' 

p 250 ~iiO W 300 W 1) OI I III - TlO kollIn HO mm 

I 
rl+ IH III 

I 
S Illllt -J:; mOL :l [,ist' 

skrLlvar 

Standard lI1otståndsvärd en: 

IJll n l 1,~ i) J ,o 2 

(llJ m 10 12.;; 1G 20 

O! UIl JOO 12;) H;O 200 

k o 1J 11l 1 1,2.; 1.G 2 

koll m 10 l~,J l O 20 

2,5 3 4 

25 :JO ·10 

~;-;O 300 100 

2.5 3 4 

'r _ el 30 40 

G 

50 

GOO 

G 

GO 

() 8 

GO 80 

liOO 800 

G S 

T~'p l' 10 lngprfö res i ;:ta nLlan1 l11 o t s t~lllt1s\'äl'll(>n. 

2· o('j\ :l·g-iing-ade nidlllotstl 11(1 ~aJllt nntlra spe
cinlul'föl'antle ll offereras I' ,t be1;äran, 

Hu~ellllinl·bo[atOl'(,ll G.lU.b,ll. tillverkar ä" lJ: 
~ la serat1 c, celllente radp . lucJ;ewc1e oeh öpJ.111a 
tl' ::lcllindacle lnots t; nu. y(,jdkts lllots tånd, kenl
llIhka kOlldell~"tol'E'l', j,'nlerlJe tn ljE'l' (tV s [1ecia l 
~ rra t ite l' . "amt j'lllntOl'('r f'i;r Ili i ,:;' och lii g- 
:' ll;inn ing, 

GENERilLilGENT 

PAR HELLSTROM 

ilGENTURFIRM,\ 

GÖ T EBORG C 
Telegram: Pagenzia Box 279 TeL 132 8 2 6, 132832 

HämjlsatsE'l' - Rleldt'olytlwll!lellsatOl'er - KOlIstalltspänniJlgs [Im - ;\fätillsll'lIlUellt för telt'folli odl bädn>ln'('nsteknil, - Oljt'· 
Iwnrlt'nsatol'!'l' - Omf'ol'lual'e i sllt'rialutförmHlen - Pappel'Slwurlt'lIsatorel' - Sigllalgt'lIeratOl'er - Trillllwlldellsa torer - Vrid

IWllllensa torer - Ytsldl,tspotelltiometnn·. 



,-------------------------------------------------------------------~\ 

Ni har väl beställt 


Radiotelinisk Uppslagsbol{ 
al- rXD,,"JG RATHEISER Ilcl! .\.:\"TOX l ' KECLIG. i.h er~utt och be

arhetad fii!' ~n:> ll ~Jw fiirhölllallul'n fl ,- ingelljör .TOHX :-;CHRöDER. 

DE'llllll ur>Jl~Ja.~~bok. Llt'll förs ta i s itt sJu,g på ,;wllsku Sl'riiket, iiI' upplagt] 

jl'l ett ~ådan t siltt, att den kan utnyttjas al- radiotekniker o\:I1 ·amatöl'er 

llleu hög,t Y<1l'iE'ruucle fiirknn sk[q]('l'. S~'stelllutbkt ul'ps liIllda f uruw]sarll' 

lllans liilluiugar, nomogrum, km'l'o!' u(')] Llin 'ram för raclioingenjörcl', 

hundratals kopplinga r orl! kOJlpling, ynriuntpr för experimelllernllL]e 3111;( 

t iirel', 

Oumbärlig plI rudiolaboraturier. f;1l guldgruva för radiotekniker. 

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

, ---------------------------------------------------------------------" 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


@)
Dag- och aftonsl.. o la. IO <Tcn ji.)rs-, vCl'kmästare - och fÖrmansexumen. 
Tele. teknil, !lIN1 ralll o- uch l' adn rtcknik, Mllsltinteknik mc,1 verkstadste knik. 
L~!!,a le,' uatlsl<os tuncl cr: 100 k r . lä:;re pr lI1 il n , li n i Stockholm o, Göteborg. 
Mocle rna kur s [lIaner, Hiistte rmin en börjar 1 sept. StucliehanlllJok .:indesKijiI 
pil lJc j:;:iran, Angh fael'. pmktik. å ld~r n1. lO, Aberopa d e nna tIdning', 

Telefon: Köping 113 Hi. - R.ktor. 

\~-----------------------------------------------------------------------
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l~udf'r rnhrikt'1J RlldlOindu,.trilJ!oO 11:.
het.· r inr()r(·~ uJll)giftt>r l'rtlll till\"erkort~ 
o(·h importiirf'r om n;"'\f~'tf>r. l'iOO\ IH~ 

företagen introtlllt:t'rn" på JnarkntH.lell. 

Chassi {ör T\-·moUag-are 

En TV-mottaga re uppb r ggd a" ett anlal 

chass ienhe ter har introducerat., av Ad, 

Auriellla, Ine" New York, MOItaga ren, ,W ill 

har typbeteeknincren DGT2 är en förbättrin g 

av den lidi gare TV-modellen DCTl. av ,il

ken betyda nde expor t skelt till IJI. <l, Brasilien , 

Ett kompak t utförande känneIeckllar den nya 

konstruktionen, som är avsedd för 17" eller 21" 
rektan~alära bildrör. Y tterligare uppgifter kan 

erhåJlas från Ad, Auriema, Ine. 89 Broa,l 

Stree t, New York, 

Nålmikrofon föl' 3 hastighetel' 

Från det amerikanska före taget Pickeril1g .I:: 
Co, Oceall side, New York, har vi fä lt uppgifler 

om en nålmikrofon avsedd lör av .- pelning al 

skivor för 33 1/ 3, 45 och 78 ri m, Denna nii l

mikrofon, som har be teckningen »modell 260,>_ 

har tv avspelning nålar, anbrin" 'ade på 1\10 1

;;alla s idor av nålmikrofon en, Ena sidan är al 

",~dd för avs pdning av skivor {ör 78 r ' 111, 

medan andra sidan iir avsedd för de lägre ha ;o 

ti ghetprna, Utg, ngsspänningen för modell 26U 
är 30 mV vid en ha"tighelsamplitud av 10 
cml , ek. Niirmare up pgifter kan erhållas fran 

Ad, Auriema, III C, 89 Broad SIred , ;e\\' 

York 4, 



Branl 
HF-Irlod 
7 sllft 
Pico-rör 

Specialrör för UKV-triodblandning med stor 

statisk branthet, därför hög blandningsbrant

het. Med högt ingångsmotstånd, därför hög 

förstärkning även vid höga frekvenser. Det 

GIOdspänning 6,3 V - Glödström 150 mA 
Anodspänning 170 250 V låga ekvivalenta brusmotståndet gör EC 92 
Gallerförspänning -1 -2 V 
Anodström 8,5 lOmA 
Branthet 5,5 5 mAN överlägset alla flergallerrör. Indi rekt upp-
Genomgrepp 1;5 1,65 % 
Ekvivolent brusmotstånd 0,5 kohm 
Ingångsmotstå nd vid 100 Mp/s 6,5 kohm värmning. 

o 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLOS TELEGRAFI 
Tel. 232005 STOCKHOLM 32 Tel. 232005 
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Framstående fackmän, årtiondens erfarenhet 

på radiorörtiUverkningens område och mo

dernaste fabrikationsmetoder borga för 

kvaliteten hos 

TUNGSRAM 

RADIORÖR 


ORION FABRIKS. & FÖR
SÄLJNINGS AB 

Svarvargatan 14, Stockholm 

BOIiRECENSIONER 

RATHELER -KECLlK -SCHRöDEIL 
Radioteknisk Uppslagsb ok, 288 s id., 201 
fig., NorJi , k Rotogravyr, Stockholm 
1952_ Pris 26: - kr. 

I POPULÄR RADIO har många gånge r efter

Il s ts s l'enshpråkig facklitteratur på de t radio
It ·kni oka området , speciellt sådan, som är al"

pa,sad för behovet vid rutinmä~sigt ar],elt' pil 

"'!" viceverks täder och mindre laboratorier eller 

för mera allvarligt arbetande amatörer. DemI " 

lucka i vårt lands bestånd av facklitteratur far 

ge nom tillkomsten av ovanstående arbete i hu· 

\·udsak anses fylld. 

Inom bokens pärmar har J11t'rl sysl!>Jllati,k 

ordninp; och lltmärkt överskadlighet "a llIlni, 

d, ·t rnc,;ta al' vad man behöver "a att "äga till 

»dagligt bruk»_ Kapitelrubriker "ådana som: 

»Kopplingselemenl», »Kretsa r med R , L och 

C», »Förstärkare», »Lj udupptagning och -ater

g ivning», »Nätanslutningsaggrf'g;at» och »)Iot

tagare» anger något av vad rnan i den \"äg-en 

kan finna i boken. 

Icke blott den rent praktiska sidan av ra

dioteknikens frågeställningar - såsom fär!!

koder för motSlånd och kondensatorer elln 
.chemasymboler o. d. - u tan även den teore

tiska bakgrunden till det meota av det ,Olt, 

behandlas ur praktisk synvinkel görc, till före· 

mål för - i motsa ts till lidi!!a rc pi, ",·n,l,:" 
utkomna arbeten av liknand e art - \l·dcrhäf · 

lip; redogöre lse. Av boken s m<'ra kordi skt 

I)ptonade partier kan kapitelruhriker SOlll 

»Grundlagan>, ».Mälleknik» och »NlulclJlatik,> 

anföras vid sidan av vad som förekollllllt'r i 

bokl'Jl i; övriga kapitel. 

Bokens uppläggn_ing 0c11 ay\ägnin~I'1l aY 

stoffet gör den tiIl en ,'ärdefull, för all ej <ii-!-i1 

oumbärlig. hjälpreda åt alla som arbetar i 

branschen_ Talrika kurvor. laLeller och nomo

g ram har ·a mmanSI'iIlt s på eli ",,,Iant "ätt alt 
beräkningsarbett:t kan red uc('ras till ett mini· 
mum_ Oftas t anges även fulI .-tändiga och ii.ir 

noggran nare beräkningar hilllpade forml,·r, el

ler oekså hänvi sas till relativt lättatkomli g 

specia]]i liera tur_ 

I fråga om urvalet av stoffet har anmälare lJ 

Pl1leIIertid ett par de taljanmärkningar att göra. 

Varför finn es icke något om de [ör F\I ot h 

automatisk finavstämning så betydelsefulla 

rcaktansrörskopplingarna'? iagot om komplet

ta sändarutrustningar - gärna begr än5at till 

mindre anläggningar för kommersiellt och 

amatörbruk - skull e även försvarat sin plats 
i denna handbok, även om del i sannin.gens 

intresse måste erkännas, att det mesla om prin

ciper och praktiskt utförande ay de skilda CIJ 

he lerna i sådana anläggningar a\'handla~ pa 
spridda ställen i tr' xWn_ 

34:2 




\ 

OSCILLOMETER 
ETT HELT LABORATORIUM 

I EN APPARAT: 

SI GNALGEN ERATOR 

TONGEN ERATOR 

I N DUKTANSMETER 

KAPACITANSMETER 

RESONANSMETER 

OHMMETER 

UTEFFEKTMETER 

UNIVERSALINSTRUM ENT FOR 
STROM OCH SPÄNNI N G 

ELEKTRONI KKONTROLL 
ARKITEKTVÄGEN 52, BROMMA 

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

\ 

Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard

Kombifon

Kraft

Sekundär-

Ring eller skriv till 06S för oIIerter, 

upplysningar och leveranshesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbo lag för 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN A8 

SEGE LTORP Tel. 461846, 46 19 80 

Tillkomsten av detta arbt'te måste , ålunda 

hälsas med tillfredss tälle lse , och arbetet torde 

ha goda förutsättningar att hli ett värdefullt 

hjälpmpdel för stora skaror av teknik pr i vårt 

land. Lägger man härtill, alt boken pn ·sen te· 

ra s i ett tilltalande typografiskt utförande med 

trevligt tryck på gott papper och att tryckfel, 

som ju blir särskilt störande i teknisk text , så 

långt anmälaren kunnat finna, saknas, blir 

slutomdömet alt delta är en bok som odelat 

kan H,kommenc:eras åt alla kategurier. 

(COH.) 

GLAS, E T: Radioteknik, del II. Stock· 
holm 1952. Ljus förlag, 280 sid. iiI. 

Radioteknik, del II är en fort sä ttning på Radio· 
teknik, del l , som utkom 1950 och som recen· 

serades i POPULÄR RADIO nr 10/ 1952. Före· 

li)! )!:a nd e del behandlar likriktare, mottaga re, 

",,,illatorkopplin)!a r, sä ndare, ledninga r, an · 

tenne r, förstärkare. modulering nI. m. En tredje 

del ställs i uts ikt ; den skall omfatta laboratori e· 

upp ,,; ifter , dessutom grunderna för UKV·tekni

ken. ra dar, telev ision m. m. • 
Radioteknik del II är li ksom den tidigare 

\ilkomna del I elt kompendium avsett alt an

vändas som komplement till den muntliga un

dervisningen vid vi :;öa tekniska läroanstalter. 

Sannolikt är också boken till god hjälp vid dr 

Glas lektioner, men dess användbarhet för en 

vidare krets och som lärobok för självstudier 

måste tyvä rr sälla" i fråga . 

Förf. benägenhl"l att hänge s i ~ åt abstrak ta 

formule rin ga r och hans förkärlek för tiJlkrång

lade och svårbep;ripliga vä ndningar gör bo

ken ga nska ...;vartilIgänglig . Några exelTlpel : 

RC·o, cillatore rnas verkningssätt b eskri ves på 

följ ande sä tt : »- . En inkopplingschock säLLer 

igång e tt icke s inusformat relexations förIoplJ 

med e tt kompLicera t spektrum men endast en 

delsvängning ( spektrallinje) kan regenereras, 

nänJ!igen för vilken fa sens åter,tällning,v iIl

kor up pfyll ,·., ». I a\Onillet om »Transmissions

ledninga!") behandlas ämnet med formcl,kriv

nin g s iua upp och ,ida n,.r med här och där 

inflikade upply,;nin~ar av t'pen »- hos I"n lin

jär differentialekvatiol! av andra ordningen Illlr 

den allmänna inl('p;ral " l! två 111 en i"k" fl era in

tegrationskonstanter, och eftersom eos ax och 

sin ox är linjärt oberoend e, så framställer den 

und"rsiikta lösningen n"l! kompletta a ll mä nna 
inter(':ralen ___». 

Pli "ina håll hän ger inte bilder och tex t 

ihop och anordninga r, som i fi g urtnten be· 
tecknas med »passapparat» och »vi\gmaski n» 

beskrives inte närmare i t("X I.' ll . 

AtskilJi ga luckor kan antecknas: Exempelvis 

berörs i kapitl e t om förstärkare överhu vud taget 

inte en så väsentlig sak som optimal h elast

ning för minimum distors ion_ Grundläggande 

saker som rör· och kretsbr us ges en m ycket 

ofull s tändig behandling. 

Önskvärt hade varit om boken hade försetts 
med ett speciellt översä ttnin gsregiste r, som 

\ 

UNITRAN 

High Fidelity 
Transformatorer 

30-16.000 Khz ± l dB 

Kompletta transformatorsatser samt 

1 ?{ motstllnd och kondensatorer 

till Williamsonförstärkaren. 

TRANFO HANDELSBOLAG 

Arkitektvägen 28 - BROMMA 


Tel. 266645 


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

Televisionsmateriel 
Ad. oell Fok. -0 nllc t tYll 10.914 M: - 

D:o ............... .. ... .. •. t y p .'1.1.' 1000/ 01 G.; :- 

Il :0 ... . ..... typ AT 1001 ~:l: 

{kanah'Uljarc .ty p 10.022/01 100: ~o 

10 kanal\"iUjarc .. .. typ AT 7501 

Bl"edc1kontroll ... typ 10.921 n: 2.; 

D:o . . ....... . typ 10,923 n: 25 

~Iltlti\"ilJratorspole typ 10.02 .. H : - 

Länk filter .. typ A.T .\;OU> ~: -10 

"Te lllot s t,1n,1 ..... ty p 10C.10~ "I: ;0 

l'okutil<ontroll ..... t Yl! AT 7003 G: GO 

~Iask för bild ri ir .. :\IW 36--21 

Rörh,lllarc för ,1 :0 ty p 40.41~/01 l : 30 

H cl,:Y ire ra \"~11' nya la g-c rli :5- t a som utk (dH 

IIl C' r II o ll e e fehruari Jnr, na d_ 

IMPORT A.B. INETRA 
Regeringsgatan 97 


STOCKHOLM 

Tel. 200147,216255 


~.....__________________________________ 
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ALLT FÖR GRAMMOFON 


Kompletta återgivningsanläggningar 

Kompletta inspelningsanläggningar 

Grammofoninspelning på egen studio 

Kondensatormikrofoner Neumann 

Graverdosor för vax och lack 

Tunga gjutna tallrikar 

-E-- - '-

Oljefilter mot svaj 

Pickuper l>Ortofon» 

3-hastighetsverk 

Gravermaskiner 

Filter alla slag 

FK-variatorer 

Förstärkare 

• Högtalare 

SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 
Russinvägen 62 - Stockholm - Tel 944260,941605 

,~--------------------------------------------------------------j 

ELEKTROMETER 30 

"nir rsa l Amp -Yolt-Ohm och ,111 
me ter fö r lik - oc h viixels t rölll 
Hlen 30 omr',dcn. P :\ indlker ings 
",kalan för omkastaren Hr områ 
elena för likström oc h spännin g-, 
vä xels tröm och s pä nnin g samt 
ni r ohm indelade I oli k a f:i r 
~ade Oilt. 

Tnre mots tund fö l' ' nmtll g'a sp iin
n l ng~o ll1rå den 1000 o hmj'·olt . 

) \,itnoggrannhet fö r lik s tröm 
o~h s piinning' ± 1 % srun t fö r 
" Hx el ' tröm oc h s p:innfng ±l ,u % 

av rullt ut sla g. 

Jn strum"n tet Ur tem PCl'utul'kom
pensel'a t InnanJöl' 1 " . mellan 
10 och 300 C. Skall:ingd 100 mm. 
Le"erans fr ån lager . Infordra 
" ff I' l. 

E l E K T R I S 'K INSTRUMENTFABRIK 

p Å A R P 

l 


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

36:~ 

möjliggör en överföring av termer ur föd. 
mycket personligt färgade terminologi till den 
som tillämpas u tanför den lärda kammare, där 
boken tillkommit. (Sch) 

BRIGGS G A, GARNER H H: Amp· 
lilieTs, the W hy and How 01 Good 
Amplijication , 216 sid., 174 ill .. 
Wharfedale Wireless Works, Bradford 
1952. Pris 26: - kr. 

En populärt skriven, trevlig och vederhäftig 
bok om högkla~sig återgivning av tal och mu· 
sik. Säkert kommer denna bok att välkomna; 
av alla »high fidelity»-entusiaster. Boken vän· 
der sig till just den stora kategori privatperso· 
ner som har speciellt intresse av högklass ig ljud· 
återgivning, och den har verkligen något att ge 
dem utöver »standardvetandet». Där behandlas 
uttömmande och med hänsyn till de oftast re· 
lativt små r~s urser som står en hem byggare till 
buds omdömesgillt valda kopplingar och redo
göres för vad man kan vänta sig av dessa 
kopplin gar. Författarna visar, alt man med 
onrorgsfull planering och en del beräknings . 
arbete kan uppn å förvånansvärt goda resultat 
utan alt ha ett komplett ljudlaboratorium till 
sitt förfogande. Resultaten av de kopplingar 
som författarna pro"at redovisas med utmärkta 
fotografiskt upptagna oscillogram. På det hela 
är boken både roande och stimulerande, vilket 
tyvärr ej kan sägas om alla tryckalster som 
vänder sig till en hobbybetonad publik. Den 
kan också rekommenderas åt många grupper 
stullt:ranJe som exempel på hur långt man 
kan komma med sunt förstånd och ett mini
mum av krångliga beräkningar. (COH) 

HENNEY, FAH ESTOCK: ElectTon tubes in 
industry. IcGraw·HilI, New York 1952, 353 
sid. , pris 6 dollars. 

Iden med övervaknin g och kontroll inom in· 
dustrin med hjälp av elektronikanordningen 
är ganska ny, och tid skrift slitteraturen därom 
är räl t knapphändig. Det är därför med till· 
fred ss tällels man hälsar tillkomsten av ett 
verk, som f. ö. redan hunnit komma ut i tredje 
upplagan, i vilket det ges en överblick över 
nya principer och problem på detta område. 

'\v bokens Il kapitel innehåller åtminstone 
de 4 första sådana g rundläggande el ek tro· och 
radiotekniska uppgifter, som i stora drag tor
de va ra välbekanta för en radiotekniker. De 
därpå följande 4 kapitlen behandlar sådana 
kopplingselement, som förekommer i indu· 
striella elektronikanordningar : ljuskänsliga 
rör, tyratronrörskopplingar, reläer och relä· 
kopplingar samt motorreglering på elektronisk 
väg. 

I de tre återstående .rätt fylliga kapitlen 
genomg s system för mätning, reglering och 
övervakning pa elektronisk väg, vidare elek· 
troniska räkneanordningar av olika slag samt 
slutligen uppvärmning och gjutning med ut



; 

Ring eller skriv och begär närmare upplysningar från 


Generalagen t:


K. L. • QtaJin9 CD. -'ZtJ . ..dl. B. 
Sveavägen 70, STO K HOLM Tel. 215205, 206275 

Under nära tv årtionden har Eimac sändarrör vari t de rör, som såväl ambitiösa ama
törer som radiotekniker av facket med förkärlek valt Lör ina apparater. nder denna 

tid har det skett en nabb utveckling inom elektroniken, och tora förändr ingar har 
inträffat. Eimacrören har emellertid 11< Hit och b fäst in po ition; de är kända o h 

erkända för sina goda egen kaper och driftsäkerhet inte enda t under normala drifts
förh lIanden utan också under svåra för hållanden, under vilka andra rör inte fyllt 
nJåttet. 

E imac rör finnas tillgängliga för alla effektbelopp, som vanligen utnyttj at i amatör
radiostationen. Att använda Eimac-rör illltebär all tid en avevärd ekonomiserin O" i fråga 

om de an_lutna kretsarna och i fråga om drivstegets storlek. Detta gäller fr.amför allt 
ifråga om Eimac tetroder. 

Fullständiga tekniska data och informationer beträffande användningsområden er
hålles gratis. Tillskriv oss så översändes dessa data. 



NYHETER 
från 

GELOSO 
i miniat)"ru~toTande 

POLS): STEM T Y P 266 1 
4-bandspridning omr elen - 1!l--~5-31-~ UJ. 


samt. mella n v' g. 1 0--580 m. 

Dimensioner: 48XCi2X54 Ulm. RekolO IllC 1H1p ra t 

blnnda rrör: UCH42. Pri K r . 29:-. 


VRLDK N DE N SATOR TYP {l21 

Kapacitet : 2X330 pF+ iubyggda tl' i mral' 2x !l 

IJ"b' · 

Dimens ioner : 53,5X49XCil mm. 
Pris Kr. 15:-. 

l\IELLA fnE K VENSTRA NSFOH fATORER: 

hlellanf['pkven: 467 K el'. 

D imeus ioner : 20 X 20 X (J7 Will. 


Typ 67] . 1 :n M..F 

Typ s n . :2 :a )1. F. (diod) . 

Pris pr. st. 7: 50. 


Vi föra stor ~ortering av byggsatser samt Iwm

ponenter för byggandet av mottagare (batteri & 

nät) . Sän dare, band & t,riidinspelningsapparater, 

förstärl(are, television m. m. 

Om Ni ej erhällit vår nyutlwmna katalog, rel<vi

rera densamma nu. 


NATIONAL RADIO 
Målargatnn l , Stockholm C 

ReA rörhandbok l bekvämt fickformat 

En sändning RCA databöcker - 1953 RCA Re

ference Book - just inkommen. Häri finnas upp

tagna alla moderna amerikanska mottagarrör samt 
n .k.. Quick Selectioll Guide öv r sändarrör, 

thyratron r, ignitron r, lila-iktarrör, katod tråle
rör, fotoceller, kamerarör, miniatyrrör, etc. Des 
utom finns användbara jämförelsetabeller för an
darrör och industrirör. Slutligen finns en alma

nacka. 

Pris kr. 3 :50, som insändes per postanvisning eller 

i frimärken vid beställning. 

FIRMA JOHAN LAGERCRAN TZ 
Värtavägen 57, Stockholm - Tel. 613308, 610891, 61 7128 J 

\._---_. 
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ny ttjande a högfrekvens. I boken terfinnas 

talrika e ' empel frän industrin , sk dliggjorda 
genom ynn erlig - Il i n ~ truktiva och lättfÖrståe· 
liga teckningar. 

(Be l/ g t S l'edberg) 

BOKRE VYN 
TE(·KI·::STöRKT, UI NG.\ R Ilcn I. AN 1-:' 

Y1LLK OH. 

Tec l;eDf~jr khtr i n gar , se r( P C L"U lL\lHO 
n l" 110JO. s. 255. 

För tekniska bi!.Jlioteken . ldnev llll<o ,' nI. m. 
se P OPCLÄR R AD IO n r !l. 1950. 8. 30~-3I1 J , 

:100 ..."" !lO8. 

l.lT T1;IL\.' tT H rÅ XORIJJ ~ l' A .'P U.\ K 
!.!.J3 

1\ornler tör f'1 f'kt ri s ka m1it iustrlJment . Sto k 
holm 1:J~~. ;0 , 27 ~ . (S"e ns kr, ckktr ot.-k nl.-l", 
uormer . ulal' b . uv' l:heusk:l p l f' h: r- t"iska kom
ml" ionen SBE:. SEN 30-1\):'1.) 1.)I.(r.· S,'erip-es 
st :l ndarJ ise-rin t)"skom m i ssio n . 2: - lu", 
Ur inn ' h iUlet : I nleun!ng ; N'o r lllc rnu8 ~i1tl g· 
!.Je t . K l usslndelning . Defin Itioner: .~ll miin na 
defi n iti oner . l\IHli ust l'lllll -' n tll lB (lelar. D(:nUm· 
ning a\~ lu iiLinstru llteut efL r n l ii ts:\" Ii (,L!1Hetl'l 
nr t. SkYlld sfo rm e l'. ~lurku ppgi ftCl· . Vi snin gs 
fel oc.h ko rrf' k tlon. - Be~ tii mrnel spl.': .\lI s111t 
nl ngsk hi lIlIUor, ' I<ul u , Visare. VI.-al'll o ll s tiill 
nl o g . Däm pn In g'. Mag ne tlsl<n Iilckfii lt . H.. last· 
nlngsfi.i r m aga v ill lw nti n ucrLig bela ~t lliu g , E f' 
lastnlng Mörmaga vi u s tötbelaslo iu g , ];Ie kl r is l; 
Il ål lfllsthe t, I so lation6rcsls t.a os . Yis u in ;;sfc! 
under n o r Dlala d r if tvillk or. R 'gler fö r pre"" 
ning u n u er n ormal a dr lflv illk or , Vi Rnin gSfd 
be r oen de pil o norm.ala d rif tvillkor. K lassi n· 
delo ing tör shunta r och f Öl'ko fl plingar . ~ !iir l{· 
nin g . Grafis ka s ynlboler. 

KTHB Cc--:t1DO, 21!Jtl C\[ ~ ' j 1!l32 ) 

2 9·1 
Byb""r, J : L :l! l"E:bog i r ad io teknik. Under 
lucd v. af lJ It ,J ensen • .F": W l...e lln h nlnl , S l' 
Ll'ngsö. Ud g . mc d stötte of 'T H Th r lge. fon d . 
Kö ben ha vn 1 95~. -l :o. (j8.J. 8. + 1> 11. T ekn isk for 
la g . I ni). 73 : - u. kr . 
Förfa ttarna : Rybne r: P r ofess (l r vcd nano 
Dlark. tekn iske ll ö j s k ole; ,Tpnscn : 1. :>11 0r"t,,· 
r lci n;;e nlör , Dn nma r ks t 'knl sk H öjsk o le : 
Lennbol m ; J:; a ptaJnlö jtnan t. D en k;o;l . dans "', 
Mar ill e ; Lyngsö : D n (Ianske Na tiou nlko mit f' 
a f n ion r a ui o 8clentlflq u Inll' l'nu tinnale, 

. H . S. l . 
Ur iuneh<llt-.t: I n l eu Jl fu g , :UO tl s tU lltl , f3 t? I,in 
u u k tlo n Ii k a p aci te t \",,1 r a tliof! 'e k'·e n sc r . 
E lekt.r on rör . ror ~li.:erk e- rc . Elel~ l L'on rii r sgeupra 
tOl·er. 'l' it bngek obllng ! forst,c l' kerf'. E n " 'cLlc 
re . Mod u la ti on . F' r emlll· i l.l gelse nf Ilmplil ll uC 
mo d ulalio n. D cm ouul utl on nr aUlplituc!elllotlu 
le r ef!c signaler. Frem brin ge lse Il( fa ~. , _ o~' 
frek\T~ n sl'l' oll u l a tiou. l)(, lll od lll ut.io n uf r r c' 
kvensm odu le r r de s ignal pr . Im pulstc}.;- n i k. 
Strö",kilde,· fo l' e lektron rö r. Acldrp r,ul! oben · 
cle r e. F. !d.t ronr (jr ~senderc fo r racli olc J('''' rafi 
og- -tC' lefon i. 1\Iodl llnt o rer Og' Iin1J"re tu rst:.... r 
kere.Fn[" nlOu ulerclle .d n!l"n ing-cr m cd höj 
'\h'l": lllngs ;.!' rad. R u di olllou ta gct re. Forvr;:c.u~ n i n~ 
og u lod1l 1allon fi p rorl lll{tP I' . Stö j f fO l" :--: tfPrk e ['(~ 
og mO lH ager e. R nd io llöl gers ud br edel,c. An· 
h.l o Jl el' . Rr-t nin gskarakte l' b ti ker fo r s i lllple 
a ntcn el' , t:l lrakur t bi.il ~ca n te nn.' r. R adiopej · 
li n g . n y vp r hC'lnul" i;:!'"at ion. Rall a r, An l a~ ;.; for 
j m pu l smo u llI e r e t rac1n r. Sel' volli ck a fl i Rmf'I', 
F j e l'lu;:y n. 'fran miss i()n s l t=' dningl~i s4lm l~rcd Fo: 
Iöbs(lle mcnte r ,yc c1 ult r ahöjc !rek vpnsc r', Biil 
.crelcder E'. H lll r umsI'f'sonato rcr. T illreg, - T il 
röjel.e ,· og' r ettf'lser . • t ikOl'll.for teg:n el.e. 
U r f ij rOr(let: " ... Det s n."r li g-e form~H a t [ t"e m 
.' k ulfe en lru r e uog af pa tu3en d e o rnfung U I h ru A" 
f or de stu d e.renuc ved Dan ro:lrk s t c lotiskr' 
H iij skole bar .. , g j or t d e t ön"ke lig t at opl·ug:., 
opga ven, a t s l\rive en tlnu en bog pli rad iote k 
nik l; n8 omrJd • ide t det tII st l' (I' bes at g l\'c 
l'udiote knik ke n s g rllncll :X'gege ncl c a fAn it en n o · 
g-.' nlllnde tl ybtgAe nde og d og ik ke fo r b r e tl I> c
hand ling un d er udn .v ttelsc ar e leve l'oes (yais· 
ko og ma lt?matiske for k llnd skaher , med(l n~ ('n 
r:< ' kI<0 af <le lll:1llg-e for sl<elli tm r tede . til (l p\" 
0 .'"0 an\· en rlel~ ....r omtalf1'8 i },;:ortere ov\!rslgtel' 
1l1 (lfl h eoy ls n ln g- t it (l t} vigtig e re thl ~kl' i rt~ar
tiklt'r o~ s peC'ialn:e r k Clo . . . Vpu fremRti lIin gel1 
e l' det r()r "cl ~llt. at c1"t kreds l i.i b ~l('o rc tis"c 
g-ru ndlng. h e r ll nr](' r he r en onl sv l n g ntng'slaeil 
l" C, !iltre og- tra tl 8 llli ssio n s l ednin gcr~ el' ke u(lt . 
. . . , Det fanLltc8 uog natnrlig-t a t beharulI c 
bö I g~ledere og litllr1Tm ~re:-:io n:J. t()rer i fod)i nd .,d
Se med rndiotcknlkl;en . .. Skönt fol'fatler en 
ee tlllln~ng('r af Giorgi -enhedl:'l', blev det hc 



Typ F/ E 6 

KORTA 


L E V E R A N S


TI DER 


MAYR 

KE RA M I S KA O MK OPPLARE 

Typ F'/ E2 E n ~ ektion (lG nHU ClitlUl , mllx 2-pol 10-viigs eller 
l-pol 20-yil gs m ax S A, pro\-Sp m in 1500 vol t. 

Typ F (E 3 E n sektion 41 mm dia m, m ax 4-pol 4-vugs, 2-pol 
S-vägs e llel' l-vol 16-y ;I ", ~, prov p min 1250 v. 

Typ F ( E6 :\Iax tre sektioner med 42 mm dia Ill, va rje sek
rion med m ax 12 kon ta l tel', T ex l -pol U -vägs elle r 2·pol 5
" ug". Pl'OVSp 2;:;00 \'olt, 

Tll) F ( E 7 Unx tre sektiollE' r med GO mm d iaru , vlu ' j e sek 
Lion med lIlax 14 l iigpn. T ex l-pol H -viigs e ller 2-1K,l 7-vligs. 
l'roysp 2500 yolt. 

T~'II F/E9 Mi nin ! . romkoV[l lare med ]j a x tre . ekt ioller. nr 
je ~ek tio ll , SOlU Hr 30 mm i cl ia m h a r lUax 8 Wgf'll . T f' li: l -pol 
S-väg" eller 2' 1101 4-vä '~s . l'r ov.:p 1500 voJt . 

•' umtli ;.;-a lyppl' upplJyggda på ek tion r av Ji'l"equ lita ocll 
II ed 
r en t 

kon ta k ter 
~ i lx' e r k an 

av h[lrc1!ör ilVJ.·ad fosforb rons. 
('rh l~ 1J:.1 S på lJegi[r HII . 

K ont akter av 

AB BO PA LMBLAD 
Stockholm Sö. Tel. 449295 

Typ F/ E 9 

ST O R 


SO RTERING 


I LAGE R 


DAGE 

KOA X IA LKO N TA KT E R 

UG-90/ U 

"BNC"-serien: 

UG-l j/U, UG -274/U, UG-2!i0/ U, UG· 
306/ U, UG-5:35/ U, ~G-62;;/ ,u ,.657/ 
1I , cw -12::;fi O('h CW-1Gr./ T' . 

För kablar RG-55/ U, -5S/U och 
-åM/U : 

uo· / U, UG-88B/ U, UG- 9/ U, V G
89M/U, \."C-OO/ U Oell UG-2l.l1/U . 

För IHlbla l' RO-ä9/ F , -62/ U od] 
-7l/U : 

TJ G-2GO/ l \ 0 -2fiO_\ / U, lJ U-:!lil / U, 
TJ G-2G1.\ / I' , TJ G-2G:!/ l" 0 ('11 1.:0 -2Ci2 
A/ ' . 

"NU-serien: 

G-flSA/ U, UG-:2!1/ C. 

För l,abla r RG-S/ U, -9/ U, -9A/ U och 
-lO/ U : 

G-21 IV, UG-21 I n , Utl-22B/ . och 
UG-23/B U. 

För kablar RG·5,- \" •SA/ U, -6/ U och 
-21/U : 
UG -1 B/ U, \JG -] nB! och r G-2013/ ' 

För I(ablar RG-55/ l' , -:iS/ l l och 
-5SA/ I I: 

G-;J;J6/ C. 

IWduceringsllOlltaI, te l' "X" t ill 
"U N U: 

UG-89/ U UG·20l/U ('("Il 1.: (1-340/ l '. 

REPRESENTANT FOR SVERIGE, NORGE, DANMARK OCH FINLAND 

AB BO PALMBLA D 
Stockholm sö. Tel. 44 9295 
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"B 'EYSCHlAG" 
yts ki k tsmo tstå nd 

DC. sa m lo laty rm otsl1\ nd t ill ve r kas fö r 0,05 ; 
O,OS ; 0,10 ; 0,25 ; 0,5; 1 ; 2 och :I watt , och 
i ~ t'u nd a rd utröraode m ed ±10 '/, to lerU08. 
P å 1,,:gUran k au liveu ±5'/, to le rans e r bå ll ilH. 
Exem p el : l megobm/l wn tt har t ölj:ln de 
da ta ; Lil llgd 10 m m. Harn 2 mm, anslut
n lngattlldu r med lilng ,1 35 mm, d iam 0,4 mm . 
TelUIJ crntu rstegr ing vid 100 ", b elastn in g 
35°C, tem" el' u l llr koe CficieDt 0.04 'I. per grad
C oc h u rusniv1\ uo d e r l iLV/V. Lac keri Dg ens 
g <,no nI81"1;. " "Hnn ln g bättre ii n 500 ,' ol t. 

Sälje. genom leda nde g ro ..i.'er 
;no rn b,..OtulCl1 pn. 

Genera lagent: 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 

Stockholm Sö. Tel. 449295 


Signallamphållare 
Fi'n' Y"l'je ällc1amtll inom elektro tekn i

kell kUllna Yi le\'ere rrl n lämplig s ig

nnllamphåIlare . Vi lage rföra såYiil ÖVP

na som linsförs('dd a la mph å lIar och 

äyen typer avsedda Hir inbyggna d, 

}(atalog nr 626-l 


Gäog-dia m. . 23 mm . 

FroDtkn [lpa dlam, 

37 mm. 

113 mm. 


Rådgör med oss - vi lämnar gärna 

nännare upplysningar. 
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sl utte t ikke at Si lll{(~ hog "ln s f r ewkomst ved 
a t :andre de auv ndte en hed er fra lie GUll tiS '8k e 
... Nogl~ uf bogens afRoit er udaruej d et uf 
~f""I' ligt t:;[l ' (kyodi gc tu ,'la r b e jdc r e . . ,II 

CTHB 'l' K (1\1 15/5 1952) 

L ITTER ATUR PA FRiiM:\1A NDE SPRAK 

2·911 
AUnl-llCeS in elec trlln ic s . Bel. b y L Marton. 
Vol. 3 Ne w York 19G1. 8 :0, 357 8, Acade m ic 
press. Iu b. 7 : 50 . . 
U t g ivar n : ,'a tioouI bureau of sta Ddards, 
W a s hi n g ton , D . C. 
' r in ne h:Hl e t: F ield m iss ion m icroscopy. 
V~loci ty Ill odula tee tubes. E lect l'on lc t heory 
of t Ile p lanp mag ne h'o n. Eledl'on1c t lleo r y ot 
tl lc Cyll ll (h'i ~a l magnet ron. 'l' u b e mi nl a t llrizll' 
tl on . Submioia tll rl zatt n tech n iq ues . PrincIp 
leo of p ul ~ e code modul atioD . A su m m a r y of 
m . der Il lll {~th ods o[ octwork sy ntb s is. Com · 

wllni clll ion lheor}'. - Au tllo r ind ex, Sub jec t 

ilJd0X. 

Au miil ,] i Elcctl'onics, juli 1951, s . 260, 262, 

2fri, 2 11'> ' p. 

(För " 0 1. ~ se no t is J2U, m a j 1951, s . 2 .) 


Tll B 'l'K +K TH B IIIe Ce- 2077 r ef. 

290 
A ll Il e t, F A: P rac ti ' al IU llustr iuJ eJec tronics. 
Ne,,' YUl' k , London Hl;}Z. 8 :0, 381 s. McGrfi w , 
W H. 5: fiO $ . 
C r inueh,H lct: T he e le tron. Electron tu be •. 
P hotoelcctri<' tu beR. Itea c to l's UDd ca p aeltor s. 
E lecto r n- tu b e r ec ti fters. III rcury·a re r ee ll · 
fI " r • . D lsk · l ype r cl'tl fi e r s . In, tan Wlleou8 e lec
t rfln ic r clnys . Ti m e -uda)' el ct r onk r .la ; s. 
un!'- , t\\'o · . and t h rce·s tul!:e ampli fi r~. Vol 
I a~n:: - reg ulat in g d cvi ces. E lectr onic osc illa t or s . 
p otoe lel't r ic tIevi ces. Smok" Ind icator s un,l 
r€,(, ol',) c l·,. Combll s tio n saf g uard ". A lI t oltl utic 
" "mllll.tion e ODtI'o l. l\!a g net ic -dr h' c controI. 
.\-Iot0 1" and g~nel'a tor exel ter • . D C motor co n 
trol. Spec,l contro i of AC motors. L iq llld- Icvel 
and pu m p (' ontrois. H eatln g -sys tem elcctt'o llic 
(·on trol. I nll ex . 
St,; rr e delen U" inn ebil llet har ti d iga r e p ubll 
comts i ~n a r t ikelseri e I Pow~r, d Ur författa 
ren tir bitJ:. redak t ör. 
A nm UllI i : American machinls t , 17 mars 1952, 
• . 244, 246, 3/ 5 sp . ; Powcr, m ars 1952, 8, 196, 
J/ :t sp . J T ec bn lcal book r " iew In ri lC , a pril 
J fl~2. s. 62, utdrag u r dessa bilda nnmälnlllgar, 

CTBB TK (M 15/6 1952) 

297 
Lu.tham, R, Ki ng , H, Ruahfo r th, L, The 

magnetron . LODdo n 1952. 8 :0, 142 8" 82 II I. 

Chap ma n & H nll . 18 sh. 

För fat tarna ; L atIla rn : Im pE'r lnl college of 

Rc!pnc0 und t ' h nOl og r , Sou th Kenslngto n ; 

K ing; Clifton college, B ri s tol; Ru sbrorth : 

Britis h Thoms oD- H ouston c ompa n y ltd, R e· 

, enrc h labo ra tory, R u g b y. 


Bullet.in från World Radio Handbook 
(De t i.der, 80m Rnges i bulle tin en , avser n le
deleuropeis k t id = svensk no rmalt id . ) 

B r(ls ili en. ZYR 57 " Radio Cultural", Sao Pau
lo, sliDder p il Il 74G kp/ a kl. 09.00 med " Bells 
of S t. liary." (Cusheu, Nya Zeala nu). 
I ndien. "A ll India Radio" llIeddela r att sUnd 
Di n g arDa på enge is l,a "pr ;l.k e t t ill Eng la n d DU 
blir kl. 18.4(;-20.45 p il 11 780, 9 565 och 7115 
kp/s och till Vilst-Eur op a , N or d- Afr ika ocll 
Friillll' e Orien ten f r,\ n 10.45-20,45 på 59GO, 
7 125 kp/8. I riksprogramm et fö r e kommer ny 
he ter pa en~e l " ka f rA D D Ih i kl. 02.30-02.45 
pä 4 940, ;; 000, 7 170, 9 630, 11 850, 1G 290 kp/ s, 

kl. 08 .00-08.10 på 6 190, l) 670, 11 850, 15 J OO, 

17 705, 17760 kp/s kl. 12.30-12.40 pli. 6110, 

9 590. 11 870, 15 :380 k p/s och 15.30-15.45 p il 

4940, 6110, 9 590, 11lHO kp/a. 

Ira], . "RaLlio Bag hdad" hal' slindni Dg ar pA 

eDgelska kl. 19.15-20.00 Ml 11 724 o h 6135 

kp »s. 
lUarocko. "Radio A(l'ica r.ra n ger " sH n der nu 

p å 7125 kp/ s. 

Södra Atrikn. Johanneshurg har e ngel s kn ny

h e ter kl. 17.00 tisdagar, torsdaga r och lörda

::a ,· pil 9870 I'p/R. 

Tjeckoslovakiet. Siinder eng-elska nyhe ter fe lln 

Prag kl. J2.15-12.45 pil 1l &,,0 kp/ s , 19.00
19.25 på 93M kp/s o~h kl. 22.00-22.30 p ,,
1 280 kr/ s. 

MIKROFONER 

La bor-serien, fabr. 
W ellUebo. t l alltid 
i lager . 
Frekvensområde 50 
- 10 00 pis. Käns
lighet 0,8 mV l ub. 
Anpa sn ing 
200 ohm, 
Begär prospekt 

Lager även av bl.a . : 

emaljerad träd 


0 ,02 mm-O,3 mm 

motst n dstråd 


Kronobergsgatan 19, Stockholm 

Tel. 507994 


AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H . Onn, 1. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Ladeldt 

M låu".m,,,· "" S~ntJJt. P"',,,tombudsjörmingln 

CENTRUM STOCKHOLM 

Kungsgatan 36 - Tel. 2.3 09 70 


Gn." dJu/ 1678 

1\:01l1,,10tt b yggsa ts till tYSk 8· spe d verk, 
t r e ha stig heter 331/3, 4Ci oc h 78 va r", "iCI{
liP omstli ll bar fö r LP och Dormalskivor, 
~~O/ 110 V. Pris kr. 135:

NORDISK TONOGRaF 
Box 424 Tel. 481252 S toc khol m 1 

http:22.00-22.30
http:J2.15-12.45
http:19.15-20.00
http:15.30-15.45
http:12.30-12.40
http:08.00-08.10
http:02.30-02.45
http:18.4(;-20.45
http:Bullet.in


TRIOTRO MO AGARRO 

EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA TYPER 

TRIOTRON-programmet omfaHar samtliga europeiska och ett stort antal 

amerikanska typer. 

RIMLOCKRÖR HELGLASRöR 

NOVALRöR (9 stift) RöDA RÖR 
MINIATYRRöR (7 stift) STÅLRÖR 

Vi lagerföra över 150 typer och sända Eder gä rna prislista, lagerförteck
ning och tekniska data. 

ELE KTRON I K BO LAG ET AB 

A t'd. Elektronrö,. 

BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM Sö., Tel. 449760 (växel) 



RAYTHEON RADIORÖR 

Generalagent 

AB BO PALMBLAD 


AGENTUREN HAR ÖVERTAGITS EFTER OVERENSKOMMEL~E MED TELEKTRON AB 


STOCKHOLM OCH RAYTHEON MANUFACTURING COMPANY, U. S. A. 


':f 
TELEKTRON AB 

L E:so /l Falk 

RAYTHEON MANUF. CO AB BO PALMBLAD 

Ro Palmblad 

MOTTf\ GARRÖR 

SÄ D ARR Ö R 

SUBMI N IATYRRÖR 

LIKRIKTARRÖR 

KRI STALLDIOD ER 

"J UNCTION"
TRANSISTORER 

REG ULATORRÖR 

TH YRATR O NER 

MAGNE TRONE R 

KLYSTR ONE R 

ELEKTRONRÖR MED VÄRLDS

RYKTE F ÖR ALLA ÄNDAMÅL 

STOR PRECISIO + 
+ LÄ G LIVSLÄNGD = 

PÅLITLIGHET 

ELEKTRO NRÖR SOM TILL

GODO SER ALLA KRAV 

It,\ YT II EON IANUFA T RING CO. T i LLVERKAR HÖn ENLIGT SENASTE . JA . ORMEn . OCH SPECIELL\. Hö R SER IEH 


TfLLVERKAS FÖR ATT TI LLG ODOSE KRAV PÅ EXTHA LAN G BRANNTID OCH MOTST ' NDSKRAFTJ 


M OT ~IEKANISKA P FRESTN I NGAR. 


• ' YA PR [SLlSTOR H LUR P ATT TARBF.T A , OCH KOMMER T MEDFÖlJ SO~l BlT.AGA TILl. DENNA 'IDNINt;. 

AB BO PALMBLAD, Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm -- TeL 449295 

http:TARBF.TA

