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LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 

ur tillverknings
programmet. 

STAB ILI SERAD E 

POPULÄ R 

Spänning Ström Stabili- Max.Typ 
I I I I
Volt mA tet brumsp. 

GS l 150-400 200

I 
 I 


0-200 & 100 

GS 2 


200-400 
 200 


800-1200
GS 3 
 25 


GS 4 
 800-1200 
 100 


150-400
GS 5 
 200 


0-200 & 100
GS 6 

200-400 
 200 


BS 11 
 150-400 
 200 


25
I[ BS 12 I 800-1200 


0,1 % 6 mV 
II 


6 mV0,1 % 

0,1% 6 mV 

0,1 % 10 mV 

0,1% 3 mV 

3 mV0,1 % 

3 mV0,05 % 

0,05~,,; 6 mV 

GS-typerna har glimlampa som referens. 

BS- .. .. torrelement .. .. 

Asöratan 113-119 STOCKHOLM Tel. VI 44 99 9t 




Karl Tetzncr: 

Antennrotor för UKV-rund
radionlottagning 

D e roterande riktantenner. som ofta kort
vagsamatörer använder sig av pii de högt·e 
amatörfrekven serna, har plötsligt blivit aktuella 
i olika delar av Europa också för andra ända
mål. Man har slilWlda börjat a nvända dylika 
äw,n inolJ1 vissa specialtjänster, exempelvis för 
polisradio, radioförbindelser mellan landstati o

ner och smärr farkoster i hamnar etc. Och nu 
börjar oeksa en del rundradiolyssnare i Tysk
land att intressera sig för vridbara dipoler fö r 
inställning på olika rundradiosändare på UKV
omriidet. 

Det fin ns exempelvis i SydtyskIand bl. a. i 
området Ludwigshafen- Mannheim, en del or
ter, där man kan ta in inte mindre än sex olika 
UKV-program_ I dylika områden med tillräck
ligt hög fält t yrka kan man ha glädje av en 
vertikal dipol , å tminstone vid vertikalt polari 
serande vågor, enär en sådan antenn har en 
cir kelformi g riktningskaraktcristik . 

Vid mot svarande antenner för horisontellt po 
lari serade vagor arbe tar man med två h ori~o n 

tell a dipoler, som bildar 90° vinkel med va r-

andra_ En sädan antenn uppvisar en viss rikt
nings-verkan i horisontalplanet, vilket ger en 
viss ökning av antennspännnigen jämfört med 
en rundstrålande dipol. 

T yvärr är fältstyrkorna mestadels inte så 
stora, att man kan klara sig med så enkla an
tenner; det n)" 5 beskrivna antennsys temet har 

endast obetydli g antennvinst jämfört med el 

ordinä r dipol. Man m ste därför gå in för et 
antennsystem bes tående aven di pol med rt 
fl ektor och direktor. Därmed inskränker ma j 

emellertid sam tidigt möjligheterna till »rund 
motlagning», enär en riktantenn av detta slai 
ju har relativt stark riktningsverka ll. 

Vridbar antenn 

Nu återstår emellertid möjlighet rna att anord 
na riktantennen vridbar. Det stöter naturligt vi 

på vissa svåri gheter, sa snart antennen är be 

Fig. L T. v. Manöverapparaten för antennro torn. Den kompa sliknande 
anordningen visa r antennens inställning. T. h_ antennrotorn . 

Bandspelaren alla talar om 

allt 

talar för 

CGRunDIG) 

Yiiskmodellen REPORTER 
med sluts teg och högtalare 
sä ljes genom radioha ndeln _ 

Sonoprodllkter AKTIEBOLAG' STOCKHOLM 

Artillerigatan 87-89, Växel615161, 6751190 
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UNIVERSALINSTRUMENT 

Modell U33 

Modell U33. Mätområden 10000 ohm/ yolt likström och växelström. Synner

ligen elegant och stabilt instrument, försett med spegelskala. och knivvisare. 

Inbyggt i låda av bakelit. Mätnoggrannhet 1 0/o på likström och 1,5 % på 

växelström. Skallängd c:a 90 mm. Användbar för tonfrekvensmiitningar upp 

till 15000 Hz. 


Storlek 5i> X llO X160 mm. Yik t c:a 0,75 kg. 


Likspänning: 0-500 mV, 0-2,5, 0-10, 0-50, 0-250, 0-1000 V, 10000 ohm 

pr volt. 

Lil,stl'öm: 0-100 f"A, 0- 1,0-2,5,0-10,0-50,0-250 mM, 0-1, 0-5 a mp. 

Växelspänning : 0-2,5, 0-10, o- riO, 0-250, 0- 1000 volt. 10000 ohm pr vol t. 

Växelström: 0-100 IlA, O-l, 0-2,5, O- lO, 0-50, 0- 25{) mA, 0-1, 0-5 amp. 

Motständsmä.tning: 0-10000 ohm och - l M ohm (med inbyggt batteri), 

0-100 M ohm vid ans!. till 220 V växel- eller likström. 

I{apacitetsmätning: 25 pF till l mF.. 

Pris Kr. 225:

GELOSO SPOLSYSTEM med HF-steg 
Spolsystem med HF -steg för 6 våglängdsområden 10-16, 1(;-25, 
24-40, 89-65, 64-190, 190-580 m samt g rammofon , u tförd med jiira
kä. r nor och spolar med höga Q-viir den samt försedd med lufttrIm
ra r , Inbyggda rörhAllare för HF-s t.eg och blandarsteg. Detta ä r cn 
n ykonstruktion av den världsbekan ta fabriken Ge loso, som torde 
tUllredsstiiIla de största fordringar. Spolsystemet är s peciellt lämp
ligt för sllndaramatörer, d å det har bandspridning p å (5 kortvågs
omrllden men llImpar sig förstås ä "en för andra D X-"jägare". HF
steget samt osclllator - oc h blandarsteg ä r Inbyggda I spolsy s temet, 
Bo m är synnerligen gediget ocb viiI skärmat mellan kretsarna. Mel
lanfrekYens i67 Kc . Lämplig vridkondeusutor: 3 X420 pF splitstator • 

RF-röret ClBA6. Oscillator och blandarrör 6BEO. Pris kr. 98:

STATIONSSKALA tlll spolsysteme t utförd med svängbjulsinställ 
ning ocb flod belysning. Glasskalan med stat!onsnamn å alla band 

samt liven graderat tör amatörbande n . Pris kr. 29: 50 

MF T RANSFORMATOR 467 K c försedd med lufttrimrar ocb järn
kärno r . Pris kr. 8: 25 

VRIDKONDENSATOR 3-gang kap. 420 pF splitstator med 3 X75 pF. 
K eramis k isolation. 

CHASSIE ftirdlgb or r at 

l\)·lJet Ferritstavar till stavantenner nu 
lager. Se PR 01' 10 1952 

Pris kr, 25:


Pris kr. 15 . 

Pris kr. 3: 

KVADRATISKA MIKROAMPEREMETRAR 
120 x 120 mm. 

~Iätområde Inre 
O- lOp.A ca 3000 
O- 20p.A 3000 
O- 50p.A 3000 
O- 100p.A 1800 
O- 200JlA 300 
O- 500 p.A 200 
O-lOOOp.A 100 
25---4-25 p.A
5().....-{)-50 p.A 
1{}{}--i>-100 p.A 

N oggrannhetsklaos: 1,5 

Vikt: ca 700 I.l'. 

Dessa nya mikroamperemetrur leve
reras i standardutförande I kvadra
tiskt P hilltebö lje. Vrid spolesysternet 
Hr utrustn t med mag n e t a v Pblllps 
T IconaIs tA I. Skalliing den är 00 mm, 
ocb instr umentet har k nivvisare 
ocb spegeJs kala. E n speciell fördel 
med d essa instru men t är fustsiltt 
ni ngsRnOrdningen .I'; n xpanderl' ing 
medger m ontage och demont age av 
Ins tru mentet t rån ap pa ratpanele ns 
fra msida . Ex pa n u n-ing en regI rU S 
genom en trån fram sidan å tkomlig 
skruv. MIkr oamperemetrar leve rera" 
även m ed n ollpunkt l mitten och pli 
sUrsklId beställning med Inbyggd 
skalbelysnin g . 

m ots Ui nd 
obm Prlo Kr. 135 

130 
120 
100 

98 
IH 
IH 

133 
108 
101 

Allt mellan antenn och jord 


ELF A RADIO & TEllEVISION 
Holländargatan 9A,-STOCKHOLM C-Tel. 207814, 207815-Postgiro 251215 
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IMPEDDNS· 

MiiTBRYGGB 


BROWN 

TYP 2S0·Bl 


för mätning av: 

induktanser 
kapacitanser 
resistanser 

Brown'" impedansmätbrygga typ 2SO-BJ karakteriseras av myt:ket bög grad av 
noggrannbet med de induktansfria bryggre, ist:-IIIserna å ldrad och iujusterade till 
±0,05 % a,- deras nominella värden. 

Mätområden: 
Induktanser: l microheury - Il00 henry 
Kapncitanser: l picofarad -l l mikrofarad 
Resistanser: lmilliohm - 11 megohm 

Den bästa i marknaden. 

Ingenjörsfirman INTRAM A.-B. 
Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. Stockholm 263530 

\ 

Inbindningspärm för 

Populär Radios radiolexikon 

avsedd för hela senen 

kostar 3: - pr st. 

Gör beställning genom alt sända 


beloppet per postgiro 196564. Var god notera på talongen 


vad beställningen gäller. 


\, 

Fig. 2. Antennrotorns inre. 

lägen långt borta från apparatens uppställ
ningsplats; man har då svårt att ordna meJ 
mekaniska hjälpmedel för vridning av anten· 
nen. För å tt kornnla över dessa svårigheter har 
en tysk firma in troducerat en »antennroton>. 
Denna består aven väl kapslad motor, omkopp· 
lingsbar för olika nätspänningar. I anläggning· 
en ingår även anordningar för fjärrkontroll 
med riktningsvisare och en a·kanals förbindel· 
sekabel. Anten nrotorn, som monteras pä en 
mast, är försedd med en kort axel, på vilken 
r iktantennen anbringas. Rotorhöljet, som är 
vattentätt och ktimatsäkert, är av aluminium. 
. Motorn, som består aven induktionsmo tor 

för 36 V växelspänning, är kopplad till ett 
kuggdrev, som driver ett snäckdrev via hik
tionsrullar. Snäckdrevet är fast monterat till 
den axel, som skall uppbära antennen. I rotorn 
ingår också anordningar som kopplar om vrid· 
ningsriktningen, vänster eller höger hos an
tennen. 511 snart motorn har genomfört önskad 
vridning av antenn i endera riktningen kopp· 
las motorn över till tomgiing. 

Fjärrstyrning 
I manö el'ap paralen å terfinnes tre rallar för 
fjärrstyrnin g av antennen: 

L Startknapp för motorn, som kopplar på 
motorn utan helastning. 

2. Knapp för "högervridning». Denna ratt 
åstadkommer alt vederbörande friktionshjul 
för vridning av antennen åt höger sätts i funk· 
tion, varvid antennen sä tts igång med ett mjukt 
men dock kraftigt ryck (della ryck är viktigt. 
då det tillförsäkrar en säker igångsättning 
även vid nedisning) . 

3. Rall för »väustervridning». 
Dessutom innehåller manöverapparaten en 

indikatoranordning, som anger den riktning, i 
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•• ar en 

bildo vandlare 
"erkningssättet för 

en bildomvandla,re är 


följande: Bilden projice


ras på, en fotokatod ; de här


vid frigjorda eleld.l·onerna acce


lereras och fokuseras på en fluo

rescerande skärm. Den förstärkning 


och exalda lwntroll a v ljusstrålning, som på detta sätt 


kan åstadkommas med en bildomvandlare, öppnar be


tydelsefulla nya möjligheter för lwnstruktören av 


elektroniska apparater. Bildomvandlaren kan exempel


vis användas för: 


EN BILDOMVANDLARE ÄR EN 
ELEKTRONOPTISK ANORDNING, 

SOM OMVANDLA.R SYNLI<?:r ELL~R 
OSYNLIGT UUS FRAN HT FOREMAL 
TILL EN SYNUG BILD PÅ EN FLUOR E
SCENSSKÄRM. 

PRIN CIPLE OF OPERATION 

* 	förstärkning eller försvagning i godtycklig grad aven bild. 

* våglängdstransformering, exempelvis omvandling av infrarött eller ultraviolett ljus till 
synligt ljus. 

* 	studium av ultrasnabba transienta förlopp med en varaktighet av 10-7·10-8 sekunder, 
varvid en speciell elektrod användes som ultrasnabb "slutare".

• 

Vidare tekniska upplysningar om dessa rör kan erhållas genom 

GENHALAGENTEN 

d.~J&~ 
-
Regeringsgator. 56, Sthlm. Tel. 210401-02 

5 :3 
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O A K standard små ~~h 
. k pplare for 

stora vr,d~m o.. damå' 
Edra speclena an 

Vd l j 

Ensam· 	 TelefonA B I M P U L S 
försäljare 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

-------------------------------------\ 
WILLIAMSON. Bye:~ sjäb! 

tran sformatore r oeh dros" lar. 

I. l·rörs Del,mottaga  Hög talare, 18" o. 12", 20--10000 p/s. Ä,en 
r e mecl h('g-ta.lare . allIlat HI-Fl mntcrial till lligs ts netto
Efi'ek tiv och liit ~ prisel' o. kor t l '\·cranstid. 
bygg el. 

"DURODISI(1 ' ill~pplnin g sski'·or . . y p rin 
2. '2 -rö l'S radiot"e lefon cip. Hiinlbaru. 10 ,[ 25 cm netto kr. 37: 50.

" Haudie talkle". G rll\'~ r s tift, sa! lr k r. ~;j: -. 

Rii ek"ill<l 13--7 km. 
 Gn1,ermas kill , stulliokvnl., inom kort. 

3. 	J -rörs " Walkie
ta llde" i fi c kCOl'rn at. 
Uii l.;kddd 3- 5 km. TRANSISTORER 

oc h gc n nan il1lU tli oll e r . B egUr off(!rt! 
lJnk ··1 för s t iir kn r

kuPV1i n g- u ta n rör. 


4. Hö glalan,1c telefon. 

ti l(V-F~I tillsatsflp p. :l III. kr.l !l;:;:- hrutto. 
G-I O w. inom kor t, kl'. 100: - bru tto. 

t Lförlig n luber ,,, Z'eskrir1ling ar uc h ri tTIillg ar. 
Anlita 0 8 ._ betr ii C("n<lc apparat er o. mat."id !örs f...-o tt slil.:l'icl 1:- lJr .~L. . • \[u(r'flf!rkrrn l'j (j Ill ej finn es Tltl de n sy('n-ska marknaLlen. 

postfursk ott I: (,:) pr 'i l. 

Skri rtlig lJ e s(ullnilL~ till: INGE~NJORSFI RMAN EKOFON •
(: hr. llelgcscn Vlflar ::;atan 7 - 32 Oel 7:~, 3038 7;:; - Stock holm 

Dri,~ hu :-,:!ala n S, Götc borl-t' S. 

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

KÖ PINGS TEKNISKA INSTITUT 

·I~ och afton"lola Ingenjors-, verkm ästare- och fårrn nnsexamen. 

T :(.,tcknik u~'d r ~c\'lO - ·ocll radarteknik . Maskinteknik med ,erkstads teknik. ;;Ti1 L:"tgu le ,·nadsko tItnder : 100 kr. Wg re pr män. iin i toe l, holm o. Göteborg.
K"I I >[o de rIl~ kursplillle r. Hösttermin u börj a r 1 sep t . ' tudiehan dbo k sä ndes 

pel bep:arfi ll . An;;l\' fa c k . prakUk, n lder m. m . A lJ cro pa <lenna tldn ln g . 
€l
D

Telefon: Köping 113 10. - Rektor. 
\ 
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vilken antennen för tillfället är inställd . Det är 
här fruga om en magnetnål , som befinn er sig 
i ett magnetfält från en ringspole. Denna spole 
är förhund en med ett ringformigt motstånd i 
antennrotorn , mot vilket en tvåpolig släpkon
takt, som är fast förbunden med antennaxeln, 
gör kontakt. 20 V lik ' pänning tillföres mot· 
stånde t i tva mitt emot varandra lig«unde 
punkter. Det magnetfält, som uppträder i indi · 
katorapparaturenB ringspole bestämmer med 
tillräckli g noggrannhet ställningen hos släp· 
kontakten oeh .därmed antennens inställning. 
För alstring av 20 V-spänningen är en skikt· 

likriktare inbyggd, 

Telmiska <la ta : 
Drijtsspännilzg : 110/ 125 V eller 220 V 
Strömlörbrukning: 0,6 resp. 0,3 A 
Vridningsriktning : valfritt höger dler vänster 
V,,:dhastighet: 12° pr sek. (2 varv / min.) 

Startmoment: 0,07 mkg 
Tillåten belastning i axialled : 8 kg 
Tillåten radiell belastning: 12 kg 
Indikeringsanordning : förenklat vridfältsys lem 

Nya patent 


FM-Ai\1·<letektol' 
Ett tyskt patent för en detektor, som kan de
modulera blide amplitudmod ulerade och frc · 
kvensmodulerade signaler, visas i fig. 1. Det är 
fråga om en kvotdet -ktor, och omkopplingen 
mellan AM· och FM sker genom att man dels 
uppdelar den ena av detektorns laddningskon· 
densa torer och dels att en AVI-kopplingsspole 
kopplas parallellt över den ena av dessa kon· 
densatorer, Vidare företao-es en omkoppling av 
belastningsmot st ndel. Omkopplingen företa· 
ges på de ställen i kretsarna som högfrekvens
mässigt se ll är HI«resisti va i förhålland e till 
jord, varför omkopplaren inte är kriti sk. 

AM·bandfilLrels spole ligger parallellt med 
kond n_a torns A )!' som utgör en del av kvot
detektorn ' laddningskondensa tor. Likriktning
en företage med hjälp av den med »AM, FNb 
betecknade halvledardioden. Likriktarkretsen 
är luten genom kvotdetektorns kopplin gsspole 

till halvledardioden »F M», Rl> Rg, RA )[ och 
R 2• Tonfrekvensen uttages över motståndet 

RA. ~! ' som har högre r es istans än sumtTIan av 

Fig. 1. Omkopplingsbar FM·AM·det ektor. 



r-----~--------------------------------________________ ~\~____________ 

Storlek. Dubilier tillverka DU elektrOlytkondensatorer 
med avsevärt minskade dimensioner men av saUlma 
höga kvalitet SOlD tidigare. Som framgår av bilden 
ovan iir 8 ,uF, 500 V obetydligt stö rre än ett minia
LY lTUr. 

. \ r!lplsspänn ing I Liickstrum i mA 

lIlIl> lill 100 V 0,01 mA/i~F+ 0,5 mA 

101- 300 V 0,02 mA/~F+ 0,5 mA 

301 .,00 V 0,03 mA/~F+0,5 mA 

I 

Arbetsspänniug I 
upp till 100 Y 

101-300 V 

301-.}00 "\-
I 

Kap. to lerans 

-O 010 +150 0/0 

- 00/0 +100010 

- 0010 + 73 0/0 

Läcl,st.. öm och l.ap. tolerans. I tabellen ang-ives maxi 
uli vä eden il. lä('k .. t römrnen efter konden 'atoms inkopp
li n.g uIlller 10 minuter \'id ang i \,(~D ruiirk~pii.nning. 

Snil nI re kap. tol rans kan erhå llas OlD sil. erfordras. 

Efter.frc~ga Du biler elek trolytkondensatorer. De finnas 

hm Eder ordinarie leverantör! 

elektrolytkondensatorer 

nD R I L I T I en 

~ j II J I CA I"ACIT ANCf &- POWf.1I. FACTOR 

'l L I I C~-4I'I 'f'\ ..... 'I I\n'..tlO#l l ,,,,,,mbt"-"I I 
U"II.'U\l',1 I-

o I \ I 1\01 w vOC CAft...cnOIl. 

\ I 

hl I I 
I I 

\ 1 I 
I 

1\ I 
'X I I 
1\ 1 I CAl40Crr ..NC( 

o 
\. 

~ i \l 
", I :" I 

lO 

1 I' 
.~ ~ J pc)wLA ' ACTOII 

10 

I 
-40 -lO -20 -10 o +10 +20 +30 +40 +50 +60 .. 1'0 

TEMPERA TURE DEGREES CENTlGRADE 

Tempe..aturområde. --400 till +70°C för kondensato
r er upp t ill 500 V arb. -sp. har und r många år gällt 
för alla Dnbiliers elektrolytkondensatorer. En nyhet 
iiI" däremot a tt kondensatorer kunna erhålla. , vilka 
arbeta vid en omgi~ningstemperatur på +85°0. 

\00 
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~300 "" o 
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<)250
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0200 
~ 
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I I 1 
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V 
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-

II\EA'C OOWN YOLTAGE 
-AM II[Nl lt~k"Tu"~ lO C. -
-

I I 
I 

50 100 150 200 250 300 350 .j()Q .so \00 S50 . 600 
BREAKDOWN VOLTAGE 

Genomslagsspänning. Med genom. l a"'~spä llTIing menas 
hiir deu spilnni ng, ,id vilken en otill' ten läcksh'öm 
npp ' ttLl'. Så ledes menas ej genomslag i ~ll nlig bemilr
kel·e. 

Generalagent: 

ST O CKH OLM C T O N 


KUNGSGATAN 33 1 O 77 O 1, 1 O 77 8 4 
ULRICH SALC H w 
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HEATH RURVOLTMETER 
Typ V-S 

• Stort mätområde 
• Stort frekvensområde 
• God noggrannhet 
• Stor, lättläst skala 
• Låg vikt 
• för 220 V 50 pis 
• Prisbillig Pris kr. 345:.. 

Tillbehör: 


Högspänningsmätkropp 30 kV Pris Kr. 65:

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

DATA: 


Likspänning: 0-3/1 0/ 30/ TOO/ 300/ 1000 V 

Växerspänning : 0-3/ 10/ 30/ 100/ 300/ 500 V 

Resistans: 0,2 ohm - 1000 Mohm i tre områden 


Från lager 

ELiEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM SÖ. Tel. växel 44 97 60 

'I 

KON 'DENSATORER 
THE TELEGRAPH CONDENSER CO , LTD 

NORTH '"'CTON LONDON 

SUi>ER TROP C AL 
"METALMlTh CONDENSERS 

Kapaci., Arb~I$" Dimensioner 

tons 
 span- Typ 
mfd Längd I Diam.ni ng l 

0,0002 500 0,2" 

0,0003 


~" ICPIIOS 
500 ?a" 0,2" CPIlOS 


0,0005 
 I I500 0,2"Ila" ICPIIOS0,001 350 0,2" CPIlON 
0,002 

~" 
350 0,22" CPll1N 

0,005 ~:::200 0,22" CPll1H 
0,01 200 0,25"Vs' CPl12H I
0,01 5js"350 0,34" II CPl13N 

GENERALAGENTER 

FORSLID & CO A.-:B. 
Torsgatan 48, Stockholm - Tol. 329245. JJ 75 45 

\~________________________________,J 

resistanserna R.+R2+R ' R.B ! har ocksIls 
större resistans än motståndet RF~l' 

Vid omkoppling till FM fungerar kretsen 
som en normal kvotdetektor i det att konden· 
satorn C1+C2+CAM är dimensionerad på så· 
dant sätt, att frekvensdetektorns symmetri bi
behälles. 

(Tyskt patent 812798 ) 

Enl,el FM-detelItor 
En frekvensdetektor, som karakteriseras av 
mycket enkel uppbyggnad, visas i fig. 1. I vall
liga FM-detektorer utnyttjas som bekant två 
dioder; i denna koppling utnyttjas endast en 
diod. Den osymmetri, som åstadkommes genom 
dioden, kan utbalanseras med en kondensator 
C1 . Kopplingen arbetar på ett i övrigt normalt 

Fig. 1. Enkel BI-detektor. 

sätt i det all man på kiint sätt får en fasför
skjutning mellan de lvu kretsarna vid variation 

al' frekvensen på samma sätt som i en koppling 
enligt Foster·Seely. Då det inte föreligger nå· 
gon amplilUduegränsning i en frekvensdetek· 
tor al' detta slag, måste föregåend e steg ulrröras 
av ett begränsarsteg. 

En koppling som det kan vara l'äTt att prö,'a ! 
(Tyskt patellt 81279,) 

BOKRECENSIONER 

Microplzones. Sammanställd av The 
Staff of The Engineering Training 
departmeut of BBC, 114 sid., 76 fi g.. 
Iliffe & Sons, London 1951. Pris: I S 
shillings. 

Enligt förordet är huvudändanl111et med ol'an· 
stående arbete a tt förklara de grundlägrrande 
principerna för mikrofoner i allmänhet och att 
studera egenskaperna hos olika mikrofolltyper 
speciellt med hänsyn till användningen för 
rundradioändamäl. 

På grund av bokens specialiserade karaktär 
förutsättes ganska omfatLande förkun skaper, 
kanske speciellt i växelströmsteori. Exempelvis 
genomgås de ekvivalenta elektriska näten för 
mikrofoner speciellt med hänsyn till de liIl-

Forts. på sid. 38. 
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För apparater, där el. kond. 
snabbt bör kunna utbytas: 


PEH 105 i aluminiumbägare med oktal

sockel. Sockelkoppling enligt RMA 

standard. 

Dimensioner: 350x80 mm och 350x 

102 mm. Utföras i slätt eller etsat folium 

med en, tvä eller tre kapacitanser. 


För serviceändamål : 

PEH 103 i aluminiumbä!:lare med 
gängad bakelitsockel och självläsande 
mutter för enhälsmontage. 
Anslutning till negativa uttaget sker ge
nom lödtabb i sockeln. Kåpan är an
sluten till minus och kan isoleras från 
chassiet med en isolerbricka. 
Dimensioner: 350x80 mm och 350xl02 
mm. Utföras i slätt eller etsat folium 
med en, två eller tre kapacitanser. 

Båda deua konden.al6rtyper ä ro tropik"j. 
kert u.lförda o.fönedda ,ned Ö'1:ertrycks~entil. 

De vanligast förekommande 

värdena kunna erhållas från 

lager.
AB RIFA, NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNDA. TEL . 262610 

r===~~--------------------------------------------------------------------------------------~\ 

NYA G E R M A N I U M L I· K R I ,K T A R E 

i miniatyrutförande Maximala gränsvärden vid +55" C. Resistiv belastn. 
Fukt· och stötsäkra. 

Germaniumlikriktare 

Backspänning, toppvärde 

Hermetisk t tillslutna. 

(volt) 

Fromsträm, toppvärde
(amp.) 

Likr iktad ulgångsström vid 
100 V backspänni'Og (mA) 

Belastning under högst 
l se k. (amp .) 

Spänningsfall vid full be
lastning (toppspänning, 
volt) 

Framresislan s vid full be 
lastn ing (ohm) 

Kontinuerlig orbetsspän
n ing i spärriktn ingen (volt 
likspänning)

1------- - ---- 
_A_r_be_t_sf_re_k_v_en_s_kP_'_s___ 

I Lagringstemperotur {' ej 

4J1Al 4JA1A21 4JA1A3 4JA2A4 

100 _2001_300 400 

O 47 O 31 O 25 l 57 
"" 

150 100 75 25 

25 25 25 25 

0,5 0,5 0,5 0,7 

1.1 1,5 1,9 0,5 

3030 30 185 

_ _50_ __50_ _ 5_0___ 50__ 

85 85 85 85 

GENERAL" ELECTRIC 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLOS TELEGRAFI 

Tel. 232005 S T O C K H O l M 32 Tel. 232005 

\~--------------------------------------------~-----------------------------------------------
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Frek

stor 

den 

FULLVUX,EN 

miniatyroscillograf 

med 70 mm skärm 

Philips miniatyroscil logra f GM 565 5/01 , 

sorn ör speciellt lömplig för transportabla mötutrustningar och för ser

vicearbete n, har i sitt nya, förböttrade utförande samma utrustning som 

de stora oscil lograferna Den har två inbygg da, högkönsliga förstär

kare, en för horisontalamplituden oc h en för vertikalamplituden 

vensområdet ör 3-50000 p/s och liniärt inom he la området från 

+ 0,5 dB till -2,5 dB. Vidare har den inbyggd vi ppg enerator med 

automatisk undertryckning av återgångs linien och anordningar för inre 

och yttre synkronisering Det skarptecknande ka todstrå leröret, som har 

70 mm plan skä rm, kan levereras grönt, blått eller e fterlysande och 

vi ppfrek vensen är regl erbar mellan 15 och 25000 p/s Effektförbruk

ningen är 35 W och osc ill ografen är-omkopp ling sbar för växelspän

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

osci ll og raf i allt utom i fråga om d irn ens ionerna och priset 

kostar endast 625 kr. 

En speciell fördel hos GM 5655101 ör att den har separat uttag för testk ropp, 

vilke t gör den utomordent li gt användbar som signalföljare för rad io och TV-arbe

ten. Testk roppen, som innehåller ett likrik tar- och fö rs törkarrör, ör fö rsedd med en 

trepalig stickpropp för anslu tning tdl uttag på osedlografens baksida Signa len från 

testkroppen till föres härigenom oscillogra fens ver· -~ l 
tlkalfo rstarkare och en modulerad högfrekvens· ~ ItL 
signa l på 50 mVelf ger i delta fall ca 1 cm • 

bi ldhöjd. Prise t på testkroppen ör 65:-. . . 

Oscillogra fen är här återgiven i nolur· 
lig storlek. Bredden är 115 mm, höjden PHILIPS 240 mm och diupet295 mm. Vi 16,4 kg. 

A~ä linstrum entovde l ni ngen 
Stockholm 6 
Tel. 340580, för rikssam toi 34 0680 
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POPULÄR RADIO 


D K R T Ö R R A D o T v o N 

Varför inte trådradio? 
POPULÄR RADIO har ju i sina redaktionella 
komment arer till aktuella händelser på det ra
diotekniska området i vissa fall haft anledning 
att framföra en uppfattning, som avvikit från 
den, som olika myndigheter anknutit sin poli
tik tilL Lyckligtvis har tidskriften en alldeles 
oheroenn" ställning och kan bedöma och uttala 
sig om företeelser obunden av ovidkommande 
hänsyn till personer och myndigheter, som 
kan ke hellre skulle önska en mer följsam 
och »förstående»_inställning från tidskriftens 
sida_ 

Det bör kanske plIpekas, att POPULÄR RA
DIO: s redaktion uppehåller en intim kontakt 
med sina medarbetare och annan radioteknisk 
experti s_ Och det skall inte fördöljas att tid
skriftens redaktionella artiklar många gånger 
är resultatet av ingående överläggningar och 
diskuss ioner med specialister inom olika sek
torer på det rauiotekniska fältet_ POPULÄR 
RADIO: s redaktionella kommentarer får där
för uetraktas 50111 representativa för hur en 
kvalificerad grupp av radiotekniker bedömer 
aktuella företeelser på radioområdet. 

En sak har särskilt ofta varit förem ål för 
många raclioteknikers kritik , nämligen J et be
bådade införandet av ett land somfattande 
tradradio5)'stem för det andra riksprogrammet_ 
['i lir nu trådradioprohlemet återigen aktua
liserats genom de förhandlingar, som pågår 
mellan Radiotjänst och TelegrafstyreIsen i 
denna fråga, kan det vara angeläge t att . ter 
no got belY'a denna olustiga prod uk t av ensi
digt tekniskt tänkande och prestige j uka_ 

Nu är ne t ju alltid så , all en problcmlös

ning måste bli beroend e av vilka premis er 
man utgår från . 19J3 års rundradioutredning 
tog som utgångspunkt för sina övervtiganden, 

det villkoret, att alla invi\ nare i landet skall ha 
exakt samma möjligheter att ta in de svenska 
radioprogrammen och det med samma typ av 
apparat och till samma kostnad_ Med sådana 
riktlinjer för ögonen hade man att välja mel
lan tråd.radio och FM-UKV-rundradio_ 194·3 
års rundradioutred nin . valde trådradio_T 

Det är ganska sannolikt att kostnaderna på 
s väl sändare- som mottagarsidan blir ungefär 
lika stora för de båda alternativen _Trådradion 
ger inga extra kOötnader på mottagar ida n 
men kräver en kraLtigt tilltagen investering på 
sändarsidan i fiIter, förstärkare m_ m. T värtom 
med FM-UKV-rundradion, som blir billigare på 
sändarsidan pr lyssnare räkna t, framför allt i 
tättbeb y ....gda omr den, men förutsätter en viss 
inve. t ' ring från apparatägarens sida, enär han 
måste skaffa sig tiJJsatsutrustnin g till sin be
fintliga rundradioapparar. Trådradions inve' te
rin o-ar på sändarsidan får tas ut via skatlse
deln unJ er det alt varje enskild ly nare själv 
vid FM-UKV-rundradio får punga ut med 
pengar för erforderliga tilIsalsanordningar. 

Även tekniskt sett torde dessa bilda diötribu
tionssy tern för rutldradio vara tämligen j rim
bördiga_ Man kan då fr~ga ig : varför då inte 
gå in för t.råclradio? 

Det finns ittminstone tre skri} , som talar 
häremot. 

För det första kall man ifr.1gasä tta : ar ut
gång punktcn för rundradioutrednin ~cn s över
väganden den rätta? Ar det nödvändigt alt ut-

o C H K T R O N K 

gå från, att alla invånare, oavsett bos tadsort, 
måste kunna ta in det svenska rundradiopro
grammet med samma typ av apparat. Måste 
delta villkor om absolut millimeterrättvisa till
erkännas sådan prioritet, att man inte kau 
rucka på det. 

Om det till äventyrs är så, att rundradio
distributionen kan ske både billigare och smi
digare i tättbebyggda områden med FM-UKV
rundradio än med trådradio, varför dil inte gå 
in för olika distribution ssystem för olika. om
råden med hänsyn till bcfolknin~·s tätheten? 

Visserligen får då lyssnare i storstäder och 
tättbebyggda omdiden kosta på sig en dyrare 
FM-apparat eller till sats, under det att man i 
»trådradioområdena» kan klara sig med den 
ordinarie mottagaren, försedd med långvåg_ 
Men varför skulle det vara orimligt? Tätorter
nas befolknin g hur ju alltid få lt betala mera 
för sina förm åner; dc har haft dyrare hyra, 
dyrare mat, dyrare omkostnader Lör de t mesta_ 
Och om det nu nationalekonomiskt sell visar 
sig billip:are llIed FM-1JKV-rundradio i dessa 
befolkningscentra kan det ifrågasä ttas om det 
är så lämpligt att envisas med införand et av 
trlldradio där. 

Klart är alt det för en principmänniska kan 
vara mycket trevligt med ett enlwtligt system 
för hela landet och för en salin demokrat lig
ger det ju också n llgot tiIlt!tlande i, att alla m,in
niskor it t r i ;;amma bål. Men är det nödvän
digt alt tvinga fram en sådan lihiktning ell
bart för att verkligheten skaU stämma med 
ritniu"urna? är all t kommer omkring kom
mer alltid Vimmerbys oeh Trosa s problem att 
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vara annorlunda än Stockholms och Göteborgs. 

Stockholm har inte råd att hålla sig med jakt
marker och skogar inom stadens gränser och 
Jokkmokk har inte råd att bygga en opera. 
.. ven om det skulle vara en mycket till talande 

ide att få njuta av vildmarkens romantik i 
• tockholm och gå på opera i lappmarken, så 
kan det tyvärr inte bli annat än önske· 

drömmar! 
Släpper man efter på kravet att ingen får 

ha det bättre än andra här i landet kommer 
man automa tiskt över till ett både ekonomiskt 
och tekniskt sett förnufti gare system för rund
radiodistriLution: FM·UKY·rundradio i tlittbe
;"yggda områden och trådradio i de mera glest 
bebyggda områdena, där FM·UKY·stationer 
skulle bli oekonomiska. 

Ett annat skäl som kanske inte ligger så nära 
till hands är att en allmän tradradioutbyggnad 
med ens kommer att isolera oss från utlandet. 
Tendensen utomlands går ju mot rundradio
di stribution på l}KY. Sändare- och mottagar· 
typer anpa~sas härefter. Vår radioindustri, som 
inte skulle få stöd av någon hem mamarknad 
för FM·UKY·apparater, skulle få det besvär· 
ligare med sin export. Att vi släpper kontakten 
med utvecklingen utomlands har oekså en an· 
nar betänklig sida : de framsteg som göres i 
andra länders utvecklingslaboratorier kan vi 
inte utnyttja genom att vi kör in oss så att 
säga på ett tekniskt sidospår. 

Den kanske mest v1igande invändningen mot 
ett exklusivt trådradionät är dock att det väl 
kna ppast är troligt, att vi under all framtid 
kommer att ha samma förutsättningar och sam
ma organisa tion för rundradiol- erksamheten 
här i landet. Mera sannolikt är väl, att de nya 
tekniska·möjligheterna kommer att bereda vä· 
gen för nya former för rundradio, exempelvis 
privata rundradiosändningar på UKV i vi ss 
omfattning. Dessa möjligheter, som redan bör
j ar skymta, kan. bli verklighet inom en inte 
alltför avlägsen framtid; ett tidens tecken är 
exempelvis att man i England börjar lätta på 

BBC:s monopol oeh börjar överväga att släppa 
in konkurrens i rundradion och televisi onen. 
lVled ett komplett utbyggt trådradiosystem i 
Sverige skulle vi låsa oss fast vid tvll fattiga 
rundradiokanaler. Om några fä år står vi kan· 
ske inför möjlighet ' n, å tminstone i tätorterna, 
att lyssnarna i alla fall måste ska ffa sig UKV· 
apparater för att tillgodogöra sig sändningar 
från andra stationer än de sta tskontrollerade. 

En kompromiss synes därför ur många syn· 
punkter vara d n rätta lösningen på vårt distri
butionsproblem för rundradio: FM·UKY- rund· 
radio i tättbebyggda omr1iden och trådradio i 
dc glest bebyggda. En annan reform vore 
kanske inte heller alldeles obefogad med hän
syn till vad som förekommit i detta samman
hang: en omläggning av kompetensområden 
och befogenheter mellan Radiotjänst och Tele· 
grafstyreIsen. 

(Sch) 
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A K T U E L L T 

Nya FM-stationen l 
• 

Stockholm 

Hösten 1951 !Iåböl'jades \II'O\,

sändningar inom det l1ya nmd
radiobandet 87,5-100 Mp/s från 
en ny FM-sändare i StocJ.,
holm.' Ordinarie programmet 
utsändes frän denna sändare, 
som ål' på 250 \\' och sänder på 
92.0 Mp/ s. Härnedan ges några 
data, baserade på uppgifter i 
Telegrafverl,ets tidskrift, TELE, 
för den nya sändaren, 

Den nya F~I·sänJarell pa rundradiobanJet 
87,~100 Mp/ s, som nyligen tagit s i bruk i 
Stockholm, är avsedd för försöksdrift och (l\' 

sikten är att erhålla underlag för bedömning 
av möjligheterna att komplettera nuvarande 
radionätet med FM·sändare på UKY. Utsänd· 
ningarna har experimentkaraktär och består av 
det ordinarie riksprogrammet. Sändaren, som 
levererats av Tele/unken., är in tallerad i Tele· 
grafverkelS nya byggnad p1i öder vid Horns

ga tan 103. 

Fig. 1. Den nya FM-sändaren tar inte stor 
plats. 

l3Iockschema t 

I Hg. 7 visas ett blocb chema för sändaren. Ut
effekten fi ir sända,ren uppgår till 250 W och 
sä ndaren är konstruerad så, att den vid behov 
kan användas som styrsändal'e vid en utbygg· 
nad till 3 kW eller 10 kW uteffekt. Sändarens 
konstruktionen framgh av fotografierna i fig. l 

och 2. 
Rundradioprogrammet kommer in med O 

nivå 0,55 Y över 600 ohm ) via en 6 km lång 
programlednillg. För att kompensera dämp
ning vid högre frekvenser bar denna avslutats 
med en utjämnare följd aven förstärkare, som 
kompenserar dämpningen i kabeln vid högre 
frekvenser, så att frek\'enskurvan blir rak inom 
området 30 pi s- lO kp/ s. Se frekvenskurva i 
fi g. 3. Lågfrekvensförstärkaren i sändaren, som 
föregår själva modulatorn, har de frekven ska
rakteri stiker , om visas i fig. 4. Förstärkare kan 

1 Betr. den äldre FM·sändaren i Stockholm, 
som togs i drift 1947 se BERGL ND, R : För
sökss tat;onen för FM·rundradio i Stockholm, 
POPULÄR RADIO 1949, nr 2. s. 38. 

Fig. 2. Den nya FM-sändarens mekaniska upp
byggnad. 
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sålunda antingen köras som »rak» förstärkare 
med rak frekvenskurva från 20 p/ s-15 kp/ s. 
Man kan också j förstärkaren införa korrek
tionsnät för framhävande av höga toner över 
ca l kp j (jfr. fig. 4). Vid FM·sändning ut· 
nyttjas som bekant denna framhävning av höga 
toner för att uppnå bättre signalbrusförhållan· 
de. Framhävningen på sändarsidan av diskant· 
registret måst" givetvis korrigeras med mot· 
svarande diskantsänkning på mottagaresidan. 

Sändaren arbetar på bärvågen 92,0 Mp/s, 
vilken frekvens erhålles från grundfrekvensen 
15,333 Ylp j s, som 3·dubblas resp. dubblas i tvl 
flerfaldarsteg. (Se bloekschemat i Hg. 7). 

Styrfrekvensen 15,333 Mp/ s erh, Hes genom 
hlandning av frekvensen från en kristalloscil· 
lator som lämnar en omodulerad svängning 
med frekvens 12,583 Mp/ s, med frekvensen 
från en självsvängande oscillator, som frek· 
vensmoduleras över två motkopplade reaktans· 
rör, som styras av modulerin O"sspänningen fran 
förförstärkaren. Denna oscillator ger en frek· 
vensmoclulerad spänning med medelfrekvensen 

2,7S0 Mp/ s. 

2,750M pjs~f 

Antenn 

12.583 Mpjs 

Fig. 7. Blockschema för HI'!· 
sändaren. 

r 

10 15kp/s 

Fig. 3. Frekvenskurva 

för programledning 

plus ledningsCörstär· 

kare för FM·sändaren 

i Stockholm. Som sv· 


+ 	 nes är Crekvenskurv;n 
praktiskt taget rak 
inom området 30 p/ s 
- 10 kp/ s. 

Fig. 4. Frehenskur· 

vor för den förförs tär· 

kare i FM·sändaren, 

som föreglr själva 

modulatorn. Heldra· 

gen kurva visar fre

kvenskurvan med kor· 

rektionsnät för fram

hävning av höga toner 


+över l kp /s. Streckad 

kurva avser frekvens· 

kurvan utan framhäv· 

ning av höga fre· 

kvenser. 


Fig. 5. FM·stationens 
antenn· är byggd i tre 
»våningar» och har 
tre identiska strålan·~ 
de element. De utsän· 
da v gorna blir hori· 
sontellt polariserade. 

Den självsvängande oscillatorn är försedd 
med en frekvensdiskriminator, som ger en re· 
glerspänning för automatisk frekvensreglering 
av osc illatorns frekvens. Frekvenstoleransen på 
sändaren blir genom denna konstruktion bättre 
än W-ö, dvs. ± l kp/ s vid 100 \1p / 5. 

Vid 100 % modulering hllr sändaren ett 
frekvenssl'illg av 75 kp / •. Klirrfaktorn ligger 
dl under l % för frekvcn;;omradet 30 p/ s 
20 kp / s. 

Antennen 
Antennen matas över en koaxialkabel på 
60 ohm, monterad i mitten på taket aven torn· 
byggnad i fastigheten. Antennens höjd över 
havet är 63 m. Antennens uppbyggnad fram · 
gå r av fjg. 5. De , trälande elementen utgöras 
av tre ramstridarr eller U·antenner, monterade 

(jorts . på sid. 16) 

Fig. 6. Strålningsdiagram för 
antennen i fi g. 5. a) horison· 
tal~trålningsdiagrammet b) 
vertikalstrålningsdiagram· 
met. 

Q. 

I 
, 
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T E O R I 

Växelströmmars medelvärde och effektivvärde 


Av förste telegrafassistent Sune Breekström 

Eli hel del slutledningar av stort 
praktiskt värde kan dragas ur 
de teoretiska betraktelsema i 
deIlIla artikel. 

F ör mätning av växelströmmar användes 
som bekant flera olika instrumenttyper, t. ex. 
varmtrådsinstrumen t, termokorsinstrumen t, 
mjukjärnsinstrument, vilka alla mäta och visa 
strömmens effektivvärde . Dessutom används 
vridspolein5trument med likriktarbrygga ; den
na senare typ mäter strömmens (likriktade) 
medelvärde, men skalan är graderad i effek
livvärde. 

Så länge strömmen är sinusformad , komma 
samtliga nu nämnda instrument att "isa sam
ma värde. En vridspolegalvanometer utan lik
riktarebrygga kommer att visa noll , vilket är 
den sinusformade strömmeus medelvärde. Ut
föres däremot mätning på pulserande likström
mar komma »medelvärdesinstrumcnten» att vi
sa andra värden än »e ffektivvärdesinstrumen
ten» . Här skola ett par sådana pcciella fall 
belysas, nämligen förhållandena vid likriktad 
sinusström. En hel _del slutledningar av stort 
praktiskt värde kan dragas ur dessa teoretis
ka betraktelser. 

SINUSSTRöM 
Vi ut<Tå från den sinusjormade strömmen 
en!. fig. 1. Betecknas mornentanvärdet med loch 
toppvärdet med lo' vinkelhaslighcten med w 

och tiden med t, gäller: 1=/0 sin uJ I_ För ladd
ningen Q gäller: 

dQ=ldt=/ ~in wt dt_o 

~ ~ 

~ 

O ; T tid 

o Tf 2JI radianer 
TO T tid"2 

o J7 2JI radianer 
T T t id O "2 

14:3 

Genom integrering över en hej period fås 
medelvärdet av den överförda laddningen Ull

der en hel period 

t e::L 2rr/{JJ 

Q=J l o sill wt dt=O. 

t - O 

Överförd laddning pr tidsenhet är emeller
tid = strömmen, va rför medelvärdet av ström
men under en hel period tydligen är=O. 

Effektivvärdet av .trömmen erhålles genom 
beräkning av energiutvecklingen W, dv, . effek · 
ten X tiden. 

dW= Rf2 dl=Rlo2 sin 2 evt dt, 
där R=den resistans, genom vilken ~lrömmcn 
flyter. Genom integrering över en hd period 
och införande av w=277:/ T där T = tiden för 
en hel period, fås : 

t ~T 

W=JRl02 sin2 wl dl= Rlo2 T / 2 

1=0 

l3elecknas nu med l rfl den ström SOlll under 
en period ger samma energiutveckling som 
strömmen 1= 1 sin wt fås

0 

RIef/ . T=Rl0
2 T / 2 

YClI:[\ V 

1"f! = /o/ y2 
l "f f benämnes strömmens effektivvärde. 
Medelvärdet blir t)'dligen noll och effektiv

värdet 10/ Y2. 
HELV.\GSLIKRIKT.\D STRÖM 
För en helvågslikriktad ,tröm en!. fig_ 2 fås pft 
samma sätt medelvärdet av överförd laddning, 

Fig. 1. Sinusformad ström. 
Vid mätning av sådan växel
ström kommer såväl »effek· 
tivvärdesinstrument» som 
»medelvärdesinstrument» att 
visa samma värden. 

Fig. 2. Helvågslikriktad 
ström. Mätes denna ström 
med ett »medelvärdcsinstru
ment», blir resultatet rätt
vi ~ande endast om strömmen 
är en likriktau sinusström. 

Fig. 3. Halvvågslikriktad si
nusström. Mätning på denna 
ström med l>effektivvärdes
instrument» och medelvär
desinstrument» ger helt skil
da resultat. 

Olll man nu integrerar laddningen över en hal 

perioll: 

I = T / 2 

Q= flo sin wt dt=2/0/ w=/oT / n; 

1= 0 

Medeh'äruet av laddningen pr tidsenhet, dv~ 
medelvärdet av strömmen , blir sålunda 

21oT / n;T=21 o/ n; 

EffektiYl'iirdet kan beräknas på samma sät 
som för sinusström, men vi kunna även räkn, 
över en hal v period: 

I = T / 2 

117= f RI02 sin 2 evl dt=Rl02 T /4 

1= 0 

Effektivvärdet för denna ström blir 

varav 

I cff= Io/y2 
E(f"ktivvärdet blir alltså detsamIlla som för 
sinu. formad växelström, men medelvärdet blir 
2/0/77: i stället för 0_ Med ett vridspoleinstnr· 
ment med likriktarbrygga omformas ju \'äxel 
strömmen till helvågslikriktad ström, som sedan 
visas på en i effektivvärde graderad skala. 
Härav följer nu, att ett »m.edelvärdesinstru
ment» blir rätt visande, endast om strömmen 
är sinus/ormad_ 

Hi\LVV;\GSLIHRIHTf\D STRöM 
,ho däremot halvperioderna på nå"ot sätt tl e
formerad, ,, t. ex. i likriktarkopplingar, kommer 
»medelvärue, instrument» ej längre att visa 
samma värden som N,ffektivvärd esinstrumellt». 
Som exempel härp,l kan tagas ett fall, där 
varannan halvperiod saknas, en vanlig defor
mering i exempelvis likriktarkopplingar; se 
fig. 3. Vi undersöka nu denna halvvågslikrikta
de Sl.röm. 

Pa samma sätt som tidigare beskrivits erhiil
les efter integrering över en halv period: 

Q=/oT / 77: 
För en hel period fås medelvärdet för ström

men=Q/ T=lo/J?: 
Vidare fås : W=RloT/4 

För en hel period fås: RlettT=R/02T/ 4 
dvs 

1",,=10/2 
~I (!delvärdet blir alltså hälften av det för hel
vågslikriktade strömmc.n erhållna. Effektivvär
det min~kus däremot i proportionen l:y 2; 



detta är för övrigt en naturlig följd av att effek

ten beror av ·lrömstyrkan kvadrat. 

I de tta fall f5r man alltså helt skilda resultat 

med »effektivvärd esin trument» och »medel

värdesinstrurnent», vilket faktum man mås te 

vara uppmärksam vä. 

PRAUTISUA TILLÄMPNINGAR 
IJrosselingång 
flelvågslikriktare 
Det kan vara av intresse att som exempel uno 

dersöka, vilka praktiska följder det ovanståen

de kan få t. ex. i likriktarkopplingar. Vi välja 

helvågslikriktaren fig. 4. Den utgående lik

:Jr: I =-=r=I u 

Fig. 4. Helvågslikriktare med drosselingång. 

strömmen efter filtret betecknas I". Till en 

hörjan kOlllmer att behandlas det fall att filt· 

r et efter likriktaren har drosselingång. Då me· 

delvärdet av strömmen till filtret m ste vara 

lika med den likström som uttages från filtret, 

fils för filtret i fig. 4 

2/o/n=I/( . 
Alltså lo= l"n / 2 

Strömmen får den kurvform, som visas i fig. 2. 

=Joy 2=I"n /2y'2:::::e l,11 IIIIcrr
Dros"eln bör alltså t a ett efjeklivvärde, som 

erhålles genom att öka I " med 11 %, ehuru 

medelvärde t är = I /( . »Mystiken» kring detta 

klarnar, om man tänker på att filterkondensa· 

torn genomflytes aven växels tröm , som ju 

måste komma genom drosscln från likriktaren, 

samma väg som likströmmen. 

För likriktarcellerna och transformatorn 

resp. lindningshal vor blir givetvis medelvärdet 

av strömmen=f / 2, varför effektivvärdet avu
denna s tröm uvpgår till 

Ierr=1o/2=I"n /4:::::e0,79/" 

Vard era sckundärlindningshalvun skall alltså 
täla en ström, vars el/ektivvärde är 79 % av I", 
ehurn medelvärdet är f,,/2. 

Exem.pel: 1,,=200 mA. Drosseln skall då tåla 

e ffektivt 1,11 . 200=222 mA, alltså ganska 

liten skillnad från 200. Transformatorn di

mensioneras för likriktarceJlernas dubbla 

anodspänning och vardera sek undärhalvan 

skall tåla 0,79 . 200=158 mA. Transforma· 

torns primärsida utföres som om det på se· 

kundärsidan gällde dubbla anodspänningen 

och 158 mA, likaså järnkärnan och andra 

härmed sammanhängande konstrnktionsde

taljer. 
Om vi mäta på olika ställen i fig. 4 med ett 

vridspolein. trnment, visar det alltså efter filt· 

ret 200 mA, mellan likriktaren och filtret 

200 mA, och i vardera likriktargrenen 100 mA. 

}Iäta vi däremot med ett rent växelströms· 

in,trument, som visar det sanna effektivvärdet, 

visar df'tta intrurnent: e fter filtret 200 mA, 

mellan likriktaren och filtret 222 mA (obs. 

växelströmmen i kondensatorn!), och i vardera 

likriktargrenen 158 rnA. 

Flalvvågslikriktare 

Vi kunna även betrakta halvvågslikriktaren i 


fig. 5. Vi få här för medelvärdet: lo /n=l,,; 

alltså lo=l"n. 


lett=/O/2=lux / 2:::::::1,57/1/. 

Såväl drossel som transformator skola alltså 

utföras för en ström, vars effektivvärde erhål· 

les genom att öka I" med 57 0/0 , ehuru medel

~I 

Fig. 5. Halvvågslikriktare med drosselingång. 

värdet är=/l<" I fallet 1,,=200 mA erhålles allt· 

sa effektivvärdet 1,57 . 200=314 mA och me

delvärdet 200 mA. 

KOl1(lensatoringång 

För fullständighetens skull skall dessutom gi


vas en redogörelse angående motsvarande för


helIlande vid filter med kondensatoril1.gång. 

I detta fall skall ingång"kondensatorn ladd as 

vid »toppen» av varje likriktad halvperiod, och 

mellan dessa toppar skall kondensatorn urlad· 

das till följande fiIter+belastnin g. Då emeller

tid kondensatorn m h te vara laddad till en viss 

spänning, så att likriktarens utrrAng ej är spän· 

ning5lös mellan de likriktade halvperioderna, 

kan uppladdning endast ske under de korta 

ögonblick, då likriktarens spänning momen· 

tant överskrider ingångskondensatorns spän· 

ning. Följden blir en kraftig toppströmstöt vid 

varje likriktad halvperiod, SOIU sedan skall 

»täcka» mellanliggande tidrymder. Strömmen 

i transformatorns sekundärlindning kan då få 

toppvärden på ända upp till 51", och förhållan· 

det mellan effeklivvärde och medelvärde blir 

mycket större än vid drosselingång. 

fl elvågslikriktare 
Antag nu en helvågslikriktare med kondensa

toringång kopplad enl. fig. 6. Vid kondtnsator· 

ingång blir medelvärdet, liksom ovan, fort· 

farande=1,,/2. Då T, liksom ovan , uttryckes i 
radianer och multiplar av :7:, införes här en be· 

teckning, att ström flyter i likriktarceller och 

Fig. 6. Helvågslikriktare med kondcnsatorin· 
g ng. 

lran sfolU1atorlinclning under delen 0./77: av pe

rioden 1', dvs. strömmens varaktighet är 2a uno 

der perioden 27r. Antagas de kraftiga topparna 

vid ingångskondensatorns uppladdning vara i 
tlet närmaste rena sinushalvvågor, kan man 

utgå från det o'·un erhållna värdet Q=IoT/ :7: 
och för en halv period sätta laddningen 

Qa/n = o.loT/ x 2• För en hel period blir ladd· 

ningen då 2a1oT/ n 2. 

Denna laddnin@; per period i en likriktare 

kopplad enl. fig. 6, blir även=I"T /2 (antalet 

faser är ju 2). 

Nu fås: 

vilket ger 

Sambandet mellan I O och J" , vilk t i hög 
grad inverkar på förhålla nde t mellan ·ffekti v· 

värde och medelvärde, avgöres alltså av värdet 

på o. eller rättare sagt av delen a/n av perio· 

den T. Vid praktiska mätningar pfl en likrik· 

tarkoppling enligt fig. 6 finner man a tt a/er är 
omkring 0,25, varav 77:/0.:::::::4 

lo :o:=.47r1,.f4:::::enl" 
Härav ,kall nu l eif beräknas. Antagas fort

farande toppströmsstötarna Vara sinnshalvvå· 

go r, kan lIlan utgå från det ovan erhållna 

värdet W= RIo2T/ 4 och för en halv pe riod 

sätta energintvecklingcn 0..1W/ n = aRI02 Tj47r. 
Nu fås: 

Varav 


I c//= IoYa/ y 2;:

Insättes här de ovan angi Ila värdena på I () 


och a/x , Hs: I c!"""n l ,J 8=1,111" 

I detta fall kall all tså vardera _ekundär· 

lindningshalvan tilja en strölll, vars effektivvär· 
de erhålles genom alt öka lu med 11 0/0, ehuru 

medelvärdet är 1,, / 2. 
tt märka är att a/x i vi s a fall kan antaga 

sådana värden, att högre procen ttal än 11 blir 

gällande. Marginalen måste vid kondensator· 

ingång därför hållas bredare omkring 1,1]/" , 

än vad man vid drosselingång behöver hålla 

omkring 0,79/" . 
Exempel: 1,,= 200 mA. Man mastc d å räkna 

med minst 1,11 . 200=222 mA genom trans· 

formatorlindningen, helst mera. 

flalvvågslikriktare . 
Ännu ogynnsammare bli förl1ållandena för en 

halvv gslikriktare med kondensatoringång enL 

fig. 7. Ovan har använts matematisk härled

ning pr halvperiod, varför samma uttryck här 

åter kunna användas. På liknan<le sätt crhål-

Fig. 7. Halvvågslikriktare med kondensatorin· 
gång. 
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, I I Fig. 8. Sambandet 
mellan uttagen lik-

II .1 ström Iu' ström ge
nom likriktare och 
transformator (/1) 

1,1l tu Ju LuJ-«/2 OC!1 strönl g"enom 
drosselspole (/2) för 
olika typer av likrik

Iexj n=O,25 tarkopplingar. 

I(·s laddn ingen per hel period :::: 2a l T / n 2 vil Exempel : 1,,= 200 mA. Transformatorn böro 
kr! II U -kal l sättas lika med I"T. tåla minst 444 mA, helst mera. 

2a loT/ 2n=1"T 
Slutligen kan nämnas att belastningd örhål-Io=;r;~/ ,J"2u. 

landena för transformatorerna vid kondensa-X\ eJ( här är a/:a omkring 0,25, varav: 
toringång avsevärt kunna förbättras genom att 

l o""'ih/"/ 2= 2;rl,, man före ingångskondensatorn inkopplar i lik-
Vid h räkning av effektiv vä rdet erhålles, om 

strömsledningen ett li tet motstånd på omkring
fo rtfarande tiden 1'/ 2 betraktas, 

.50--100 ohm, där eljest en ingångsdrossel 

' ctf= 'OY(; /0 = 	 skulle ha suttit. Spänningsfallet i motståndet I' 

blir försumbart i normala fall (kanske nå2:rl"/ y'~2,22/ ,, 
gon 0/0) , men på grund av strömmens kurv-

Trän formatorn ska ll alltså dimensioneras form (obs. filterkond ensatorerna ! ) bör mot
för en st röm va rs cf fe ktivvärde är 2,22 gånger ståndet tydl igen dimensioneras för ett i över

kant kraftigt tilltaget effektbelopp.I". 

Nya FM-stationen ... ForiS. jr. sid. 13. på 2/ 3 våglängds avstånd från varandra. De I 

tre antennelementen matas i fas. Ett sådant an

lenns)'stem ger ett ellipsformat horisontalstrål
ningsdiagram ( jfr. fig. 6), under det alt verti
kalstrålningsdiagrammet för antennsystemet 
överensstämmer ungefär med motsvarande dia
gram för en vändkorsantenn i 4 våningar. 
Effektförstärkn ingen är 2,5 ggr (4 dB ) i hori
sontalplanet. (Jfr. fig. 6). 

Matningen av de symmetriska antennelemen
ten är anordnad på så sätt som antydes i fig. 
8. De med masten parallella rören utgör impe
danstransformatorer med längden J. /4, som 
samtidigt tj änstgör som fästanordningar förFig. 8. Matningen av antennelemen

ten i FM-stationens antennsystem. antennelementen vid masten. 
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Kaare Pedersen 

( /orl S.) 

Drivh.iulet 
Det är en absolut nödvändighet att man i den 
mekaniska utrustningen i en bandspelare ar
betar med mycket små toleranser, speciellt 
gäller det den del av svänghjulets axel, som 
användes som framdrivningshjul för bandet. 
Endast det bästa är gott nog i delta samman
hang. T yvärr är det ytterligt svårt att få en 
axel absolut rund. Man får därför vid val av 
hastighet och diameter på svänghjulsaxeln 
ordna så, att ojämnheter gör sig så litet stö
rande som möjligt. 

I detta sammanhang kommer vi tillbaka till 
vad som tidigare sagts om wow och flutter. 
Enligt vad som redan papeka ts får man inte 
använda sig av ett drivhjul, ,om roterar med 
ett varvtal av exempelvis 5--8 varv/ sek. (300, 
500 varv/ min ) . I allmänhet är det att föredra 
ett drivhjul med ganska liten diameter, som 
roterar mc,l ganska stor hastighet inte minst 
på grund av att svänghjuJseffekten ökar pro
portionellt mot hastigheten. Detta även med 
hänsyn till att flutter är att föredraga framför 

wow.
Å andra sidan har ett drivhjul med liten 

diameter sina sl'ag heter. Det behövs inte myc 
ket för a tt den skall bli skev och den tål inte 
så stor mekani sk påkänning. Dessutom blir 
ytan som bandet skall gå emot så liten, att det 
kan bli svårt att få tillräcklig friktion, var
igenom bandet kan slira. Under 4---4,5 mm 

bör man inte ",å. 
Ett drivhjul med stor diameter och låg has

ti ghet är inte heller riktigt bra. Det förutsät
ter ett stort svänghjul för att uppväga förlus
ten i hastighet och kräver också stor utväx
ling till motorn. Detta kräver stor plats och 
apparaten blir därför tung. 

Det bör här tillfogas, att också bandhastig
heten spelar stor roll i detta sammanhang. Är 
denna stor, exempelvis 15" eller 30"/ sek, har 
man .-tora möjligheter att välja ett drivhjul 

med både gynnsam diameter och gynnsam ro
tationshastighet. Är hastigheten l åg, exempel
vi s 1,9" eller 3,75/sek ställs större krav med 
hänsyn både till prtecisionsutförande och val 
av diameter och hastighet hos drivhjulet. 

Lösningen på problemet blir sålunda en 
kompromis med drivhjulets diameter, dess 
rotationshastighet och den bandhastighet man 
har att arbeta med, som variabla faktorer som 
måste vägas mot varandra. 



FÖR KONSTRUKTÖRER 

Konstruktion av bandspelare 


Överföringssystem. 

Överföringen av drivkraften från motorn till 

svänghjulet kan ordnas på flera sätt oeh 

strängt taget är inget av dem alldeles idea

liskt. I det följand e genomgås i korthet några 

av de vanligaste metoderna. 


1_ Sniic1cväxel 
Överföring av dri,'kraften med hjälp aven 
snäckväxel sker helt oelastiskt, och systemet 
tal endast smä mekaniska påfrestningar. Den 
förhållandevis l , ga utväxlingen, som kommer 
ifråga mellan motor och svänghjul, gör också 
delta övcdöringssystem olämpligt, och det an
vändes därför prakt iskt taget aldrig i band
"pelare. 

2. Kopplingshjul med gummikant 
Detta överföring. system (se fj " . 4 A) anses av 
mänga vara den bästa lösningen på problemet. 
Kopplingen är elastisk och täl stor mekanisk 
påkänning och är des utom ljudlös. Principen 
ger ock Il s tor utny ttjn ing av svänghjulseffek
ten och ger även möjligheter att på ett enkelt 
sätt växla mellan två olika hastigheter genom 
utnytt jande av två kopplingshjul med olika 
stor diameter. Tyvärr ställer detta kopplings
sätt slOra krav på den gummi typ, som skall 
användas, och är av denna orsak svårt att 
få driftsäkert. Motoraxeln har en tenelens att 
gräva in sig i gummikanten och deformera den 
på ganska kort tid. Många tillverkare har av 
denna orsak övergått tiII remdrift. 

3. Kopplingshjul av stål eller metall 
Detla är en variant av kopplingshjulet med 
gummikant. (Se fi ' . 4 Bl. För att undg5 defor
mering av hjulet har eletta gjorts av still eller 
metall medan man i stället anbringar gummi 
på svänghj ulet och på motoraxeln. Härvid riske-

Vänstra spolen 

A 

Gu mm ibeläggn, 

Svänghjul 

-$

Kopplingshjul 

B 


Svänghjul 

-$-

Fig. 4, Överföring av drivkraflt'n från motorn till svänghjulet med hjälp av koppling hjul. A) 
med kopplingshjul med gumJJlibeläggning. Bl 
gUffilnibeläglining. 

rar man ingen deformation. T. o. m. om mo
toraxeln med påsatt gummi roterar mot ett 
kopplin,c'"hjul, som står stilla, kommer ingen 
deformation av motoraxeln s gummibelagda 
yta all uppstil. Denna variant är mycket litet 
provad, men bör in te förbi ses. 

Om man arbetar men kopplingshjul , bör 
man ta hänsyn till följande: gummi typen väl
jes med hänsyn till de speciella arbetsförhål
landena i apparaten, hjulets diameter bör va
ra rätt avvägt, kopplingshjulets bana måste 
slipas ner till lämplig profil och lagringen bör 
vara lös men utan glapp. Svänghjulet och 
motoraxeln måste vara inbördes så fast kopp
lade via kopplingshjulet att motorn stoppar, 
om svänghjulet hålles stilla, men inte så fast 
att hjulen blir utsatta för onöJig påfrestning. 
Detta måste anpassas för olika motorer och 
gummi typer. 

Hägra spolen 

r-EB 
h and 

I~agnet~ 

huvud
-- 'Ff ffi @ Styrnino 

Styrning ~YCkrUlle ' 
(Dr iV hj ul ) 

Fig. 3. Den principiella uppbyggnaden av anordningarna 
för bandtransport i en bandspelare. 

med kopplingshjul av stål och svänghjul med 

Den fjäder, som skall trycka kopplingshju
let mot svänghjulet och motorn eIn, får inte 
v>lra för spänd och har som enda uppgift att 
hålla hj ulet på sin plats. 

T ar man hänsyn till allt detta, bör man ha 
stora möjligheter att fil. glädje av ett överfö
ringssystem med kopplingshjul. Vid stora 
fordringar på bandspelaren, är det emellertid 
oftast lämpligt att gå in för remdrift. Se neo 
dan. 

4. Remdrift 
Remdrift utföres i sin enklaste utformning 
(se fig. 5l, på så sätt att man anbringar en 
gummirem runt svänghjul och motoraxel. 
Detta medför en kraftig minskning av sväng
hjulseffekten, som dock delvis kan uppväga, 
genom bruk al' en kraftig motor med stor ro
tor. På motoraxeln använder man en hylsa av 

Fig. 5. Överföring av drivkraften frlln motorn 
till svänghjulet meJ hjälp av guunrnrem. 
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Lämplig gununityp 
lVled unuantag av snäckhjulsöverföringen har 
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Fig. 6. Överföring al' drivkraften från motorn 
till svänghjulet meJ hjälp av gummirem 
(mindre utvä..xIing än i fig. ,, ). 

speciell utformning. Den bör ha en fläns yt· 
terst och nertill som förhindrar att remmen 

glid er av och dessutom vara utförd i en tunn
liknande profil med litet större diameter på 
miuen. Se fig. 9. Deuna form utnyttjas för att 

förhindra all remmen skall gnida mot flänsar

na. Remmen bör vara solid och inte alltför 
elastisk, och den får under inga omständighe

ter klibba. Ett villkor för att remdriften skall 
fungera viii är, att motoraxeln och svänghju

lets axel står absol ut parallella. 

I fig. 6 visas en variant av remdrift med 
remmen anbringad på speciellt sätt. Man får 

härvid en svänghjulsrnassa, som ligger utanför 

Fig. 8. Olika metoder 
att montera svänghjnl + 
i bandspelare. 

Fig. 9. T. h. Lämplig utfonn
ning av hylsa på motoraxeln, 
avsedu att förhindra att driv
remmen slirar. T . Y. Hylsa 
p motoraxel avsedd att fun
gera som drivhjul. 

i' 

Svänghju'l Hotar 

Fig. 7. Annan variant av remdrift i bandspelare. 

driv punkten, varigenom bättre svänghjulsef

fekt uppnås. Tyvärr begränsas denna pa grund 

av uen nödvändiga utväxlingen. En annan va
riant av remdrift visas i fig. 7. Man låter här 

remmen gå från motoraxeln till ett hjälphjul, 

som är placerat på ett sådant sätt, att en del 
av svänghjulets profil ligger an mot remmen 

och drages m ed av denna (se fig. 7). Denna 

koppling är mycket elastisk och ger god sväng
hjulseffekt. Dessutom har den den stora för

delen att remmen blir mycket enkel att byta. 
I öv,igt är detta överföringssystem mycket li

tet provat i praktiken och det är därför svårt 

att säga någonting Om det. 

.Monreringsplatta 

vid alla de hittill s genomgångna drivanord· 

ningarna använts gummi och vid alla dessa 

sys tern är det gum.mit som är den svaga punk

ten. !\Ian har försökt sig på en mängd olika 
gummityper, men ingen har visat sig absolut 

idealisk. 
En sak, som det kan vara angeläget att på

minna om här i detta sammanhang, är, låt 
aldrig gummit gå mal mässing. Gör man det, 

kommer man snart att finna, att gummi rivs 
upp och sprius runt om i apparaten på 
grund av mässingens förmåga att »äta» på 

gummi. Om det skulle vara sa, att mässing 

är älldamålsenligt p il något ställe i apparaten, 

där det kommer i kontakt med gummi, bör 
mässingen förnicklas, och de ytor, som gum

mit gUl' mot, bör vara så glatta och jämna som 
möjlig t; uetta för att undgå slitage vid ev. 

slirning. 
Vid längre tids drift kan man få se gummi, 

som blivit hårt och glasartat på ytan. Detta 

kan slipas bort, men hclst bör nog gummit by
tas ut. 

Gummi på kopplingshjul kan också bli de

formerat genom att ligga an mot motoraxeln, 

när denna står stilla. Detta kan man i många 
fall reparera genom att lägga gummit i varmt 

vatten en tid. Det sväller då ut till normal fa

son ig"n . 
Över huvud taget kan man i allmänhet inte 

räkna med alltför lång livslängd på gummi i 
bandaparater, i vilka uet ställs s tora krav på 

kvaliteten. Under sista åren har det kommit 

fram en del nya plastämnen ; det är möjligt 

att det ligger bättre lösningar förborgade i 
dessa nya material, el'. en blandning av gum
mi och plast. Det kommer väl att visa sig med 

tiden. 

Man kan till slut framställa h'ägan, vilken 
drivanordning som är den bästa. Det är ytterst 

svårt att uttala sig alldeles bestämt, men på 
basis av de erfarenheter, som förf. gjort, bör 

en god konstruktion m 'r! koppling. hjul vara 

den bästa, men den är ocks den llIest kritiska 

i fråga om clet mekaniska utföranuet. 
Den som vill nå ett bättre resultat med 

minsta möjliga svårigheter bör nog välja rem· 

drift, exempelvis det system, som visas i fig. 

6, och med ett s\'änghjul upphäng t, som visas 

i fi g. 8 t. h. och som drivmotor en god 4-polig 
motor på 30 ·0 W. 

Nu --r de t mycket väl tänkbart, att en eller 

annan kan ulJpnå goda rcöullat med nägot av 
ue andra visade syslemen, speciellt det som 
antydes i fi g. 4 B och 7. (jarls.) 

IMteraturhiitll'Lnillga.l· : 

KRO ~ . E St J:!-' : H io luagneti !;dw , d u llJallf7.eich

Il llng i n Theoric uud i *raxis. T cc hni sc her Ye r

Iii;..;" B. E r". ' '' kIl l 05:!. 

BEG U!\, S J : l\IaglJetic Record.lng, lIJurray 
Hill Hnn l, s Inc . N~w Yo rk ]fl-lO. 
FRAY8 ~; & \YOLln!: J:;l(>m e uls of ~ollnd 
]{t·cordin.g'. John '''iler & Son ~ , lnc. Ne\'~ 
Yo r .k lU~ 9 . 
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Fig. 10. Olika element 
i banu pdarc, som 
beskri vit:· i t ' ·te n. 
Längst t. h., ba kre 
raden, ett :wänghjul 
med lager av e tt att 
[lJlvänd as enli .,- t fi g. 6. 
[ mitten t. v. ett sväng
hj ulmed pålagd gnm
mikant för använd
ning till sammans mecl 
kopplingshjul av s t· I 
SOI11 vi as närma t 
t. h. I övrigt olika ty
per av remmar. 



Televisionsmottagaren hur den heräli.

nas och konstrueras (XIV) 

Av civilingenjör Carl Akrell 

'ulsselJaratorn 

_ pulsseparatorn, som kan bestå av ett 
Iler flera steg, avskiljes ur den samman
atta bildsignalen , som uttages från TV
nottagarens BF-förstärkare, en samman

att synkpulssignal bestående av ho
'isontalpulser, »uppdelade» vertikalpul

er och utjämningspulser. Separeringen 
:kall vara sådan att sistnämnda signal 
ir helt fri från bildfrekvenser och ver
.ikala och horisontala släckpulser. De 
)ulser som erhållas skall vidarc ha lämp
ig och lika amplitud, viss polaritet, rik· 
:ig form och slutligen bör separator
.;:opplin gen vara okänslig för störningar. 

I synkpulsseparatorn ingår ofta för
1tom det egentliga synkpulsseparatorste
get, bl. a. pulsförstärkarsteg och puls
fasvälldarsteg. Den sammansatta synk
pulssignalen kan även avskilj as direkt ur 
~IF-signalen före bilddetektorn och kan 
llutligen uttagas från BF-förstärkarens 
!ikströmsåterställarsteg (jfr nr 8/1952, 
fig. 70 och 7l s. 14). 

Med de synkpulser som erhållas skall 
11Orisontella och vertikala avlänknings
oscillatorerna styras så, att exakt följ
lamhet mellan bildavsökningen i TV
kameran och »uppritningell» av bilden 
på mottagarsidan erhålles. Vid bildfälts
bytena m ste härvid synkron iseringen 
av d n hori ontella avlänkningsoscilla
lom bibehållas samtidigt om vertikal 
' yukronisering åstadkommes. Den sam
man atta bildsignalens vdgfonn blir där
för vid bildfältsbytena relat i t kom
plicerad. 

A tig. 98 fram går ågformen vid 
övergflllg från jämnt till udda hild
fält (bildbyte ) . Ve rtikalpulsuppdelning
en och utj ämnilwspulserna möjliggör 
den önskade samtidiga ve rt ikala och ho

risontella synkroniseringen. Med pulser
na påbörj as dels linj eperioderna (fig. 
98 b), dels bildfältsperioderna (fig. 
98 c) - i båda fallen genom att strålens 
återgång igångsättes. Förloppet vid lin
jebyte har tidigare genomgåtts i nr 
11/ 1951 fig.4 och tabell l s. 21 med till
hörande beskrivning. 

Ätergångslinjerna vid linje- och bild
fältsbytena undertryckas från den åter
givna bilden genom släckpulser. Med 
dessa utstyres sändaren till 75 %, mot
svarande svartnivån. Vidare syns cj 
synkpulserna, då dessa ligga mellan 75 
och 100 % av maximala bärvågsampli
tuden, motsvarande området »svartare 
än svart». Under en bildfältsperiod Tbl' 

som varar under 20 ms, upptas 6 il 10 % 
av perioden av den vertikala släckpulsen 
(1,2-2 ms). Då en linjeperiod Tl varar 
64 pS undertryckes vid varje bildfälts
byte 20 il 30 linjer eller i medeltal 50 
linjer per bild, varigenom bildens di
mension i höjdled något begränsas. Ett 
stort antal helsvarta linjer sändes alltså, 

a. 

b 

c. 

och av bruttolinjetalet 625 linjer utnyLt
j as ca 575 för den verkliga bildöver
föringen. En motsvarande mindre be
gränsning i sidled erhålles vid linje
bytena. 

Principschema för två olika typer van
ligen förekommande BF-förstärkare åter
finnes i fig. 99; hänvisningar till tidi
gare genomgång länmas i figuren. Vid 
uttag av sammansatt BF-signal intresse
rar dels nivån och dels polariteten. Från 
detektorn, som vanligen lämnar pulsne
gativ sammansatt BF.signal (uttagspunk
ter l och 3 ), kan ofta en spänning Vb om 
2 V uttagas (V b mätt från pulstoppen till 
bildsignalens vitnivå) och då synkpul
serna utgör ca 25 % av Vb blir puls
amplituden V p ~ 0,5 V. Vid uttagspunkt 
4 är Vb pulspositiv och uppskattningsvis 
10 V motsvarande V p ~ 2,5 V. Slutligen 
erhålles från punkterna 2 och 5, där VIJ 

kan uppskattas till 40 V, pulsspänningar 
om ca 10 V. I uttagspunkt 2 är samman
satta BF-signalen pulspositiv och i punkt 
5 pulsnegativ. 

Fig. 98. Sammansalta bild 'ignalens vÄ~(or01 (a) vid "y rgäng irån jäll1nt till udd a biJdfält. Vid 
bildf,i[tsbylel :ändes \'erlikal puJscr och utjämningspulser på sådant äu., a lt ön. kad synkro~use
rin'" av den vertikala avlänkningen (e) erhålles samtidigt som synkroni 'eringen a den honson
te1la avlänkningen (b) bibch lies. 
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-------------- --Fig. 100. Schema av ett pulsförstärkarsteg. Fig. 102. Princi- ,-,------
Från TV-appara tens BF-förstärkare uttages pen för pulssepa
pulsnegativ sammansatt BF-signal, som för reri ng för de i fig . 
s tärkes och fasvändes i pulsförstärkarstege t. 101 återgivna 

kopplingarna. Ro2 Vb 
Q 

fV\ 
+ 

Fig. 101. Schemor 
-------------~Ro-2-------för pulsseparator

;o---o-~=}--~_ __ Vb steg. Pulspositiv b. 
sammansatt BFRg21 
signal tillföres gal
lersidan och pa 
anodsidan erhål

t.r-u les förstärkt nefV\ 
+ 

Rg22 - gativ sammansatt 

~~____~L-.L-_~.L-_"""'~_ _ -= pulssignaL 


lo Anodsidu 
Negoti v sam mansatt pulssigmil 

J 
\ 

I 
Pulsposiliv sammansatt ildsigna! 

60llersida 
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riktiga förstärkning, medan givet,; 
mindre avseende behöver fästas v 
själva BF-signalen, då denna sistnämn( 
i alla fall senare skall borttagas i puls~ 
paratorsteget. 

För att pulsformen på anodsidan , 
pulsförstärkarsteget skall bibehållas r 
lativt oförändrad utföres steget så a 
återgivning upp till 200 kp/ s il 2 Mp, 
erhålles. Härvid kan hänvisas till va 
som tidigare genomgåtts i samband m~ 

BF-förstärkaren i nr 5/ 1952 s. 19- 2 
Vidare användes med fördel reglerrö 
varigenom risken för pulseliminatio 
eller pulskompression minskar. Man fö 
utsätter nämligen att en viss spännin 
tillföres gallersidan, men vid eventuell 
variationer mot högre spänningar ä 

normalt klaras problemet ~ed reglerröJ 

Från BF-förstärkaren uttages BF-si~ 

nal vanligen genom en resistans Rag or 
10 000 il 50 000 ohm, detta för att e 
extra kapacitans onödigtvis skall införa 
i BF-förstärkaren. Tidskonstanten fö 
gallerkretsen väljes lång för undvikand, 
av pulsförvrängning, Cngl lämpligen 0,0: 
,uF och Rg 1 =Rg2 =2 Mohm. Genon 
Rg1 och Rg2 fa stlägges vidare gallerför 
spänningen till lämpligt negativt värde 
och på anodsidan användes resistans 
koppling till pulsseparatorsteget mec 
Ral om 5000 il 10000 ohm. Ibland för 
stärkes vertikalpulserna mera än de ho 
risontella pulserna, vilket kan ske såSOD". 
i figuren genom en extra belastningsre. 
sistans R. 2 om exempelvis 5 000 ohm 
med kapacitans Ca om 0,1 ,uFo 

Vg 

D. 

POPulär Radio nr 5/1951 8/1951 5/1552 

Figur 5·1a 10 52 

b. 

Fig. 99. Lämpliga uttagspunkter för »pulserna» 
i TV-motlagare. Till synkpulsseparatorsteget 
u ttages ofta pulspositiv sammansatt bildsignal 
från BF-förstärkaren, sålunda från uttagspunkt 
2 eller punkt 4. Till ett synkpulsförstärkarsteg 
uttages lämpligen pulsnegativ sammansatt bild 
signal från detektorsteget, punkt l eller 3. 

Vbl 

Ra2 

RO i 

+ 

t\f\ 

För själva pulssepareringen kan 
många olika kopplingar ifrågakomma, 
varvid dioder, trioder, pentoder och hep
toder eller s. k. »gated-heam»-rör be
gagnas. Om signalen från BF-förstär
karen ej har tillräcklig amplitud eller 
om signalens polaritet ej är den önska
de, måste pulsseparatorsteget föregås av 
ett pulsförstärkarsteg. Erhållen samman
satt pulssignal kan sedan ytterligare för
stärkas så att önskad amplitud och pola
ritet för styrning av avlänkningsoscilla
torerna erhålles. 

Med den sammansatta BF-signalen 
följer ofta störningar, som efter pulsse
paratorsteget även kan återfinnas i den 
sammansatta pulssignalen. Genom för
stärkning och samtidig avskärning av 
pulstopparna borttages ofta en hel del 
av dessa störningar. 

Nedan behandlas blott några av 
de vanligaste pulsseparatorkopplingar
na. Till dessa skall pulspositiv samman
satt BF-signal tillföras och pulsspän
ningen V{J bör härvid överstiga 2,5 V 
(vm= lO V). Nivån vid detektorn (fig. 
99) är alltså för låg, vidare är polarite
ten hos signalen ej den rätta. Lämpli
gaste uttagspunkt torde alltså vara punkt 
2 i fjg_ 99 a och punkt 4 i fig. 99 b, där 
signalerna är pulspositiva och nivån hög. 

Ett schema av ett pulsförstärkarsteg 
återges i fig. 100. Signalen fasvän
des härvid så att den på gallersidan till
förda pulsnegativa sammansatta BF-sig
nalen på anodsidan blir pulspositiv. 
Största avseende fästes vid pulsernas 



rab. IS. Data för rör lämpliga i synkpulsseparatorsteg i televisionsmottagare. 

ECL80 6BF6 EF80 6AU6 6SH7 ECLSO 

( triod del ( trioddel (pentod) (pentod) (pentod) (pen toddel) 


\nodspiinning Va V 20 30 28 28 50 250 28 28 20 20 30 

ikärlllgallerspänning Vg2 V 50 50 28 28 12 20 30 

:;allerförspänning Vr; V -1,0 -1,0 O' -1,0 - 1,0 - 1,0 O' -1,0 O' -1,0 -1,0 

3ranthet ca S IJ.A / V 700 1100 1000 2200 2000 1200 1200 1500 2100 

\nods tröm ca l a mA 0,3 0,7 1,0 0,75 1,5 1,0 0,35 2,0 1,0 2,4 

3kärmgallerström, ca I I:2 mA 0,3 0,3 0,15 0,2 0,5 

,trypspänn ing, galler, ca V gr V -2,8 -3,5 - 2,4 -2,6 - 2,0' -2,0 - 1,5 -3,0 -4,4 

~i knande rörtyper 

12AU7, ECC82 (en triod) 
6SR7, 12SR7 ( trioddel) 
12BF6 (trioddel) 
6C4, 6C5 

6SH 7 
EF94 

6AU6 
EF94 

Viss gallerförspänning erhållen genom 10 MQ yttre gallerresistans. 3 O V gallerförspänning. 

Vi ss gal1erIörspänning erhållen genom 2 ?liQ yttre gallerresistans. . Strypspänning vid branthet S=10 ,uA / V. 


Schemor av vanligen förekommande 
Julsseparatorkopplingar återfinnes i fig. 
101 a och b. I båda fallen tillföres på 
~allersidan sammansatt pulspositiv BF

signal och pulsseparatorröret arbetar 
1tan egentlig gallerförspänning ; arbets
,ättet framgår bäst av fig. 102. Genom 
:len pulspositiva BF-signalen och därige

nom orsakad ström i gallerkretsen utbil
das lämplig gallcrförspänning med po
,itiva pulstopparna ungefär vid förspän
ningen V g=O V och resten av signalen 
åt negativa hållet (jfr nr 7/ 1952 s. 14, 
fig. 65). Då endast signalens pulser öns

kas uttagna på anodsidan väljes anod 
och ev. skärmgallerspänning så låg, ofta 
blott 20 il 30 V, att gallerutrymmet blir 

Ra 

Fig. 103. Pulsfasvändarsteg för erhållande av 
såväl po itiva som negativa sammansatta puls· 
signaler. 

litet, 2 il 3 V. Härav framgår att den 
sammansatta BF-signalspänningen Vb så
som redan påpekats bör vara minst 
10 V, då ca 25 % därav eller 2,5 V är 
pulsspänning vp ' Gallerkretsen har lång 

tidskonstan t med exem pe! vis Ca '. l = 
500pF och Rg = l Mohm. På anod::;ldan 
utföres kretsen på samma sätt som för 
pulsförstärkarsteget. Ral är således ofta 
5000 il 10 000 ohm och Ra2 mycket stör
re, varför totala resistansen på anodsi
dan blir ungefär lika med Ral , medan 
samtidigt lämplig anodspänning erhålles. 
Användes en pentod som i fig. 101 b 
ordnas genom Rg21 och Rg22 lämplig 
skärmgallerspänning och skärmgallret 
avkopplas till jord genom Cg2 ' Samman

satt pul negativ signal uttages slutligen 
från anodkretsen till påföljande steg. 

I tabell 15 har data för ett antal rör 
lämpade för pulsseparering införts. Som 
redan omnämts tillföres rören så låga 
anod- och skärmgallerspänningar, att 
gallerutrymmet blir litet och av tabellen 
framgår, att vid anod- och kärmgaUer
spänningar om 20 il 30 V rören strypes 
vid - 2 il -3 V på styrgallret. För att 
rördata i möjligaste mån skola bli jäm
förbara, har som regel data vid 
Vg= -l V lämnats. Då vid pulssepara
torkopplillgen egentlig yttre gallerför
spänning ej tillföres röret, utbildas över 
gallerresistansen en viss förspänning 

Forts. på sid. 25. 

----------r---r---r--------r------~+Vot=ltcV 

---------h-+::---,.-h.-rr;r-n..-----,H-,.------+~,=170V 

Fig. 104. Schema för BF·förstärkare och pulsseparator i TV-apparat, fabr. Philips. 

21:3 



NY 80RJAR
KONSTRUKTION 
NR 3: 

Detelitorenhet för lol~almottagning 


Den konstruktion, som beskrives i detta av
snitt av vår artikelserie för ny börjare, är en 
enkel tillsats till de i POP LÄR RADIO nr 
11/ 1952 och nr 1/ 1953 besIcrivna enheterna. 
Tillsammans med dessa enheter, nätanslut
ningsdelen samt LF'- och sluts teget, bildar 
denna senaste konstruktion en enkel lokal
nlottagare. 

Gena. t må framhållas att det är fråNa om 
en my 'ket enkel appara t; i själva verket är 
de t endast en experim entapparat avsedd att 
för nybörj aren demon strera någ ra grundläg· 
gancle {ak ta inom radiotek niken. l\Ienin rrcn är 
att chassie t, -om ingår i apparaten, s dermera 
ska ll använda. för en Letydli gt mera » fu llfjäd
rad» kon truktion. Den enkla ko pplin «, som 
här tillämpa-, är dä rför endast ett »mcllanspel» 
i nybörj arerien; de kompon enter som ing r i 
apparaten kommer sedermera at l utn yttjas för 
andra ändam lll. 

Ta nkegllng n bakom de tta är, au man helst 
Lli r börja med nkIa re akeT och göra sip: för 
trogen med dera verkn i l1 g~,ä tt, innau man g r 
sig på mera komplicerade kon-I ruk tioner. Och 

u nybörjare bör ha ål killiut att lä ra av (lcn 
IiUa apparat "om beskri v s här. 

I fi o', l visas prin eipschemat {ör appara ten, 
en . lerkopplad gallerlikriktande detektor 
med avstämd gnllerkre ts. Verkningssättet är 
följande : 

SigllalspänrLi ngen, som uppfå ngas av anten
nen, matas in på lämplig punk t i den till signal
spänningens frekvens avstämda galI erkret~cn. 

Denna består av avstämllin gskondensatorn C!, 
dc seriekopplade kondensa torerna C2, och C3 
C~ och induktan sspolen L

J
• Kondensatorn C

l 
utgöres aven 2-gang-kondensator, vars sektio
ner seriekopplats oeh var!3 gemensamma del 
jordats. Dä båda ganghalvorna är identiska, 

Här kommer nu byggsten nr 3 i 
POPULÄR RADIO:s nybörjar
serie, en detektol'enhet för lolml
motta/,'lling. 

blir härigenom avstämningskretsens mittpunkt 
jordad. 

C2, och fungerar som en kap&citiv C3 C4 
splinningsdelare över vi lken antennen anslutes. 

Signalspänningen påföres förstärkarrörets 
galler via en kon densa tor C

5
• Den förstärkta 

(länningen upptr'lder i rörets 8nodkrets och 
paföres därifrån åter avst,imni ngskretsen via 
kondensa torn C'i' Härigenom uppstår en å ter 
koppl ing, som ka n drivas till lämplig grad f,j r 
alt öka förstärkningen i steoe t. Genom å ter· 

'----------------------------~ 

Nybörjarkonstruktioner på enhets
chru',ier h ,r beskrivits i följande ti
d iga re nr av P OPULÄR RADIO: 

nr 10/ 1952: Enhetscha.ssiet, bra sak 
för amatörb yggare . 

B"6kri vning av de olika enheter
na, varav enhetschassie t är upp
byggt. 

nr 11 / 1952: Niitanslutningsaggregal. 
Avsedd alt användas som ström
källa för de följande nybörj ar
konstruktionerna. 

nr 1/1953: LF- och sluts teg. 
Förstärkare lämplig för grammo
fon avspelning och som LF·för
s tärkare för lUotlugarkonstrnk
tioner. , 

kopplingen erhiilles betydligt större förstärk 
ning än som normalt utan återkoppling skulIf 
erh Ilas, samtidigt som selektiviteten ökas. 

Genom att galJerläckan är ansluten till jord 
(=OV gallerför spänning) uppstllr det, när sig
nalspän ning uppträder i styrgallerkretsen, en 
ström i gallerläckan under signalspännillgem 
po.j tiva hal period('[ (gallret blir jJosSilivt i 
förhållande till ka toden och drar till sig elek· 
troner från katoden) . Härvid uppstår ett 
spänningsfall över gallcrläckan SOIll är pro· 
portiontlllt mot gaJlers lrömmen ' storlek. Då 
gallerströmm!"n g r genom gallerläckan i rik t
ning frun katoden till gall ret g r detta spän. 
ni n"sfall nega tiv galler förspänning p rt röret. 
Ju större ignalspänningens1 amplitud är, desto 
mera naga ti v gallerförspäunin " får röre t ge
nom den uppkomman de ga ller lrömmen. Det 
h tyder att röret · a rbe t, punkt kommer att 
fij r kju ta ' i takt med ~ i gnal spänni llgens amp
Etud. Ä~dri nga rna i arbCLpunktcn kommer 
då att ske i tak t med de pa signalsplinll ing:ell 
inmodulerad e . la"frekventa signal >rrw , och 
det ta betyder, att mccl elanod 'lröml11cn kom
mer att variera i takt med rnodulati o n ~spän

ningen på sändarsidan. 
Högfrekvcnsspänningen i anod kretsen fiItl' c

ras bort med ett RC-filter, Rö, Co, och de !I ter
s tående lä , frekventa komponenterna , SO I11 inte 
p1iverkas av detta filter , påföres LF-steget vi a 
konden. ator CR' Detektorenheten fungerar allt
så som kombinerat HF-steg och detektor. 

Il mtidigt som man får en försturknin g av HF'
spänniiigen far man en dcmodulel'ing av den-

l Med signalspänning menas den av radiovågor 
i mottagare"ntennen alstrade hög frekventa 
spänningen, som skall förstärkas och demodu
leras i mottagaren. Se exempelvis Radiolexikon 
del 12, S·Teleteknik . 
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samma som gör, att man utan vidare kan på
föra LF-delen den erhållna utglingsspän
ningen. 

terkopplingen i HF-steget bestämmer den 
förstärkning av HF-spänningen, som kan er
hällas. Aterkopplingen regleras genom varia
tion av rörets skärmgallerspänning, vilket sker 
med hjälp av en potentiometer R4. Genom 
inställning av skärmgallerspännjngen på 
lämpligt värde kan man hillla förstärkningen 
i steget på mycket hö" nivå. Men förstärkning· 
en ffl r inte drivas för långt med återkoppling; 
självsvängning kan nämli o-cn dli uppträda i 
detektorenheten, som då inte längre fungerar 
som förstärkare utan som oscillator, allts en 
liten radiosändare i miniatyr. Dl! antennen är 
ansluten direkt till den avstämda krets, där 
svängningarna uppträder, kommer störsignalen 
ut i antennen och fortplantas därifrån ut i 
etern, där den bn medföra besvärligheter hos 
grannen, som kan få in denna »falska» sta· 
tion, som lätt kan interferera med legitima 
stationer. Alltså: se upp med återkopplings
ra tten ! 

Antennkoppl.ingen är i den na apparat an
ordnad kapacitiv. Detta för att i me ta möj 
liga grad förenkla tillverkningen av avstäm
ningsspolen, som dän-id inte behöver förses 
med något uttag. I de fall man har en kort 
inomhu ··antenn ( obs. god jordledning fordras 
för att ej brum skall komma in på apparaten) , 
kan man ausJuta an tennen direkt till punkten 
B i sch Illal. 'fan kan d ock:;å helt slopa den 
kapaciti va spännin ....sdelaren ( C2, C~ och C.) 
som då bortkopplas. Har man däremot en 

20 

Fig. 3. Avstiimningsspolens konstruktion (20 
mm poldiam eter ). j\[ tlen för klotsen 2 måste 
anpassas efter spolens diameter (20 eller 50 
mm). 

~1~ 

~ ~ 


EC - lO 

Fig. 4. Spolhållaren tillverkas aven täckplät, 

+250 -250 


~ 

A 

RS [8 
~------+----c~~~b:~----OUT 

ICg ~ 

R2=R =R,.=10 kohm, l W.a
R

4 
=lOO kohm , potentiomete r_ 

l st. rörhållare, oktal. 
l st. enhetschassie, EC-I (ELFA). 
l st. panel, EC·3 (ELFA) _ 
3 st. täckplåtar EC-lO (ELFA). 
l st. sträva, EC·12 (ELF ) . 
Rör: 6SJ7, 

Spolstommar,20 resp. 50 mm. diam. (ELFA). 

Banankontakter, koppartTåd, monteringstråd. 


6,3 V 

+250V 

6,3V 
Fig. 1. Principschema för detek to renheten. 

STl'CI{LlSTA: 
C1=2·ga ngkondensator, Philips, 2X 500 pF 

<ELFA ) . 
C2=C4 = 50pF, glimmer. 
C3=500pF, glimmer. 
C5 =Ca=C =100 pF, glimmer.9
C =0,1 .uF, ppr. .

7 

Ca=O,I.uF. 

C lO = 16 .uF, el.-Iyt, 450 V. 

R1 = 1 M, 1/ 4 W. 


A 

C}L~:t=t+== 

~oI.f+-~ 

typ EC-IO, som förses med häl för bananhylsor 

(isolerande typ). Fig. 2. Kopplin sschema för detektorenheten. 
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Tabell 1. Spoldata för avstämningsspolen i detektorenheten. 

1250 kp l s och från 1000 till 2 ;:- 00 kp /s etc, 
Om exempelvis lokalstationen är Stockholm. 
kan man välja en spole som tar frekvensom 
rådet 500 1 250. Spånga har ju frekvensen 
773 kp /s. Är däremot närmaste station Hörby, 
som har frekvensen l 178 kp/s, väljer man en 
spole som ger frekvensområdet l 000--2 500 
kp/s. Är i stället lokalstationen belägen på 
långv.'lg, exempeh'is i\Iotala 191 kp/ s eller Lu
le1i 182 kp / s, får man ha en spole, som ger 
frekven somrädet 100--250 kp/ s2. 

Om apparaten inte förses med kapacitiv 
spänningsdelare (C2 , C~ och C4 ut"är ) utan 
antennen anslutes direk t till punkten B, blir 
avstämningsområdet b",roende av kapacitansen 
i den antenn som anslutes. En lån rr utomhus· 
antenn kan ha en kapacitans om fl era hund· 
ra pF, en inomhusantenn har kanske endast 
några lO-tal pF. Avstärnningsområdet är vid 
kort antenn ungefär 3: l, dvs. man kan täc

Fig. 5. Detektorenheten sammanbyggd med LF- och slutsteg (se PR nr l/53). ka exempelvis frekvensområdena 100 300 
kp / s och 500--1 500 kp/s. Vid lång antenn an· 
sluten till B blir avstämningsornrll.det endast 
ca 1,4: l , dvs. man kan täcka exempelvis fre
kvensområdena 14~200 kri s, 500--720 kp l s, 
700-1000 kp / s och 1000-1450 kp / s. 

Spoldata för olika kopplingar och frekvens
om råden anges i ta bell L 

Spolarna lindas på spolstommar med 20 
resp. 50 mm diameter. Se tab. L Spolarna 
tätlindas, och längden av lidningen skall där
vid bli ungefär den, som anges i tab. 1. För 
att fixera lindningen påstryk s ett tunt lager 
av za ponlack. Spolens prakti ska utförande 
framgår av fig. 3, som knappast kräver några 

2 Utfö rl iga uppgifter om v&glängd, effekt, mm. Fig. 6. Detektorenheten+LF- och slutsteget sett underifrån. 
för sam tliga svenska rund rad iostationer åter
finnes i Radiolyssnarens uppslagsbok där även 

lång utomhusantenn kan det vara bra alt ha Avstämningsspolen fältstyrkekartor, vfLg längdstabeller, anvi sningar 
antennen ansluten enl igt principschemat. enär 
selektiviteten då blir bättre. Då selektiviteten 

Avstämningsspolen är den enda detalj som be· 
höver tillverkas. Spolcns data är beroende av 

för antenn upp ättning mm. å terfinnes. Pris 
8: -. Nord isk Rotogravyr. 

vid lokalmottagning är av underorc1nud bety den frekvens, man önskar ta emot. Avstäm· 
delse kan man givetvis även ansluta en lång ningsornrådet för apparaten är - om kapaci
utomhusantenn till B, men man far då räkna tiv spänningsdelare (C 2 , C;] och C4 ) ingår -
med att en ~ta rk lokalsändare kommer in över ungefär 2,5: l, dvs. man kan täcka drygt en 
hela skalan. oktav, från 100 till 250 kp / s, från 500 till 

Max. Min. I d I S l L' d 
k, 'k, . n u (- A . l po - In n.apaCl- apacl- nt.\ T I f 1" doAvstämningskrets Frekvensområde tlans tans ans varv [at (lam. ang 
(pF) (pF) CuR) (cm) (cm) 

Med kapacitiv 
spänningsdelare 
(C.+ C.+C,. ) 

10 250 kp / s 
500--1250 kp / s 

l 000 2 500 kp / s 
300 50 

9000 
320 
80 

6~0 
200 
100 

0,1 EE 
0,1 EE 
0,2 EE 

5 10 
2 4 
2 4 

Ulan kapacitiv 
spännin:-r5ledarc 

(C.+C.+C. bortkopplade) 
och med inomhusantenn 

100- 300 kp js 

500 - 1500 kp /s 
280 30 

9000 

320 

650 

200 

0,1 EE 5 10 

0,15 EE 2 4 

ansluten tiJl B 

EC-3 

Detektor 
:;ih71{Uf-~~,---':~_; Antenn 

St,ömforsörjn i ss
kobel 

tan kapaciliv spänningsde 140- 200 kp / s 1,000 4:15 0,15 EE 5 10 
lare (CO+Cq+CA bort 500- 720 kp/s 
kopplade) och med lång 700--1000 kp/s 
utomhusantenn ansluten 1000 14,50 kp/s 
till B 

320 150 
;'\20 
160 
80 

200 
142 
100 

0.1 EE 2 
0,15 EE 2 
0,2 EE 2 

4 
4 
4 

Fig. 7. Så här göras förbindningarna mellan 
de olika chassienhelerna, så att en komplett 
nätansluten lokalmoltagare erhålles. 
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vidlyftigare kommentarer. Spolhållare tillver
kas av en täckplåt EC-10, i vilken borras två 

hå l för bananhylsor. Mått m. m. framgår av 
fig. 4. 

Beträffande detektorenhetons praktiska ut
formnin rr gäller, att man med fördel kan kom
binera den med LF- och slutsteget, som be
skrevs i Jl[' 1/33, och förse båda chassierna med 
en "emensam panel EC-2. Se fig. ;) och 7. Ett 
extra hål borras på denna panel för avstäm
ning ratten, som förses med lämplig skala. 

r fraga om ledningsdragningen bör obser
veras, att om detektorenheten bygges samman 
med LF- och slutstege t behövs det inga sär
skilda kontakLdon för strömförsörjningen, 
utan anod- och glödströmstilledningstrådarna 
anslutas på lämpliga punkter i LF- och slut
steget. Härvid bör man dra minusanodtilled
!liugen direkt till LF-stegets stift S på anslut
ningsdonct för strömförsörjningen och plus
anodt,jJldelningen till stift 8 på motsvarande 
don. 

l övrigt är inte mycket att tillägga i fråga 
0111 ledningsdragningen. Särskilda stiftplintar 
är utplacerade för att förenkla montaget. Led
nillO"sdragningen visas f. ö. i detalj i kopp
lingsschemat i fi g. 2. 

Beträffande trim ningen är inte mycket att 
. äga, annat än alt man härvid ansluter anten
nen till sitt uttag (A) och förser mottagaren 
med ordentlig jordled ning, som anslutes till 
jordkontakten (J). Mellan detektorenhetens 
u tgång (UT) och ingången på LF- och slut
steget göres en kort förbindnin g. Om man inte 
förser apjJaraten med en gemensam panel som 
i modellapparaten utan skiljer på enheterna, 
bör man anvä nda en skärmad kabel; detta 
fiir att förhindra att nätbrum inkommer på 
LF-steget. Skärmen förbindes härvid till jord
uttage t. 

Man märker snart att denna r adiomottagare 
in te är särskilt selektiv. Lokalsändaren slår 
igenom, framförallt om man bor mycket nära 
lokalsändaren, och känsligheten är inte sär
sk ilt stor. Andra nackdelar faller också lätt 
i ögonen: har man ställt in detektorn på en 
viss känslighet och selektivitet med återkopp
lingsratten, visar det sig, att när man vrider på 
avstämningsratten ändras samtidigt läget för 
lämpligaste återkoppling, varför man får d tcr
jus tera med återkopplingsratten. 

Med återkopplingen nedvriden får man med 
även mycket höga modulationsfrekvenser och 
är fält styrkan tillräckligt hög, blir di storsio
nen i detektorn obetydlig. Detta är naturligt
vi . bara bra, när det gäller en mottagare, av
seJd enbart för lokalmottagning. Överstyrning 
och distorsion kall emellertid lätt inträda vid 
för stora signalspänllin gar. 

Apparaten lämpar sig genom sin låga käns
li ghet in te för l ugdistansmottagning. Men som 
första fön;ök på ranioområdet har den sitt giv

na intre .. e och är i många lägen utmärkt som 
lokal mottagare. 

Kopplingskontakt för enhetschassierna 


POPULÄR RADIO:s beskrivningar av enhets
chassier för nybörjarkonstruktioner har mot
tagits med stort intresse av våra läsa re, och åt
skilliga brev har inströmmat med välvilliga ut
talanden om dessa. Förslag till förbättringar 
har också inkommit. Sålunda har hr Karl -Olov 

Hedin, Stockholm, gjort upp ett förslag till två 
trevliga kopplingsdon, avsedda att användas 
mellan de olika cbassienheterna. Dessa anord
ningar, som visas i fi g. 1--4, förefaller att va
ra av mera allmänt intresse, och vi återger där
för hans synpunkter, som säkert kan vara av 
värde för många amatörbyggare. Hr Hedin 
skriver: 

»- Fördelen med kopplingen, enl. de bifo
gade skisserna, är den, att när de olika enhe
terna är klaTa, man kan få en stabil samman
koppling utan sladdar och lödningar. Det hela 
blir enkelt alt sätta ihop och taga isär, när 
man experimenterar. 

Koppling enl. fig. 4 är något enklare a tt 
göra, enär man endast behöver vidga det 
mindre i chassie t befintliga hålet. Vid kopp 
ling enl. fig. 3 måste man tillverka fästvink
larna, vilket ger en del arbete. En lösning av 
detta problem är om de i handeln förekom
mande EC-enheterna utökas med denna 
vinkel. - » 

LF-slutsteg 

~e 

LF-slutsteg ötde l 

j 

MF-steg 

~ 
Fig. L Fast kopplingsdon mellan chassienheter 
anbringat på enhetsehassie ts »gavel». J fr. fig. 3. 

TV-mottagaren... Forts . fr. sid. 21. 

och av data på 6BF6 och 6SH7 framgår 
att galledörspänningar på i det när
maste -l V härvid erhålles. 

mplituden hos den erhållna puls. 
spänningen vp blir, då pulsseparatorrö
rets hela gallerutrynune utnyttj as, ofta 
50 il. 90 % av den till steget tillförda 
låga anodspänningen. 

För avlänkningsoscillatorernas styr
ning erfordras ofta både positi a och ne

( EC-ll (Ec-l 

EJ H F-stegNätdel 

,.'-", ....; 
~ ,n, "'"-
....... 
 ~ 

LF-slutsteg LF-slutsteg MF-steg 

Bakelit Plåt 61as 

~ 
Fig. 2. Fast kopplingsdon anbringat på enhets
chassiets bakre fläns. Jfr. fig. 4. 

Håldi am och 
måt enLEC-1 

Fig. :l. Tillsatscnhet, avsedd att monteras på 
enhetschassiets gavel. Här anbringas kopp
lingsdonet. Jfr. fi g. L 

Fig. 4-. Genom att vidga det mindre runda hålet 
på enhetschassiernas bakre fläns kan man lätt 
anbringa ett koppling don där. Jfr. fig. 2. 

gativa sammansatta pulssignaler. Detta 
kan åstadkommas med ett pulsfasvändar
steg en!. fig. 103. Belastningsresistansen 
Rk på katodsidan utföres härvid ofta lika 
med resistansen på anodsidan R, 
(~5 kohm). Tillföres steget samman
satt pulsnegativ signal erhålles på ka
todsidan 
medan 
vänd. 

signal 
signalen 

av 
på 

samma 
anodsidan 

polaritet, 
är fas

(Forts.) 
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FÖR SERVICEMÄN 

TV-service l
• Callada Av radiotekniker T Singman 

D å jag sys, lat med TV-service här i Canada 
under över ett års tid nu, så tTor j ag mig om 
att inneha en viss erfarenhet, som ni diirhem
ma tack vare omständigheterna, representera
de av statsmakternas tvehågsenhet i della fall, 
sakna, För, t litet grand om förhållandena här
över_ J ag är bosa tt i Windsor, som ligger mill
emot automobilstaden Detroit på andra sidan 
Detroit-floden. En stor hängbro samt en tun
nel för biltrafiken, förutom järnväg tunnel och 
färj etrafik sörjer för att vi inte är alldele, 
isolerade från den stora grannen i norr. J a, det 
står norr därför att Windsor faktiskt ligger 
söder om Detroit, tack vare en flodkrök just 
här. 

Canada har startat två egna TV-stationer 
nu; de startade för ungefär tre månader sedan, 
den ena i Montreal och den andra i Toronto. 
Beträffande Montreal så var det fÖL ta gången 
som TV demonstrerades där, då avståndet till 
USA är för stort för a tt TV skall kunna nå 
fram därifrS.n. Ja, det är naturligtvis möjligt, 
a tt någon här haft sporadisk mottagning någon 
g1i ng. Då Toronto li gger vid Ontario jön, har 
av ,tåndet till Buffalo inte varit längre än att 
mottagning fr n SA-stationer va ri t möjligt. 
Kval iteten på motlagningen har do~k varit 
ganska dålig, en massa »,"nö» tTOts utmärkta 
antennanläggningar som t. ex. Yagi-antenner 
uppsa tla på höga master. 

[ o h !fl ,rJ öppnunde t uv en egen station har 
naturlig tvis des a problem försvunni t mcn nra 
av programtekni sk natur har dykt upp. 
Cal/{/(/ian Brooc!castillg .ompall)' är j u ett tat
ligt företag oeh ön ka r inte privat konkurrcns 
inom TV, så prO"l'tlmITICn lig er pil en annan 
nivå, dvs_ ~Yll1fo nikon efte r har enli g t 'n del 
folks ås ikt för stor pIat,; i programmen. (Känns 
kla.gnmålen irren ? ) Inom rundradion till tes 
privata ·tation cr, så d,ir kan man viilja vad 
man vill och då naturligtvis även en massa 
am erikan ka "tationer, vilka f. ö. förefaller att 
ha ut sä ndning dygnet runt. 

En licensavgift uUa"e' gi" etvis ock å här. 
För inn chav av radio och TV, där inte eo-na 
TV-stationer finn s är avgiften 2: 50 ~ , För 
pla tser där egen TV-sta tion finn s är avo-iften 
för innehav av TV-motlagare IS '. De n es ta 
förefaIler inte att uppskatta dessa avgifter rik
tigt, drt de menar att amerikanarna filr hålla 
dem med program och de -utom gör detta gra
tis. Detta gäller givetvis endast plat er utanför 
CBC:s TV-sändares räckvidd, vilket dock är 
detsamma som praktiskt taget hela Ontarios 
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}';n intressant rapport från en 
svensk radioserviceman som 
emigrerat tiU Canada och som 
under snart ett år där sysslat 
meu installation och service av 
TV -mottagare. 

södra del, där i stället mottagningen frur. 
Detroit, Cleveland och Toledo är utomordent
ligt god. 

Speciellt här i Windsor kommer Detroits tre 
stationer in med utmärkt kvalitet. Detroit dis
ponerar över kanal 2,4 och 7. »Fyran» är som 
regel alldeles utomordentligt god, många g~ng
er jämförhar med en god biografbild, »sj uan» 
också i allmänhet mycket god, på is a plat
ser här i staden dock besvärad aven dcl »spö
ken» . »Tvåan» är svagast, dels har stationen 
deil lägsta antenneffekten, dels är avståndet 
till den störst. Detta betyder, a lt tvåan manga 
gånger är sorgebarnet här; kommer därtill alt 
denna station har den lägsta frekvensen. 

Des>utom har »Greyhound-hussarna» här en 
eg n sändarstation, som envi sas med att blanda 
sig in i både bild och ljud. Dilden blir sålunda 
ofta täckt av eU vackert finrutat mönster. Bo
temedl et mot. detta är givetvis ett a.ntennfilte r, 
men hllr taga bor t störninga rna fdln hilarnas 
t,-ind syslcm ? Det absolut övervägande antalet 
T V-apparater här i Windsor använder bara 
inomhusantenn av V- typ , varför tö rningskä ns
I igheten fö r de tta slag av störn ingar är hög. 
Ta tllrligtv is rekommenderas alltid en utom

husant enn för plat , er, där störningsnivån är 
hög_ men detta är många «ånger ett problem 
med hu svärdarna. De äro absol ut in te mera 
förtj u, ta i antenner på taken än deras kolleger 
i S tockholm. 

. u måste framhållas, a LL den här staden har 
övervägande illabebyggelse, vilket underlättar 
montering av utomhusantenner i hög grad. Det 
finns dock några riktiga höghus här också, 
bl. a. tv ' stora hotell av skyskrapetyp. De a 
ligger naturligtvis på fel plats, se tt ur TV-syn
punkt, då de ligger och »skymmer» Detroit
stationerna nere vid flodkanten. 

Som jag nämnde förut har vi hän gbro också. 
Att bo i närheten av denna är inte så lyckat. 
Dels »skuggar» den dels reflekterar den och 
sist men iute min st, den absorberar litet energi 

också_ Hur det blir med Bergsuncls-området i 
Stockholm när och om den dagen kommer att 
Stockholm får en egen station, skulle vara in
tressan t att veta. 

Mottagarna 
J a, det ta va r lit et om det allmänna läget här. 
Nu till mottagarna. TV-mottagarna är inte så 
billiga här som i USA. Orsakerna äro flera: 
att importera dem ställer sig för dyrt, då tullen 
ä r hög, dessutom har den övervägande delen 
av Canada fortfarande 25 p/s nät, vilket givet
vi s ställer sig dyrbarare vid tillverkningen av 
mottagare och utesluter användning av ame
rikanska apparater. En övergång till 60 p / s är 
dock beslutad och delvis redan genomförd. Ar
beten pågår här i Windsor, och just nu är 
ungefär 30 '70 klart. J ag dikar vara bland dessa 
hushåll, men jag hade redan skaffat TV föru t, 
så det spelade in gen roll. Min mottagare är en 
10" ReA, en bland de bästa i den torleken. 
Det finns gott Olll plats på cha iet, så jag hål
ler på att bygga om den till 17" nu. 

Priserna just nu för 17"-mottagare är unge
fär 300 dollar för en borclsmodell. Det varie
rar litet för olika fab rikat och utförandet på 
lådorna. En golv1l10dell 17" kostar 75 dollar, 
men för denna kostnad fil r man dock som regel 
en "'od 12" höo-talare ocks!l. Bordsmodellerna 
ha,r i allmänhet endas t 5 1/ 2" högtalare. Dessa 
äro de su tom placerade på ena siclan av motta
garen, "UTför ljudet ve rkar litet underligt. D>t 
är ytterst få fi rmor, SOI11 lagt ner något törre 
arbete på ljudkvali teten, tydl igen i förvi ssnin g
en om att folk köper mottagaren för bild ens 
skull. 

En av nyheterna på sena te säsongens appa
rater är att en känslighe tskontroll införts, vil
ken är åtkomlig fr n apparatens baksida. a
turljgtvis har bildrörens diameter ökats också, 
och deLLa betyder att 21EP4 har konllnit till 
användning. DeLLa rör har ju 21" diameter och 
de utom är skärmen cylindrisk, varför eLL 
större synfält ernås. Ofta har skyddsglasen 
framför bildrören placera ts i en vinkel snett 
nerå t-in åt för atl minska reflexer frlln utvän
diga ljuskällor. Allt som allt kan sägas, att 
dessa senaste mottagare representera eLL långt 
steg i utvecklingen. 

Att inte telev isionen här representerar några 
»experiment», kan nog sägas vara fastslaget, 
vilken uppfattning hrr riksdagsmän i Sverige 
än råkar ha. En dej av de nya mottagarna har 



inbyggd »Iokaltillsats», dock givetvis bara mel
lanv~g . Naturligtvis finns det mycket förnäm
li ga kombillationsmodelIer också med TV, ra
dio och automatisk skivväxlare för tre hastig
heter. En 20" TV·kombination av Westing
house fabrikat kostar 950 ! We tinghou se 
har f. ö. den stör ·ta mottagaren i marknaden 
just nu, nämligen en 24" apparat. 

Fig. 1. Delta är exteriören på en populär TV
moltagare, b)'ggd av Admiral. Principschemat 
för apparaten återfinnes i fig. 2. 

De fabrikat som finn s här i Canada äro över
vägancle amerikanska men apparaterna äro till
verkad här, om regel i egna fabriker, ReA, 
General Electric, Wes tinghouse, Hellierafles, 
Admiral, Philco, Motorola, !Huntz, vilken se
nare dock "år und r namn av »Coronet» här i 
Canada. Även Philips och Marconi har egna 
mottagare här. Amerikanskt tillverkade motta

gare äro ganska sällsynta av förut nämnda or
saker. Det finns Oer firmor, som tillverkar eller 
under alla omständigheter försäljer TV-motta
gare under egna namn, men de uppräknade 
kan sägas vara de viktigaste. 

Admirals 21" -mottagare kan anses represen
tativt för detta slag av mottagare. Som fram
går av s"hemat i fig. 2 finn s det en separat 
radiomottagare inbyggd, bestående av ett blan
daroscillatorrör (6BE6) samt l st MF-för

stärkare (6BA6) kopplade på vanligt sätt. Låg
frekvensförstärkaren är gemensam för radio 
och TV. Naturligtvis finn s en inbyggd ram
antenn. 

Om vi nu studerar TV-mottagaren litet när
mare ser vi, att Admiral använder en karusell
omkopplare. Denna har vissa fördelar i synner
het nu när decimetervågs-TV börjar bli ak
tuellt. Konstruktionen av omkopplaren är näm

ligen sådan, att varje kanal har sin »strip» 
dvs. enhet, och varje sådan enhet är mycket 
lätt att byta ut, varför fabrikanten redan fa
bricerat decimetersvågsenheter för kommande 
behov. Då ännu ingen plats har 12 stationer 
(New York och Los Anrreles har dock sju 
var), finns det alltid plats för denna enhet 
någonstans runt karusellan_ 

Vissa fabrikanter uppger att enheten kan 
utbytas på tre minuter. Delta under förutsätt
ninrr alt chassiet är uttage t ur lådan, ett · jobb 
pI\. drygt 20 min. Som högfrekvensförstärkare 
användes dubbeltrioden 6BQ7, där första trio
den är kopplad på traditionellt sätt, men den 

andra trioden är kopplad som gallerjordad 
triod. Som blandar- och oscillatorrör tjän_tgör 
den vanliga 6J6:an följd av 2 stcg MF-för,tärk

ning med det högbranta 6Cll6. Det tredje ste
gl; t är som synes en 6A5, varefter följ er en 
12r\U7, vars ena triod är diod kopplad för att 
kunna användas till detektor för bildsignalen, 
den andra triodhalvan användes som l :sta MF 
för ljudet. 

Samtliga fabrikanter här s)'nes ha gått in 
för »intcrcarri er-sound», så mellanfrekvensen 
för ljudet blir alltid 4,5 lp/s. SOIU andra MF 
och limiter användes prakti skt taget alltid 
6AU6. De flesta använder sig också av kvot 
detektorn, även om det i är har dykt upp en 
mottagare med »ga tcd beam-detektor». Slutrö
ret är en 6W6, lu ··tig t nog, dll detta rör är en 
annan variation av 6V6, avsedd för pulsför
stärkning. Skälet är väl rent tillverkningstek
niskt, antar jag. 

Som slutförstärkare i bilddelen användes ett 
6AC7 och bildsignalen matas in på katoden 
pä 21EP4A. Kontrastkontrollen ligger i 6AC7:s 
katodkrets. Ljusstyrkan på hihlen varieras med 
gallerförspänningen på 21EP4,A. Som synes 
finns även ett rör, 6AU6, för automatisk för
stä rkningskontroll. Vertikal- och horisontalför
stärkarna äro ju uppbyggda på välkänt sä tt. 
Det enda anmärkningsvärda på Admiral är 
eg ntligen att de fortfarande använd er sig av 
l B3GT i ställct fö r IX2A som hög pännin gs
likriktare. (jorts.) 

Fig. 2. Principschema för TV-mottagare från 
Admiral. S"hemut är repre entati vt för motta
p;are i medelprisklass. Bildröret är ett 21" -rör 
typ 21 EP4A. Mottagaren är av intercarriertyp. 
.En till sa t, enbet för lokalmottarrning ingår i 
apparaten. 
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CEMEK SIGNALGENERATOR TYP AM3 


Helt svensktillverkad AM-signalgenerator spedellt byggd för mätningar å 
moderna högkänsl!ga mottagare. Stabil mekanisk och elektrisk uppbyggnad . 
Framsidan försedd med skY!ldslock. Ett an tal av denna och liknan.de typer 
levererade till Kungl. Armeförva.[tll.ingen. 

Viktigaste data: 
Frekvensområde : 100 kp/s---70 Mp/s i sex band. Noggrannhet ± 0,5 0/ 0. 

Utspänning: 0,1 ,uV-50 mV ± 15 0/0 + 0,1 ,uV. 
Strålning: Ej över 0,1 ,uV. 
Modulation: 0--50 °/0. Fri från frek vensmodu lation.. Yttre modulation 

50--10000 p/s. 
Garanti: Signa.lgeneratorn garanteras i ett år från leveransdatum 

för fullgod fun.ktion. 
Ovanstående generator tillverkas även för FM med frekvensomräde 1 l\1p/ s 

-70 Mp/s. 
Närmare upplysllJingar direkt från fabrikanten: 

INGE NJÖR SFI RMA CE MEK 

Vegagalan 20, Solna - Tel. 320890 

\ 

Vlira läsare är välkomna med bidra. 
under denna rubrik: kneplgakopltlln..., 
ocb mätmetoder, lättlllverkade detaljer, 
enkla och effektiva hjälpmedel för • .,r 
vice och felsökning etc. Varje Infört bl
draK' honoreras med kr. G: -. 

B öjlig axe Iwpplulg 
En bit gummislang är en bra, isolerad flexibel 
axelkoppling. Skulle den slira , limmas eller 
skruvas den fast med slangklämmor. 

-BMQ 

Märknulg 'IIi! piflt 
På plåt där man ej vill göra märken eller på 
hård plåt, där det är svårt att rita, är det lämp
ligt att använda färgad tape och märka med 

kulspetspen na. 
-BMQ 

Är rörets valmlU11 OH? 
Den som ej har tillg~ng till en rörbrygga kan 
ändå enkelt konstatera, om ett rör har dåligt 
vakuum. På rörets insida finns alltid en be
higgning av gittret som införts vid evakuering 
av röre t. Om röret ej är helt lufttomt kommer 
gittret att bli gråvitt i stället för silver

glänsande. -X 

kontakt till rotorn. Lufttl'imrar med negativ temperaturkoefficient kan levereras 
på beställning. 

T ekniska data' 

FUl'lus t-Typ I:\Iin. kap·I~la :l: . kap'l provsP'1 vridmom'l Temp. PrispF pl!~ vid 50 pi s gem kodf. vinkelI I 
6 3x1o-<21 230 V +30x10 2: 7516L1 -21 1,9 130-250 

+30)(10.02,0 25 250 V 150--25016L1 -25 30dO-' 2: 95 

3x10-<2,5 250 VI HiLl -30 30 +30x10-6 3: 10 

Lufttrimrar l 
. 

miniatyrutförande 
De goda elektri~ka cgen.-;knperna hos lufttrimrar har medfört att desamma i allt 
större omfattniug nnväudas i högfn,kvensteknik. Genom rationella ti\lverlwings
metoder kan nu lufttrimrar köpas till förmltnliga priser. 
Mekanisk uppbyggnad: Rotor- och statorsystem är sta bilt uppbyggda på en kera
misk grundplatta. Konstruktionen är sft dan att rotor eller s ta tor ej mekani::;kt kan 
p1tverkas via löduttagen. Plattorna äro av nysilver, vilket i furenini; med den sta
bila uppbyggnaden av lufltrimmern resulterar i en mycket gynn aru temperatur
koefficient. Alla övriga ruetalldelar är galvaniskt för ' ilvl'ade. P å f'iirskild bestilll 
ning kan ii ven des.·a triml'ar levereras med instiillningsmöjlighet frå n unders idan. 
ElektrisIm egenskaper: L[lg minimilmpacitans och hög överslagsspänning är u t
miirkande e>(enskaper hos Tronsers lufttr imral'. Speciell vikt har lagt-o vid 'äker 

Ct(;\,el' hill' O\'all nämnlla t~' per [;:olUruer Yl lllom kort att saluföra ytterligare 
tre intressanta typer av lufttrinlrar, som vi s\leciall.Je~ t:illt. niiwligen : 

Typ ~l Ll--40 , max. kap. 40 pF 5()O V. 
Typ 24Ll- 34, Ill ax. kav, :;4 pli' 1000 V (dubbe lt. p l<l tlnnttll1d,). 
Typ 3.1 LLl- a0/30 Dnbl.Jeltr im mer 30+30 pF 500 V. 

SamUiga dessa typer ll l)pbyggda på högIdassig. kel'anlisk grundplatta. 

ALFRED TRONSER APPARATEBAU G. M, B. H. PFORZHEIM 

F:a JOHAN LAGERCRANTZ Värtavägen 57, Stockholm-Tel. 613308, 610891,617128 
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~----.KVALI ~ET I RE8uRSER-___-.. 

( 	 STÄN Or - u~T~i-:CKLlNG ') 

Finnes svart och vitt i läng
der om 5, 10 och 25 m. 

Bredder: 15, 20, 25, 30 
och 40 	

( 
I 

mm.Ett högklassigt 

isolerband ti ll 

förmånligt pris 

TRELLEBORG ISOLERBAND 

• 	 är tunt och lättarbetat och svärtar 
inte fingrarna 

• 	 är starkt men ändå lätt att riva 
både tvärs av och på längden 

• 	 klibbar genast utan att kleta och 
bibehåller klibbförmågan lång tid 

• 	 är smidigt och fäster jämnt runt 
slitsar och skarvar 

• 	 har rena och raka kanter och ger 
arbetet ett trevligt utseende 

• 	 ger en effektiv och varaktig isolering 

• 	 har mycket god lagringsbestän
dighet 

TRELLEBORG 

I S LERBAN D 

säljes av el- och järnvarugrossister 

TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG . TRELLEBORG 
.Stockholm - Göteborg - Malmö - Jönköping - Örebro - Sundsval 'l 
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AN/APA-l :0SCILLOGRAF 

A:\'j APA-1 k omplet t med a lla rör , dä r
ibla nd 3BP1 i ,,;ärs l, ild hå ll a re med lw
he l, 195: -. 

Byg"·sat.- för um byggn a d till .:er vice 
o 'ei ll ograf, B.i: - . 

Resen rör 3BP) med h å lla re oc:h sld irm 
samt ka bel, 65:-. 

B eskrivni ng av ombyggna den till se r
vicl'oscill ogrHf inför d i P opulär Ha dio 
nr J jG3. 

Cirknl iirsvepsgene r:1tor, ej nöuviindig 
för s rv ic:eosclllogra fen, ) ilO:-. 

I legiir upplysn inga r Oill de~sa a fJ1Jal'U
te l' ! 

U-ll;;5 trafi kmottaga re. 


T115 1 sändare, 250 W. 


Clifton bnllLIspelare oc:h bygoosa tse r f ör 

fii r sUirkare. 


HF-in ·trumell t 3A. med te rmok oc ,13 :50. 


Byggsatser f ö r Popn lä r Ha dios nylJör

j nrkol1slruk t iol1 er . 


EnhctsI'hassicr . 


WS-38 wallde-tnllde. 


QUil ltalle bnnd~ pelarcUkk, 


R,I·dlilssier fö r ow byggna d til l likrik

tare, innehå ller transformatorer, d r oss 

la r och kondco. a to re r. 


Dh'. l'ör realiseras. 


R122-1A motf-agu l'e 


3200V liI,riktare .för osc il logra fe r . 


Reali atillJL~lI1ateriel utf(il's i_i Ijes enlj rrt 
n ra Ill' i.- listor. 

KÖPES: 
S H;;22. ART13, F,1'43~:6B, un gh ' kon 
Llition o(:h pri . . 

Begär prislistor fran 

V I DEOPROD UKTER 
(. iiteborg 2;; 

30;3 


l ndl~r rubriJHHl R a dioindl1strins ny
hete r inft) r(~~ uPllgifte r från tiJlv erka re 
och imIlortö re r oln nyheter, s om nv 
före tag e n illtrolJ ucerus på, m a rlillnde n . 

KOlldensatol'mikl'ofon 
Svenska A B Tr/Ulös Telegrafi har översä nt 

da ta föl' en ny kondensa tormikrofon från Tele
funken. Mikrofonen har rak frekven sku rva 

inom omrllde t 30-16000 pis. I mikrofonhölje t 

är inbygg t en förs tä rkare, bes tyckad med m i

ni a tyrrör, 6AU6, som erhåller glöd- och anod 

spänning vi a tiIledningskabeln, Utimpedansen 

Fig. l . K ond ensatormikrofon från T elefunke n. 

H- A 

.t '-~ .. t:::f.j/--I.~h-
H-I.. < . ... h." ~ '
.


F ig. 2. Riktning karakteri stik och frekvens
kurva. 

för mik rofon förs tärkUl'en är 200 ohm och kä ns

l ighe ten är vid 1 000 ph , 1,5 m V /.Ilb (- 54 
dB) . Rik tn ingskarak le ri sti kcn Iramg, r av fig. 

2. Distorsionen i mikrofo ne li ä r m indr e än l %. 

Bilrall io 
venska AB Trådlös Telegrafi ltar översän t 

da ta för en bilrad iomot taga re av ny typ fran 

Tele/unken. :\1ottagaren är uppdelad i tva en 

he te r, sjä lva mottaga ren och st röl1l försör jni n rr : 

aggrega tet sli mt 'n hög ta lar e avsedd för mo n

la g '~ p.L liim plig plats i bUen. Mottaga ren är 

utförd fij r lang- och mellan v, g 'amt tre r und

radiou ,lIld på kor tvåg 41, 31 och 24. m-banden. 

Vida re . är mott aga ren försedd med tryck

kLL appsa\'stämning för inkopp ling av de 

KORTVAGSKONDENSATORER 
Keramiska miniatyr: 

10 jJF centralfastsiittniog 5: 50 nto 
25 5: 50JI 

5: 50;'0 " 
73 ii: 50 ,. 

5 : 50 
73+7;; P F 6: 50 
100 " 

BancllwlJc l för T .V.-an ten ner 
300 ohm p er Jll O: 90 

Heln' irern , år ny ntl,omna lage rl'i sta. 
~ Oill ionehl'tlle r e tt rikligt sortiment av 
T . Y.- ocll ltudioUlute r iel. 

A B. l N E T R A, Regering_gatan 97 
Tel. 2001 47, 21 6255 S tockholm 

KONDENSATORER 
kerarn i;; k a 

-'ty rofle x 
t ropik 
glimmer 

LIKRIKT ARE 
f la ta selenl iJn'iktnre 

BAN DSPELARDI CK 
l"örs tii rka r tillbell vr t ill dito 

TONB AN D 

KRI ST ALL DIO DER 

RADIQROR 
l'opulil l' RH,lio8 b,'ggsat"pl' föl' Dybör 
j u rk u!1>;l r uk t ion -'1' leverera. efte r lJ a nd 
de infij r :; i t idn ingen . 

I öni;.:-t l:lgc r fvra v i de fles l cl d 'taJje l' 
i no m r a diu och ~ \- agströll1. 

GVl' d r besijk e lle r til l. Ini\' 0'- 5. 

AB RADIOMATERIEL 

Ö ,t ra ll n lllngn tan 9, G ii te !Jo rg C 

'fP!. 11 03 64, 11 22 OS 
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HEWLETT-PAC ,KARD INSTRUMENT 
Effektmätning ,på mikrovåg 

Täcker kontinuerligt 

hela frekvensområdet 

ÖgonlJlicJd ig, diI'eld avläsning ! Ingen justet'ing under mätol)eratio

nen! Inga arbetsamma. uträlmingar! Helt ny insh'umentuppsättning 

för mätning av effelit vid såväl ew som pulsmodulerad signal. 

InstruDlent 

475B Al"stihnbar bolometer
h äl lure 

476A Oavs tiimd l>redbnnus
lJolum.eterht'lllare 

8<185A D"h 'ktorhu Uare' 

G .J8;jB Detektorhållnre! 

J 48GB Detcl<torhållarel' 

lU8GB Detcktorhållare~ 

X4858 Detck t orhi'tllare! 

'1:l0n :lli,kro,'ågseffel,tmeter 

I Endas t. fiir holonIeter 
z l"ör lJolometc.r och kristall 

-hp- 485 Deteldorhållare 

I~ö l' H E'-effek tmiltning i v:1g-le
clan;y:·tem 260 124DO l V/s 
(., e taLJell OVän), i IWlllblna li on 
med Hl' 4aOA eller 400B e ffekt
meter oe: h bolo lllf' tcr typ SpeITY 
82.1 bUlTetrer. Kan oeks1't un
~' ii[l(l:Ls för mtilniug" a v relativ 
ninl ell ·r fö l' att p:lvisa H l"· 
energi, y al'YiC] I1nlvlcda rdl ocL, typ 
1:\T21. hör utnylLja Delv is fl\' 

,'l iiLLl<[ mc(1 h:iiiljl a ven inbyggd 
rörlig korb lutn ingskol\', 

:f'rekvensoruräde 

l~oaxialledare vii.,l.;"le dar,·I I 

1000--4000 )]I>/ s 

10--1000 ~(n/8 

2600--39,,0 )!;,/s 

:1950--,'8.;~ :lIn/s 

G850--82~0 Un/s 

7050--10000 ~[1>/8 

8200--12400 j\In/s 

An,-Hnde!oO tillsammans nled
I bolomete r h Hare ovan. 

-hp- 475B Bolometerhållare 

Av,'t.iimbar frd n 1000-4 000 
~l[l/S , FÖJ:sedd med dubbla av
s t l.lmJl ingsgr nar f ör aupa;:;~ lllng 

a v 100 ell r 200 uhm s buloluete r 
till s tanc1ard l,oa x ia lsy,' emet, 50 
olJm ' ka mkte l'i slik, I hå lla ren 
kan ä nviinrln' som bolometer 
Sperry !lun etter typ 821. ter
mi t or eller en 0,01 A fLnsiIk ring. 
K an iiven a nvliuda," som t~· :

grellsa njl:l S_ Il re, 

10-12000 Mp/s 


Nyhet! 

-hp- 430B Mikrovågseffel<tmeter - mä.ter ew och Imls
modulerad effel<t, 

Modell 4~OB ger ögonblicklig avliisning av HF-effel t direkt 
i dB eller m"r vid gOdtycklig frekv ens . Användes i sam 
band med bolometerbä llarna i tabellen bred I'id, vilka nu 
samtliga finns tlllgHugliga. Uppmäter CW efteM med 
0,01 A fin. iikr ing eller Sperry Bal'l'etter, tYll 21, 'om 
bolometer. ppmäter oekså CW-effekt eller pnLseffekt 
med användning av termistor med negativ t emperatur
kuefficient vid re,'is tansnivt n 10 200 OlJlll, AvUi.'el' d
feU direkt 0,02-10 mW ller i dB från -20 till +10_ 
Fem områden utväljes med ratt p: frontpullelen. Nog
gnmnlIeten är ±5 OJa av full t s l,a lutslag, Högre effekt kall. 
lllli tas gnom att däru psat~ (hp modell 370,380) eller rikt
ningskopplare inkopplas i HF-kl'etsen. 

Nyhet! 

-hp- 476A Cniversa l-bolometerhålla re 

Kriiver ingen avstämning, ingen juste
ring; milt ' r Hl!'-effekt inom frekvens
oml'[ldet 10- 1000 Mp/s. Extremt l:. gt 
" t!l. pnclevågj'örb Ilande: ll1iudre iin ] .1;
inom frekvenSOllll'llde t 20--;:;0 l\Ll'/s ; 
mindr iin 1,25 in()m omr, det 10--1000 
i\fp/ . Effel~ tref l exiou under normala 
f örl1 rll1anclen mindre lin 0.1 dB. I kOlll
bination med -hp- 430.\.. eller 430B ef
fektmeter ger den autol.Uat · ~ k, ögOll
blicklig avlii . nin '" fr: n O,O~-lO IllW. 
~1il ter hi.igl'C effel,t om d iimvsatsel' och 
riktning kopplare inlwpplas 00 ohm,' 
impedaus . Un r typ N-anslutning-, till 
vilka böj liga J,aN m' som RG 8 
ItGIO/U etc , kan tills lu tas. 

Begär närmare upplysningar genom generalagenten: 

• QraJing- CD. J!.tJ. ~.B . 
Sveavägen 70, STOCKIlOLM Te l. 215205, 2062 75 



MÄTINSTRUMENT 

från Tay lor Electrical Instrument Ltd England 

F öljande typer lagerföras : 

Uohersaliostrumeot modell 71 A Kr . 235 : - oto 
nA 280 : - " 
HA 245:

Beredskapsväska, för ovnnsU\ende in.·trument, av läder i 
högklas 'igt utförande, med b:lrrem .. .... . .. . ... ..... . ....... . 45: - " 

U niversalins trument modell 88 A . . ... ....... .. . ........ . .. . ... . 395 :- " 
120 A . ... . ... . ... ... ... . ... . . .. .. .. . 155 :- " 

Signa lgenerator modell 66 A .. ..... . 435: 
" R örprovare modell 4;:; B .. . ... . .... . . 475:- " 

Resistans- och kapacita IL~mätbrygg-a modell llO C 275 : 

Begär originalkatalog. 

0~-;~N ,~~,~~oo.~3~ A~O~H~~ ~,',~~~"!.~ 
~~IO Nordhemsgatan 60 GÖTEBORG Tel: 124075 (växel) 

Isak Slaktaregatan 9 MALMÖ Tel: 76725, 76726. 

olika våglängdsomnl.dena, långvågstryckknap 
pen dock avsedd endast för fast avs tämning pE 
lämplig långvligsstation. Mottagaren är en sex· 
krets uper och i apparaten ing~r rören EF41 
ECH42, EAF42, EF41, ErAl. Känsli gheten fÖl 
mottagaren är 3 ,(IV för 50 m V utg' ngseffekt. 
Maximalt 4 watt utgångseffekt kan erhållas. 
Strömförbrukningen är vid 6,3 V ca 3,4 A, och 
apparaten är omkopplingsbar för 6 eller 12 V. 
Mottagarens »radioenhet» har måtten, brerid 
175 mm, höjd 61 mm och djup 175 mm. 

Nytt oscillosliOl) från Tektronix 

Finna Erih Fern er, Stockholm, har övcrsänt 
data för ett nytt oscilloskop från Tektronix, typ 
31S-D, som har en hel del intre -santa cgen

skaper. 
Oscilloskopet har 7" katodstrålerör och kan 

användas för mätnin g säväl på likström som 
växelström, växelströmsmätning vid frekven
ser mellan 5 pis och 5 Mp/s. Tolv kalibrerade 
mätområden finns, därav för växelström tre 
med känsligheten 0,Ql, 0,02 och 0,0- V I del
streck på skärmen (varje delstreck 10 mm) 
samt för lik- och växelström nio mä tområden 
med kän ligheten 0,1, 0,2, 0,5, l, 2, 5, 10, 20 

och 50 V / delstreck. 
Tidsavlänkningen omfattar 24 kalibrerade 

områden, tre områden pr dekad, från 0,1 
,lI sck I delstreck till 5 sek / delstreck. Lång
sammaste avsöknings tiden pr svep blir sålunda 
50 s. I apparaten kan erhållas en k:mtvägspän 
ning för kalibrering. Insvängningstiden (»rise 
time» ) är 0,07 flsck. Med hjälp av en särski ld 
förstärkare kan tidsavlänkningen utökas till 
fem ganger normal bredd, detta för att göra 
detalj er i ett avsökningsförlopp lättare till
gängliga för studier. 

Apparaten s kompakta utförande framgår av 
fotografierna. En intressant detalj alt notera 
bet r. montaget är, att stöden {ör motstånd och 
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Skallängd 6 

Med denna universalmätbrygga mäter Ni 
säkrare och inom vidare gränser - den har 
20 mätområden för mätning av resistans, in
duktans och kapacitans. Och avläsningsnog
grannheten är stor - Ni avläser värdet av 
den okända impedansen direkt på en enda, 
tydligt graderad skala. Med hjälp aven 
multiplikatoromkopplare erhålles därvid en 
total skallängd av icke mindre än 6 meter. 
Bryggan möjliggör även kontroll av läckning
en i kondensatorer vid olika provspänningar. 

DATA: 
Resistans .....•..•... . .. . .. . ... 0,5 ohm-55 megohm 
Induktans .................. .... ... 50 mH-550 H 
Kapacitans ............. . ... ..... .. ...... 5 pF-55 ~F UB 
Strömförsörjning .. 100---130 och 200-260 V, 50-60 p/s 
Matt .... ....... .... . ....... .... .. . 330x262x 128 mm 
Vikt .... ...... ... .... . . .......... ' ............ Ca 4 kg 
Pris.... ..... .. .. .. , .... .... ....... Kr. 490:

Seg.!r närmare upplysningar hos ensdm{örsäl;aren för Sve rige O 
SVENSKA 3: 

, RADIO m 
-f 

AKTIEBOLAGET m 
;;O~IA
l> 
< 

@ 

meter - god avläsning 

Universalbrygga 

modell 

~Iströmergat. 12, STOCKHOLM 12. Tel. 223140 . Filialer i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Orebro och Norrköping 

...4./j) er, 

.";t :~·~"\·.!'7~: o". ,.~~-· (trtl -1'", 

::.,: t.' ;.~ '. 

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

Ingängstransformatorer 

Utgå.ngstransfonnatorer 

Kopplingstransforma.torer 

Tonfil rer 

Drivtransfonllatorer 

Modulationstransfonnatorer 

Nättransfonnatorer 

Filterspolar 

Will iamson trans f ormatorer 

Linjeh"ansfonnatorer 

Sa mtliga med eller utan l,åpa mer! 
löirna av mumetal eller högklass igt 
!dseljärn . 

Submilliatyrtransformatorer mindre än ett frimärke - astatbka ingll ngstransforma torer med tvft spolar - mumetal
skiirmning kan levereras intill 90 db. Bilden visar typ 0,6:\1 astatisk lindning (35 Cb X 50 mm) och 0,32 ~:r standa rdtyp 
(:\5 Cb X 42 nau) bå da med mumetalskärm och kåpa för centralfastsättning, samt 0,32X .tandard (27X20 X 20 mm) och 
0,16X (20 X17 X 15 mm). Skärmningen med mumetal är oerhört effektiv och tillåter montering alldeles i nlirheten a v 
sWrnlngsklilla (nättransformator- motor) utan att störningarna tagas upp. Lindningen utför. ulltid med lacktr1id av 
hög ·ta schweiziska kvalitet. Snabba leveranser från fabriken av alla önskade lindningar - vissa standardvärden av 
0,;;2 l\I alltid på lager i Stockholm. 

AB E. W E S T E R B E R G, Tunnelgatan 23, S tockholm. Tel. 207866 
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Elek tr olytkondensatorer 

Ledn i ngar och tråd 

Televisionsantenner 

Rör ,i stor sortering 

Omegamotstånd 

Nätspän n in gsom kopp Iare 

AB ELTR ON 

Kronobergsgatan 19, Stockholm 


Tel. 507994 


,~-----------------------------------
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PHILIPS 
Mätin ~t r umant./i yde ll1lncgn , St ockholm 6. 
Tel. 34 0580. för rikssamtal 34')6 80 

kondensatorer är anbringade på långa lister 
av keramiskt material. (Se fig.). 

Av särskilt stort intresse är a tl osci lloskopet 
trots de ava ncerade mätmöjligheterna är lätt 
transportabelt. Det väger ungefär 15 kg och 
dimensionerna är 30X20X45. Oscilloskopet 
kan också anslutas till strömförsörjningskällor 
med periodtal från 50 till 800 p/ s och har i 
övrigt alla de fördel ar och egenskaper, som 
man vanligen endast förutsätter i exklusiva 
labora torieosciJJoskop. 

Standardmillivoltmeter 
GM 6005 
Mölområde 0-300 V i 10 sleg från 10 mV ti ll 300 V vid 

fulli skalutslag . Nivågraderi ng -60 till + 52 dB. Frekvens· 

område 20 pis - l Mpfs. Inbyggd kalibreri ngsa nordn ing. 

Ingångsimpedans 0,7-1,9 megahm. Ingångskapacitans 6

15 pF. Pris 975 kr. 

Speciell likströmsmillivoltmeter 
GM 6010 
Mö tområde 10 flV-300 V i 12 steg: Ingångsimpedans på 

högsta mö tområdet ör 100 megohm. Inbyggt lilier mot vöxel

spö nningsstörningar. Auloma tiskt överspönningsskydd. Med 

separat testkropp kon mÖlning ske i hög frekvenso:nrådet 

upp IiIIlOMpis. Balleridri ven. Pris 1650 kr. 

Högfrekvensmillivoltmeter 
GM 6016 
Myckel stort mälområde : från 150 Il V lillIODD V och elt 

frekvensområde från 1000 pis-3D MpJs. Ingångsimpedansen 

på högsta mätområdet ör 10 megohm vid l MpJs. Testkrop

pen utförd som kapaciliv spänn ingsdelare. Inbyggd kalibre· 

ringsanordning . Decibelska lan -70 till +62 dB. Nä Ispän

ningsberoende mindre än 0,5 '7'0 vid ± 5 '7'0 varia tion. 

Pris 1780 kr. 
Begär specialprospekt! 

Joniserings- och isolationSllro\'are 
Firma Jlideoprodukter, Göteborg, har översän ' 
data för en jonisations- och isolationsprovan 
frim det engelska företaget Hivolt Ltd. Appa 
raten är avsedd för icke des truktiv provning 
av apparater och kopplingselement, avsedda at l 
arbeta vid mycket höga spännin gar. 

Som joniseringsindikator användes en selek 
tiv förstärkare, över vars utgång är inkopplal 
elt växelströmsinstrument, vars ut.slag utg";1 
ett målt på joniseringsströmmens storlek. En 
fördel är att ena sidan av mätobj ektet !örlägge; 
till jordpotential. 

Yid isolationsprov inkopplas över mätobjek· 
tet högspännjng ( upp till 30 kYl. Med hjälp 
aven flip·flop·förstärkare, som påverkar ett 
relä i högspänningskre tsen, sills högspänningen 
ifrån vid en på förhand inställd läckström som 
kan uppgå till någonting mellan 1 och 250 ,uA. 
Isolationspro\'ning~n avslutas alltså , innan 
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ROSENTHAL 

celuenterade 


VRID MOTSTÅND 


:tomme ay högväruig specialsteatit. 

:nabb värmeaYledning, f ixering av lindning och 
lotständsbana genom inbränt specialcement. 

.lot tåndslindning av kromn·ickel (WM 110) och 
:onstnntan (WM 50) . 

)öyertriiffaue kontakter och laga övergångsför

lIster. 


"era mi k t isolerad axel. 


HalJilt mekaniskt utförande. 


ROSENTHAL cementerade VRIDMOTSTÅND tillverkas nedanstående typer: 

KontInuer_
Märk Axel- Mon tage_Typ 

I I I I 
Ytte r - IInb~.ggnadS- 1 Axe l lig lIJots t1't ndsom r~de

effekt l i.ingtl sli ttrliam. dJup e:a di um. c:alJelaBtbar I I 
Ip 10 10 W 16 W 

r 20 20 W 30 W 

I' 3,; a5 W 45 W 

r 100 100 W 120 W 

J' 250 250 W 300 W 

itandard motståndsvärden : 

uhm 1,2:>1 1,6 

ohm lO 12,5 16 

] 2;)ollln 100 100 

kohm 1 1,23 1,6 

kohm lO 12,li 1G 

2 

20 

200 

2 

20 

.. 


2,5 

25 

230 

2,5 

2" 

3{ mm 24 mm;; ohm-20 k ohm 
 D mm 
 3::> mm 
 coM I 


[) ohm-30 l<ohm 
 43 mnl 
 33 mm 
 B mm 
 35 mm 
 cnh:il 


n mm 8 mm1 obm-30 kohm 
 54 mm 
 45111m 
 2 fäs t 
!\k l'u var 

g mm8;:; mm1 ob m-30 l, ohm 65 mm 4.5 mm 3 fiIH t 
Kkl'uvar 

4['; mm 3 [ii s t-H mm 9 mm5 o hm-öO kohm HO mm 

I skru,'nr 

3 

30 

300 

3 

30 

4 

40 

400 

4 

40 

5 

50 

500 

il 

tiO 

6 

60 

GOO 

6 

8 

80 

800 

8 

Typ P 10 och Typ P 20 lagerföl'es i stalldm'd 
motständs\-änlen. 

2- och 3-gangade niclmot t~ nd samt and r ll. spe
cialutf öranden offereras på begiirall. 

Rosenthal-l solato l'en G.m .b.I1. t illverkar ~i,' en: 
glasera de, cCIllenternde, lackerade och öppna 
tr dlindade LUot~U't ncl, ytskik tsmotständ, kera
miska konden~a t orf'r, iso lel'llf>ta ljer av specia l
s teatiter, samt isolatorer för h ög- och ltlg
spiinning. 

GENERA.LA.GENT .. 
PAR HELL,STROM 


AGENTURFIRMA. 

GÖTEBORG C 
Telegram: Pagenzia Box 279 Tel. 13 2826, 132832 

Dämpsatser - Ell'ldrolytliolHlensatorer - Konstantspänningslloll - Mätinstrument för telefoni och bärfrel,l'ensteknil, - Olje
IWlldensatorer - Omformare i specialutföranden - Papperskon densatorer - Signalgenel'atorer - Triml,ollllellsatorer - Vrid

l<onclensatorer - Ytsldldspotentiometr:lI'. 
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FASTA PR E C I S lON SMOTSTAN D 
för likström och växelström 

• Stabila 
• Noggranna 

typ RPF 
SWEMA 

• Pålitliga 
• Billiga 

Fasta urecis iousmotsWnd typ RPE' rekommenderas siirsldlt som mots tåndsnor
mal i impedal1smätl7ryggor och SOUl sekundiirnormaler för allUlänt laboratorie
bruk. De hestå av ett noggrant jus terat och å ldrat motstånd ingju te t i en bake
Iitkåpa fö rsedd med silvUI skruvanslulningar SOUl banankontakter . 

Lagerföras i värden från 0,01 Q till 200.000 Q 


l'Ioggrannhet: 0,05 % in om oUlrådet 10--100.000 Q 


Temperaturkoefficient : 0,01- 50.000 Q :±0,002 % per ·0 

100.000-- ±0,DJ3 % !le r ·0 

Begär specialprospekt! 

SVENSKA MÄTAPPARATER FABRIKS AB 
Pepparvägen 30-34, Enskede - Tel,: 9405 22 

, 
\~---------------------------------------------------------------~ 

läckströmmen stigit till värden , som kan för· 
störa mätobjektet. 

Med apparaten kan även isolalionsmotstånd 
upp till 30000 Mohm mätas, och vidare kan 
man med apparaten utföra undersökningar a\; 
livslängd hos mätobjekt, som ligger under hög· 
spänning. 

Nat.ional Radio Show 


den stora årligen återkommande engelska ra

dioutställningen, anordnas i år under tiden 

1- 12 september. 


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

LEVERANS FRÅN LAGERI 

BRDiAR mottagan'ör Förstäl'kar- och sälJ(]arrör Stabilisatorrör 

VR752X2 6B4G 7AG7 2039 4-250-A 829-B 
VR1053Q4 604 705 2E30 35T 832 


384 606 7H7 3B28 211 954 TYl'atronrör 


5Y3GT 6K7G 787 4B:32 803 5516 2D21 


6A3 6K7GT 7 ~4 

6AC7 6~7GT 12AU6 

6AL5 6Q7GT 12AX7 

6AM.5 68L7GT 12BE6 

6AQ5 68N7GT 14H7 

GAT6 6l 5/6G5 1487 

6Al:6 6V6GT 25L6GT 

(mA6 6X4 ;~ ;:;Z3 

6BE6 

\. 

807 2050 

Begär offert! 

AB Standard Radiofabrik 
Johanoesfredsvägen 9-11, Bromma 


Tel. 252610 Telegram: Staneleo 
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B.ANDINSPELNINGS
nEKilNlSlII ACEC 

Banflhastiglwt 7'h"/sek . Snabb 

f ram- och flte r .vcluing. I:il"Uj

nillgf\fri liye n vid pianomusik. 

Elegant utförandc med ytterst 

sm å dimcnsioner . Spel tid 1 tlm. 

med. 2-kanalinspelotng. 

Pris kr. 600.-. 


IN_ OCII AVSPELNINGS
];' öRSTÄRKARE 

Sammanbyggd I en enhct m ed 
omkoppla re rör inspelning, åter 
spel nin g och nolliige. R ör 
EF 40 och ECC 40 (halva ECC 
40 tjiinstgör som oscillator). 
Förstärl<aren iir avsedd att 
samarbcta m ed en b efintlig
rurlloapparat. 
Pris kr. 187.50. 

NÄTAGGREGAT 

till förRtlirkaren I de fall där 
radiomottagarens niitaggregut ej 
räcker till att mata förstärka
ren. 
Pris kr. 62.50. 

)( B.ISTALLlIIlI{R OJ;' ON 

med inb yggd 2 rörs miniatyr
förstlirlmre. 

Pris k r. 98.-. 

OyanoUmnda kompletta bygg

satscr I förening med en bra 

radioapparat utg ör en Inspcl

ningsanläggnlng av högsta kva

lite t och modernaste utförande. 


Till avancerade radioama· 
törer erbj..da vi: 

PAPSTlIIOTORER 

Typ K 4, 75 E/ O polomkopp

llngsbar för direktdrif t a,· ton

bandet med 7'1.." resp . 15". 

Kr. 190.-. 

Typ KL 80 F / Q dito f ör 3 %" 

resp. 71,1,". 

Pris kr. 196.-. 


Ty p SBE synkronmo tor 1500 "~I 

min. 8 mm 0 axelä nda. 

Pris ler. 1<18.-. 

'l'yp K6E/O polomkoppllngs

bar 1400/ 700 v/ min. 8 mm a"el

ända. 

Pris kr . 163.-. 

JIy s ter ' s ismotorer för IlppIind

lindning med standarcIiscrad 

tall rik för upptagning av ton

bondsruIlarna. 

Pris 1(1', ]21.-. 

Alla papstmotorer Uro r cversibla 

oc b finns ~W-tu ls olika typer.

BegUr praspcI,t! 


TONHUVUD 

(lngAr l LOEWE -Optaa Ferra
phan) med inlagda agats tenar i 
Slipbanan. B ög- och I:l.ga bmiga 
en - och tvu-konal olika spult 
bredd, ypper s ta kvalite t. 
Pris kr. 57.-. 

TONK V D 

"Pol:;", en sal. bes t,1 cnde a" 
separata huvuden för in- och 
a vspe lning och radering, 2 ka
nal 10u, högohmig a, mycket 
lämpliga för l:l.ga bandbastig
he ter. (Dessa hnvuden li r an
passade tiII l denna annons om
näm nda förstiirkare.) Pris (per 
sats 3 st.) kr. 66:-. 

SUB"nNIATYR_ 
1!'öRSTÄRI{ ,\RE 

kon,pletta, l till 5 rör (iir bat
t()riclrift 1,5 "<'olt resp. 22 ,·olt. 
Pri s på begäran. 

BANDSI'ELARE M1\IHAI{ 

niitoberoende, trans[lortabel, fiir 

bög s ta prof.csgionella ansprrtk. 

12 min. speltid. 

Pris kr. 4.800:-. 


UKV TILLSATS 

9 l<retsar ECC81, EFH, EF41 

PL205, PL205 för ,-Uxelström 

och allström . 

Pris kr. 198:-. 


LORENZ 

Batteri ma ttagare " TEDDY" 

6 l,retSllr, 4 rör. l\Iutt 20,8 cm 

lå ng, 14,6 cm bög, 6,3 cm bred. 

Vll<t 1375 g r. Pri s kr 18ö:- utan 

batterier. K omplett kr 197 :65. 


A UTO.\lATISK TEI,l<:FON
S l'ARARI, ALIBIFON 


Liilunar ctt medclelande unde r DASF TOlSBAND
45 sek. som man tular in efter 
hehov på magnettonskiv8. ;,s en iirsldl t liimpliga för låga has
Himpliga till automatiskt uP[l ti g he ter. Pris kr. 39:- per 350 
lysning om uts tlllIda varor etc. m. rulle ink!. specialförpack
Pris lo'. 800 :-. ning. 

Vi äro represent.anter även för mil(rokortvågsutrustning frän 

Uilger & Watts, Sander Elektronics Ltd, Rudman & Darling

ton (Elektronics) Ltd m.fl. ledande tillverlmre a\' elektro

nisII utrust.ning, 'Vollmel' ma.gnetofoner för vrivat och profes

si(mellt brul( m. m. 

Anlita vå.ra specialister för magnetisk ljudupptagningstek

nik. De står gärna till Eder tjänst med kostnad4fria råd 

och upplysningar. 

A B B R-I T I I\J [O 

Regeringsgatan 45 - Tel. 21 7398 - Stockholm 
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Vårt tillt'erkllillgsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard


Kombifon


Kraft


Sekundär-


Ring eller skriv till oss för offerter, 

upplysningar oeh leveransbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag lör 

SVENSKA HÖGT AlAREFABRIKE N All 

SEGElTORP Tel. 461846, 461980 

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

Under denna rubrik Införes kortare 
kommentarer elle,r diskussionsinlägg 
frt\n ",Aro. läsare. De åsikter 80m fra.m
riOras står helt rör "ederbörllnde In
sundares ,räkning. 

Betr. 2-MI)-balldet 

I nr l /53 av POPULÄR RADIO förekommer i 
en artikel om det nya amatörbandet på 
21 Mp/s en uppgift , aLL TelegrafstyreIsen på 
radiofabrikanternas begäran ' infört förbehåll 
rörande störningar frän övertoner på fr'ekvcn
ser över 30 !\Ip/s samt direkta störningar i mot
taga re med meJlanfrekvens som ligger inom 
21 Mp·bandet. 

Att dessa förbehåll, som tillkommit i syfte 
att skydda apparatinnehavarna, skulle ha be· 
gärts av radiofabrikanterna är emellertid ej 
rikt igt. 

UnJcr de förhandlingar som fördes mellan 
TelegrafstyreIsen, SSA och radiofabrikanterna 
framkom från fabrikantsh iiII ej några yrkan· 
den om åtgärder mot amatörsändarna för den 
händelse att de enares sändningar skulle stÖ· 
ra i TV-mottagare. 

Bestämmelser liknande dem som nu har in· 
förts i . verige tillämpas även av televisionslän· 
derna USA och England. R Grytberg 

(tekn. sekr. SSA) 

Boknytt Forts. fr. sid. 8. 
satsreaktanser som uppträder på g rund a" mi· 
krofonens mekaniska utformning (luftkuddar 
och resonanskamrar bakom membranet o. d. l. 

Arbetets uppläggn ing och text är vederhäf· 
tiga, och boken lämpar sig, .' å l · ngt anmälaren 
kan bedöma, väl för studerande med detta 
specialintresse, sä rskilt som en n&gorIunda fyl· 
lig littera turförteckning för fort sa tta studier 
kompletterar texten. Vidare borde verket bland 
ingenjörer och ljudtekniker kunna skapa 
bättre förståelse för konstruktionen och an· 
vändningen av mikrofoner i olika sammanhang 
och måhända även kunna ge något för hög ta· 
larkonstruktörer. 

(COH.) 

DOK REVYN 
TECKENFöRKLARINGAR OCH LÅNE

VILLKOR. 

Teckenförklarln"ar, se POPU LÄR RADIO 
nr 8. 1950, s. 255. 

För teknIska bibliotekens I~nev lllkor m. m. 
se POPUL;UI. RADIO nr 9, 1950, s. 302-30~. 
306 och 308. 

LITTERATUR PÅ FRÄ~Il\{ANDllJ SPRAK 

207 
I,athllm, R, KinK. A H. Ru s hrorth. L : Th e. 
mngni>lron. T.on elo ll 1!)~2. 8 :0 , H~ '., 82 iII. 
Chapman & Hall. Il< sh. 
Fröfnttarna: Lntham: Irnpe ri al ('ollCp;p. of 
~('ien('e 8nll t t:.'c hnnlngy. RontlI l~t·(Il'ijll.~.::ton: 
Kill g : Cltfton eullcge, BdstoI ; l{ushfo rtb: 

Stor 
sortering 

av 

KON DENSATORER 
av det 

förnämliga 
märket 

~ 
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RAYTHEON MFG. CO. 

har lyckats! 


EN MILSTOLPE PASSERADES I DEN ELEKTRONISKA VETENSKAPENS UTVECKLIN G 


D Å R AYTHEON MAN UF ACTURING COMPANY TILLKÄNNAGAV ATT »GERMAN IUM


J NC TION-TRANSITORER" MASSTILLVERKAS OCH FÖRSÄLJAS r SAMMA 


LTSTRÄCKNING SOM VANLI GA ELEKTRON R ÖR. 


CK 721 CK 722 
Ko Itekto r- karakteri stik KoIlektor-karakteristi k 
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-1 
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-3 

-5 

- 6 

volt 

Normalvärden vid +300 C och med 
jordad "Emitter" för 

"Kollektor" -spänning volt 
"Kollektor"-ström mA 
"Bas"-ström ,uA 
Ström-förstärkningsfaktor 
Effekt-förstärkning dB 
Brusfaktor vid 1 000 pis dB 

I 
CK 721 

-1,5 
--{l,S 
-6 
40 
38 
22 

I 

l 

CK 722 

-1,5 
--{l,S 
-20 

12 
30 
22 

SOCKELKOPPlING (Rött märke vid anslutning nr 1.) 

1. Kollektor, 2. Bas och 3. Emitter. 


Anslutningarna äro avsedda för inlödning, men kan klippas och passar då även j 
 13 
subminiatyrrörhållare. 

Se artiklar i »Electranlcs» jan 53, sid. 34 o. 264. 

IBEGÄR KOMPLETTERANDE UPPGIFTER OCH PRISER FRÅN: 

GENERALAGENT 

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

III 

3 2 1 
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"CREAS" 
\ 

elektrolyt., pappers

och micakondensatorer 

CREAS efterstriivllr vid Bin konde nsa tor
t1llverknlng små dime nsione r utan utt pru
ta på noggrunnhete n och tllUörlitli g h ete n. 
Så t ex frums t iiUas micako n densutorer i 
standardu tförande med en toler ans biittre 
iin ±2 0/0. Några e~ elll[le l pA smil dimensIo
ner liro de ovan avbIldade ele ktroly t kon
densatorerna, samtliga med 500 volts Ur
betsBpännlng. 

Säljes g e nom ledande grossis/er 
inom bramwhen. 

Generalagent: 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 
Stockholm Sö_ Tel. 449295 

\. 

ENASTÅENDE TILLFÄLLE 

Lördagen den 14 mars, kl. 12.0(}-1;:;.00 

utförsälja vi överskottsmateri.el, såsom 

ehassier, spolstommar, tra·nsformatorel' 

m. m. till vrakpriser_ Upplysningar 

lilmnas per tel. 2.') 26 10, ankn . 32. 

AB STANDARD RADIOFABRIK 
Johannesfredsvägen 9- 11 


BROMMA 


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

Lyssna på 
amatörbanden 

Markn adens bil!. kortv.-mottagare 

mycket effektiv. Ritning komp!. m. 

koppl.-chema o. utförlig arbetsbe

skrivning 2: 50 mot postförskott. 

Svar U.K., Box 3019, Norrköping 3. 

~----~----------------_/ 
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Britis h Thomson- lIou s ton company ltd , Re
scurc h laborutory, Rughy. 

Ur inne lul Ilet: P reface. Radar_ V. H . F_ oscil
I:ltors _ Early deyelopment of multi-r sonator 

m agn etro n.:; . P r ope r ti es of thc anode bloc l\:. 

E1x:trnc ti on of e uer g y f rom the mag ne tron, 


],]Icctr onie theory : 'l'hres holll voUnge ; energ y c oo ver s lOll ; m o,le s tubili ty . Cathodes . COIl
.tr uc t ional tcchJliques and manufacture . P e r
fUl'mull ce testin g . ..\pplica tion of the lllag ne t 
r Oll to radar . Index. 
Ur förla >e lR ltOmmentar: "The hig h p ow er . 
mul t i-rcso nator m a gne tron. . . was in" c nted 
and devclol'e d in Britis h unive r s ity and in-
du stri :!l laboratori es, und was flrst prOU1\CCu 
in Bri t ish fa c to r ie • ... '.rue Ul, lllor s . .. took 
purt In its de-elo j>mc llt and maullfac ture ... 
Upptagen i As lib book -list öve r r c kommentl e 
ra<.l c ngels kspr 1\. ldg litte ratur och förd till 
grupp b. 

2~8 
National elcctronics confer encc_ Proccedin!,s . 
VoL 5: Chica g o, Illinois , Se p tc mbcr 2u, '27, 28, 
19m. Ch ica g o 1950. 8 :0, 581 s. National elec 
t r oni cs co nlerc nce. Inb. $ 4.-. 
TI r Inne l1 [lIlet: Elcctronic Ins trume ntation: 
Clo !::ied cycle l'ecol'diug osc iIlographs . DC alU
pliCic r t ee hniques i n oscillo g raph y . A pulsc 
leng Ul sor ter anll counter. Thickness g au g e 
for llloving material. Multiple cl1 a n nel cutho cl e 
rn)' instrumentation of non-electrical qUflnti 
tles_ 
Solid state "tndies : Low fr eqll c ncy n oise tran 
si~to rs. l~ xp e.rimcn tal examination of r ec tlf i ' r 
th eo r y fiS npplie d to tbe selc nium rectifier. 
Co 'u puter s : The photof orm cr in all:lco m cul 
c ulation. Lineur electronic analog compute l' 
d es ig n. Bone d e nsity camputing machin(l. A_ 
CO lllputer for ~olving secular equations . Coor
dinate tu bes fo r u se with electl'o8tatic s torfi ge 
tubes . Elec tronic analogue fo r hea ting sy stem 
anal v:;ls . 
T e le"is lon: A universa l -upplieation cathodc 
ray s,yec p tl'l1n sf ormc r wit.h ce ramic iron care. 
A n e w imag e orthicou. Two new tcle"ision 
tlln er s. 
Antcnuu s: En,l loadcd and expan d ing heli ces 
as b,'oud band c ir cularly pollll'lzed rudiators. 
lmpc<lance aud radi a tion cbaracteri s ti cs of 
slottc d cy linder antennas . A. combina t ion s lot 
unte nna and resonant tank c ircuit. T he chall 
nel g uide onten1l3. Au alltomatic bllilt-ln an
t e una f al' tele vision l'eee iver s . The el ce t roni
c".Il y dril'c n ripple -tank "" an nid to pllasl' 
front vi suaIization. The elec t romu!:,l:net ic fi e ld 
iu tlJe vic inity of fl linea r co nclll (;tor. Correc
tian o[ spbel'ica l abe rration by Il phnscd line 
source. 
"fea . uremcnts : Tbeo rc ti ca l limit to ti m e dif
f r co ce mea s urem ent8. l'~ l ec troni c cun our 
mappillg. Automatic ca libra tion of o"cillato r 
"cales. 
1\fagnetic dcvlces: :Aia ;" lle tic ampIifie l' stUtl i cs 
on the a n alog computer. The proble m of the 
mag n l ic ampliEler a n d some upproa h es t o 
its solution. j~udio f r equ e ncy transformer 
with range e xtended helow one eyele p er se 
cond . A new magne tIc r ceQl'd clupllcntin g p ro
cess. Duplicat ion of nU'lguetfc tape l' ccol'ding s 
by contud printlng . 
Thcory of co mmunicntions : Stati . ticnl theory 
of ('ommunication. Stat is tical predic tion of 
noh-:c . Traffic handling capacity of paired
pu lse coding for 100 channel dislance mens ur
ing eqllipme nt (DME) . 
'-acuum tubes: The high freque nc y r es ponse 
of cylindrlcaJ diod s. Radial veum velo city 
modulated microwave tube . The 6BN6 bcam 
t ub. A n · w r ectifi er tube f o r e~tremely hig h 
power and Valtage leveis. Prog r ss r e port 0 11 
dC" cl opme nt of the travellln ;; wave tube as 
a power amplific r. Effic ie ncy of r eflex oscil 
lators. D sig n f eatures and some applicat!ons 
of a new pho toce ll. 
Electrolllag lletic8 : Electromag- nctic Wayes in 
ci r cu lar wave g uides containing- two coaxial 
media. Small surface Illi r r owa,-e di ffl'actioll. 
The magnetic Cr Oss vah-e and it" appllcatioll 
t o subfrequ en cy power ge uf'l'utioo . Couplin g
be twecn two d egeueratc modes throug-h s Iats 
e ut In the wal! of cavitv. 
Sllpcrsonies: Applicati on 'o f s llpersonic en er gr 
to high speed e lee tron ie r ccordin g . Super sollic 
controi of a lanterll slide projec tor. 
C ircu it.s : A versatile crysta ! con t rol!cd SOllree 
o f an g le modulation. Trnnslent r esponse of 

filters_ 

Aul!!o- ( l'cqnency : Contlnllously adjllstuble lo\\' 

and hi g h -pas filte r for ullclio f re 'lll e ncics . A 

variable s peed tllrntable and its use in thp 

ca li b ra tioll of dIsk I'eproducing pic kup.. "rp

tIlods and instruments for the vi s llnl analys ls 

of complex audio wa,-eforms . D evi ces fo,

~peech oualysi s und eomp rcss ion. 


( 

Inbundna årgångar 

POP'UL'I'R RADIO·1952A 

kr.I8: 

Kunna lenjre ras omgdende eft er 

be~tällning_ 

Populär Radio:s Exp. Sthlm 2] 

\. 

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

MORSE-KURS 
FOR NYBORJARE 

4 st. skivor kr. 20:-

Musikaffärerna 

Stockholm SÖ_ 
\ 

RADANNONSER 
Cnder denna rubrik Införas rndnnnonser till 
(·tt pris av kr . 3: - per rad . Annonst.ypen lir 
avsedd endast tör amatörer och tör enstaka 
törsiilJningar. Firmannnonser måste hänvisas 
t ill vAra övrigs annoDslormat. 

Siindnrnmatörer! " Bugg" t ill salu. 75 : - kr. 
Ny vi brop le x. T el. Sthlm 326686. 

Till salu: Siind.lllott . BC-6tH -A. B. Johansson, 
Bogcsundsg . ~O A, Jönk öpIng . 

Till ."Iu: 'l'rufil" nottag"re, Hulli rufters typ 
S38, r, rör allt . s törbe~ r:in s are. bro m. ~- arl9.
b el tonhöju, kr . 27iJ : - . L ennart Larsson, Box 
1;\2, Reft.elc, tel. 99. 

Till snhl: Ove t. pflbö r j . radio te kn.inl','ku r s "id 
NK!. Mycke t fä rm _ p. g . n . pri\'fltskiil. Svar 
till " Bra e rb judand e" <.l en _ tidn. f vb _ 

SignalgeJlerator GM 2064, signalföljare GM 
7(i:l8 oRei Il og l'af GM 5655 samtliga PhIlIps 
f a br. Siiljas p" gr und a" dubbelkö ll. K. KlIut ,
'l'INGSTÄDE, tel. 20. 

Till s"lu: 7 st. fabriksnya glilllmerkoud. , Co r
neIl-Dnbilie r, arb.s[l. 1000 VDC. cap. 0,14 mfd, 
utta;; 0.0025, 0,005. 0,01, 0,02, O,W mtd. Blekt
rlskt p ' r fektn, smärre skönhetsfel. kr. 2li:
!Jr st.. 'l'el. S thlm 231025, Kihlbolll . 

Mindre ame rikansk sig n a lgenerator, fabr. 
m co. sii lj e s blll ig t _ G. J onsson , :\Iösse bergs
g atan 8, Falköping, tel. 125G2. 

Tii! ""In: Ny 30,,, förstUr" . 20,,: -. Ny mik. 
50 %. Po t -Ul' 0.5 DI0 1: 95 s t. lIIikrofonkahe l 
s k 'irm. 1 le d. O: 60 pr m. Div. surplus m .m. 
n ek ,-. la gerlis ta . O. P ersson, Box 15W(I, Stock
h olm 15_ 

Till salu : "fots t~ 1ll1strild - lllung arnin - oli 
ka dlm. fug- . öste rbrant, lIIellang. 9. Jönkö 
ping. 

http:�verskottsmateri.el
http:12.0(}-1;:;.00


'iYT OSCILLOSKO 


'Yer Er dessa värde, 
rulla egenskalJer 

' redbandsförstärkare med 
lÖg känslighet 

Rak frekvenskurva från likspänning 


3 dB vid 10 och 12 dB vid 20 Mp/s 


Återger komplicerade vågformer utan 

distor ion 

,Känslighet 15 mVI cm topp-till-topp 

, Triggergenerator 500 till 5000 pis 

, Kalibrerad svepfördröjning 

r-i ~i I;-:=t-l
,~, 

-:J-j I I Il . . --t. __1 

__ J 
_ ___ o 

yyl ~_ I I. 

Linearitet bos vertikalavlänkningen 
37,5 m V, 0,2 ,usek. svep. 

Vertikalförstiirkaren ger l injlir 
amplitud upp till ± 6 cm, och vid 
± 7,5 cm umplitud är kompres ionen 
15 °/0, 

vepfördröjning 

Den noggrannt kalibrerade fö rdröj
nings linjen är Il , sedd för mätning
av plllsbredcler, tid interntll m lIan 
pulJ a r , no "'rann kalibrerin.g av 
svepgeneratorer m. m. 
Abw luta noggrannheten ligger io 
om ± 1 % och relativa noggrannhe
ten inom ± 0,1 % :lY skalil nd"Urdet. 

LFE MODELL 401 


DATA 

Y-axel: 


Avlänkningskänslighet 15 mV/ 

cm. 

Fi'ekven Imrva LJksp.-l0 MP/s. 

Signal fördröjning 0,25 ,usek. 

Linjeingäng 52, 72 eller 93 ohm 
ell r on vslutad. 

Jllimpedan 1 Mohm, SO pF eller 
10 Mohm, 10 pF. 

X-ax I : 

Svep 0,01 sek/cm till 0,1 psek/ 
cm. 

F ördrö.jning ~ ,usek i tre 
områden. 

Inbyggd trigg rgenerator 500
5000 p/s. 

AUmänt : 

Lågkapacitansmätkropp. 


Färgmarkerade rattar ger över

skädUgbet. 


Utfällbart stöd ger bekvämare 

avläsning. 


InBtällbar skalbelysning. 


Enkel fastsättning av kamera. 


LABORATORY FOR ELECTRONICS, IN C 

Generala gent: 

ELEK TRONIKBOLAGET AB 

Barnängsga tan 30, Stockholm SÖ Mätinstr. avd. Tel. växel 4497 60 

, 



GOODMANS 

P.M. VIBRATION GENERATORS 

vibration pick-ups and ancillary equipment 

These vibration generators provide vibratory sinusoidal forces of frequency and amplitude by which speci{ic vlbratory conditions 
con be simulated. They provide the means of assessing the effects of sudden acceleration on materials, structures ond components. 

M O D E l 	 V 47 for the .vibration 
of very hlht eJec

tronic components. optic,aJ-cell research. 
hAi rspri nc torque testing' etc. 
ThruS[ ... .... . Force faccor O.9Ibs. per amp . 
Ma x. Continuous 

Current Ratinr 1.5 amps: 2.0 amps up to 

(R .M.S .' '2. min. duration. 

Stroke •.. .• ••• 0 ,'2. In toul excursion. 

Im~donce . . • .• Varies with frequency and 

lo..d between J and 10 ohms. 
Freaucncy Range . Up t o 10.000 e/ • . 
We;~h( orM o .. ;ng 
System . . . •••• 6.5 grams. 

Stroy Fidds ••• . ODerating ZOI).e less du.n 


25 gauu. 
flux Density • • •• 11,000 gauss. 
Weigh' ..• • • .. 2 Ibs. 

MODEl 390A A medium duty
model ·produc.. 

in . an a lternatin,. force of approximately 
+25 Ib • . 
Tllru Sf; . •••• • • • Force factor 4.1lbs. per a mp . 
Max. (om;nuous 2 am ps uncooled ; .... 3m ps 
Current Rating wi th aIr eoolin g o( approx .. 
( R.M.S. ) 5 Ibs. per sq . in . 
Stroke . .... •. • 0.5 in total excursion , 
Im pcdonce _. .. . 8 ohms matchin g. 
Freq uency Roore . Up to 10.000 e ' s. 

We,ght ofMOt/inI 

System . 

Suay Fields .. . • Op e racing zone less chan, 

100 gaun. 
Flu.- Demi!y • . .. 11.000 gauss . 
W', eht . . . . .. . 261 bs. 

MODEl 	790 For Vibrating
heavy com

ponents, and is capable of producin&, 
a force of ::t: 50 Ibs. 
This u njt has a fo rce factor of appro xj· 
mate ly 9.5 Ibs. per amp. and a total current 
capaCLty . with a ir cooling. of -4 amps 
(R.M.S.) 
St rake . • 0 .5 In [oeal ~xcurS l on . 

'mpedoncc 1 S ohms mac cl iing 
( approx .) 

FreQllcncy Range. Up to 5 .000 el •• 
We ighto( Mov ing 
System . 	 8 OIS. (approx. ) 
Strey F;e ld~ 	 Oper u ing zon c less 

[han 100 gJU I s . 

11 ,000 ga.U'5S . 
70 Ibs. 

MO DEl 	8/600 
For the vibration of hea vy 
loads or complete a ssem
bli es. Has iii total fo rce of 
appr oximate l y ,.. 250 Ibs. 
St rake. ... I { n. [o tal 

cx curs ion . 
Im pcda,." e . .. •• 	ro su i t dr i... . 

Ing equip
ment. 

Frequency Range Up to 3.000 
e/s. 

Welg hc of M av/ng 
System •• • .•• . 61b . 

(.pprox.) 
Stray Fictds . .•. 	Operaring 

zone Ic-ss 
th a. ·n 25 
gauss. 

Ffux DemIty '" IO,OOOgauss 
Toraf W~igIH • • : -4 cwc, 
( ine. trunnion) (:appro·x .) 
T hts unir can be fh tcd with 
(a.l b u ilc tn 3ir cool ing blo wcr 

. ~ b) switch t o g ive hig h or low 
impedan c.e armuure eoif and 
( c )p iek-up un it for moniconng 
wa.ve (orm and ampl icude. 

Driving Equipment for 
Model J90A 

(A) POWER AMPlIFlER TYPE 0 / 120 (120 wattS continu· 
ous rating) covering a frequency rang e of 10 c/s to 10.000 c/s 
and giving full output over the e ntire ran'e. A specially designed 
tun ing unit increases the current and hence the thrust of the 
generator with which It is used. This arrangement, in addition 
to providing agreater current output, also ensu res a purer 
wave-form. 

(B) TRANSFORMER UNIT, TYPE 120 This is provided as 
a separate u ni t purely for reasons of physical acco mmodation. 

(C) STABIlISEO POWER SUPPLy UNIT, TYPE OS/ 120 
By means of this un it the H.T. supplies for the amplifier are 
stab il ised so t hat t he full power of t he amplifier will be main
tain ed even if the mains voltage drops. Subsidiary unstabilised 
heater and biasing voltages are also derived from this unit. 

(D) O SC ILLATOR, TYPE RCfO.I. This fully cove rs the 
range of th e am plifie r , i.e., 10 c/s to 10,000 c/s. Apart 
from being a hig hly efficient oscillator. specifically designed for 
operation with the Type D.120 amplifier, this is in effect a 
controi un it , and includes (a) a valve volt meter calibrated 
direct ly in amperes to .indicate the current in the: moving coil 
of the vibrator; (b) 
a gain controi for 
varying the curre nt to 
the ge nerato r , and so 
to con tro i th e ampli
tude of its vibration; 
(c) faci lit ies for incor
porati n g a pha se 
met e r. to provide the 
measu rement of phase 
angl es fro m which 
mot ion ai impeden ce 
can be plotted. 

Driving equipment also availoble for Models 790 and 8/600. 

full technical information and Data Sheets are 
available on request to "Special Produets" Division. 

GOODMANS INDUSTRIES LTD. 

AXIOM WORKS • WEMBLEY • MIDDX. 

För närmare information av priser och. leverallstidervänd Eder till vår svenska [{eneraiagent. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM Ehrenswärdsgatan 1-3 Stockholm K - Tel: växel 5403 g O 


