


VITROHM:s 

Ytskikts- (grafit-) motstånd med 

färgkod, inbakade i bakelit. 

1/2 watt (typ SBT), l watt (typ ABT), 2 watt (typ BBT). Internatio

nella standard ohmvärden. Tolerans ± 5 och ± 10 %. 


/ 
Trådlindade motstånd för motståndsdekader och 
andra ändamål där stor noggrannhet erfordras. 
2 watt (typ SW). Tolerans ± l 0/0. 
l, 10, 100, 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 
och 100.000 ohm. 

Trådlindade motstånd cementerade. 
6 watt (typ Gl), 12 watt (typ H), 26 watt (typ DJ), 50 watt (typ 

EP), 80 watt (typ HZ). 

Finnes även med flyttbart uttag: typ G l-A, H-A, DJ-A, HZ-A, 120 

watt (typ HE-A), 160 watt (typ HO-A). 

Tolerans ± 5 0/0. 


Ultrahögohmsmotstånd 

(grafit), i porslinsrör. 
22 Mohm/10000 Mohm. 
l watt (typ U. H. 1= 50 mm), 
2 watt (typ U. H. 2= 75 mm). 
4 watt (typ U. H. 3= 150 mm). 
8 watt (typ U. H. 4= 300 mm). 
T o!erans ± 20 0/0. 

Potentiometrar med kolbana. 
1/ 4 watt (typ P100), 1/2 watt (typ P54), linjär eller lo
garitmisk kurva. 

Med S-märkt, 2-pol. tryck- och drog

strömbrytare, 1/2 watt (typ 56), logaritmisk kurva. 

I tandem utförande 1/2 watt (typ 68), linjär eller 
logaritmisk kurva. 
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KänslighetKat. Spol
nr. I mots. I mm /;.< A I ,uA/ mm I mm/,uV 

I I167901 / 5 22 0,0625 0,73 

100 40 0,0257902/ 5 0,40 

90 0,011 0,227903/ 5 400 

0,141300 180 0,00557904/ 5 I 

I sam ma utförande finns även 

ELEKTROSTATISKA VOL TMETRAR 

Kat. 11308 l-S kV N 

» 11309 3-10 kV N 

» 11310 5--18 kV = och 5--12 kV rv 

Noggrannhet ± 1% = och ± 2% rv 

I 
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Karl Tetzner: 

En damväskradio 
Erl intressa nt nykonstruktion bland dc nya 
tyska reseradio apparaterna är en i form aven 
damväska utformad batteriradio från företaget 
»Akkord-Radio». Apparaten är inmonterad i 
en läderväska i storleken 24 X 11 X 9 cm och är 
försedd med en lång rem, så att väskan kan 
bäras över axeln. Ena hälften av väskan är av· 
sedd för de vanliga kvinnliga attributen, puder
dosa, läppstift etc. Den andra halvan innehål
ler en effektiv ba tteri superheterodyn, försedd 
med en ferritantenn. Högtalaröppningen och 

Df91-1r.O/(9~, 

6.1. G'f J ' ~_, 'F.G 

A I _~ G,- , G_;:= J~ ~
-f .f -F,G +FJ 

Fig, 1. Principschema för 
damväskradion. 

DL9~-3V~ 

" , ' ,FI1.GJ 

G, A . ~E =' G,\ - , ~ 
-F --------- .F 

I-JC:7()::J-ll..l_-i I; 5-'jI-;---
--_~_·--~I~--_~ 

- I . 

de båda kontrollrattarna är anbringade på så
dant sätt att de på intet vis stör väskans ut
seende. (Se fig. 2 och 3.) 

Fig. 3 visar hur väskan ser ut. Man ser på 
översidan de små ratt<arna för apparatens inställ
ning -- vertikalt .anordnade -- stationsratten 
och volymkontrollen, och till höger de små hög

, '-1--1 
8)' f rlaj l6; 

I 

Fig. 2. Damväskradion öpp
nad. Apparatens kontrollrat
tar skymtar längst framtill 
på väskans övre kant. 

Bandspelaren alla talar om 

allt 

talar för 

CGRunDU:j) 

Yäskmodellen REPORTER 
med slutsteg och högtalare 
säljes genom radiohandeln. 

S011.Op'TOdllkt~ AKTIEBOLAG' STOCKHOLM 

Artillerigatan 87-89, Växel 675161,675190 
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indirekt uppvärmda 


Mullards nya indirekt uppvärmda subminiaty rrör, som är 
y tterst robust konstruerade och som har utmärkta elekt riska 
egenskaper, låg glödströmsförbrukning och små dimensioner, 
kommer inom kort a tt bli tillgängliga för konstruktörer av 
elektronikan läggningar. 

Dessa rör utveck lades ursprungligen för mil itära ändamål, 
exempelvis för användning i fjärrstyrda projektiler och i 
eld ledningsanläggningar, men kommer n u att erbjud as kon
struktörerna i typer speciellt lämpade för sådana elektronik
anläggningar, i vilka utrymme t är begränsat, och vilka kan 
förutses bli utsatta för stötar eller vibrationer. 

De elektriska egenskaperna för dessa subminiatyrrör är 
desamma - och i vissa fan bättre - än de, som kan på
räknas för r ör av »vanlig» s torlek . Exempelvis besitter röret 
EF72 - som är avsett att användas i första steget i kom 
munikationsmottagare - sam ma goda egenskaper som låg
brusiga mottagarrör av ord inär storlek och har dessutom 
egenskapen att arbeta vid högre frekvenser än dessa . 

För att möjli ggöra experiment och utvecklingsarbete med 
dessa ind irekt upphettade subminiatyrrör har ett begränsat 
an tal exemplar av rören gjorts ti llgängliga n u. Konstruk 
törer, som önska vidare informationer, bör till skriva oss så 
snart som möjligt. 

Typ nr 

I 
B esk r ivning 

I 
Glöd
spän
nin g 
(V) I 

Glöd
strö m 
(mA) I 

v =v
• g2 
(V) 

-v
gl 

I (V) I 
I 
n 

(mA) I I
g2 

(mA) I 
S 

(mAIV ) 

EA76 
EC70 
EF70 
EF71 
EF72 
EF73 

EY70 
DY70 

Enkel dio d (5 mm :s glaskol v ) ... . .. . . . . . .. . . 
Os cilla t o rtriod fb r UKV . " .... . .. .... ... . . . . 
Högb rant HF-pentod .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HF-pentod av reglertyp ... .. , , . . . . . . . . . . . . . . . 
Hbgbrant H F-pentod . . . .. . . . . .. . . .... .. . . .... . 
H ögbrant pento d för indus triella el ek tro

n ikanläggninga r .. ........ , . . . .... .... , . .. . .. . 
Halvvågslikrikt are .. . . . . . . ,  . . . . . .. . .... . ....... 
Högspä nnin gslikriktar e (direkt upph ettad) .. 

6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 

6,3 
6 ,3 
1.25 

150 
150 
200 
150 
150 

200 
450 
HO 

150 (max.) 
100 
100 
100 
100 

100 
250 (max.) 

10 kV 

I -
2,0 
2,0 
1,2 
1,4 

2,0 
-
-

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

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

-
-
2,5 
2,2 
2,2 

2.5 
-
-

I 

-
5,5 
2,5 
4,5 
5,0 

5,25 
-
-

GENERALAGENT 

d.~J&~ 

-

Regeringsgatar. 56, Sthlm. Tel. 210401-02 
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LAGFREKVENSGENERATOR TYP 420-A 
Denna generator, som tillyerkas a v Data: 


Krohn-Hite Instrument Company, Ca Ol
 Freln'ensområde: 0,3;)-;)2.000 p/s.
bridge, U. R. A., Himnar både sinus  Frekvensnoggrannhet : Kalibrering ±och fyrkantyåg och täcker et t freky ens 2 %.omd'tde som tidig'are endast kunnat 

täckas a ,' t,'å i;kilda genera torer. 
 Utgångsspänning : 

Frek,eru'driften är lägre än 1 %, in Sinusvåg : 30 V maximalyärde. 
klusi,e upp,ärmning, och amplitud,a  Fyrkantvåg : 10 V maximalvärde. 
ria tionerna iiro mimlre ii Il ± 1 dB. DistorHon : Uigre än 1 %. 

INGENJÖRSFIRMAN INTRAM AB 
Arvid Mörnes väg 9 - BROMMA - Tel. Stockholm 377150 

,--------------------------------------------------------------_/ 

Fig. 3. Damväskradion ihopfälld. Lägg märke 
till den lilla högtalaröppningen läng;;! ner till 
höger. 

talaröppningarna . Fig. 2 visar väskan i öppnat 
skick, varav framgår det relativ t rikliga ut· 

rymmet. 
Mottagaren är bestyckad med rören DK92. 

DF91 , ( lT4), DAF91 (55) och DL94 (3V4). I 

VIDOR räcker längre • • • 
o •• 

BRÖDERNA ASTROM AKTIEBOLAG 
Malmtorgsga ta n 8 Stockholm 

Tel. 214444· - 215056 - 205220 - 118248 
~~---------------------------------------------------------------------------------------------------



HöG FREKVENSMILLI

VOLniETER 

Fabr. Geophon 


6 Mätområden: 20 mV-l0 V 

Mätfrekvens : 50 p/s-250 Mp/s 

Ingångskapacitet : ca 2 pF 

Ingångsmotstånd : 500 Kohm 


vid 1 Mp/s 1 volt 

Batterier: Inga 

Likriktare: Germaninum-diod 

rndikatormckanism: Precisions

visar-gal vanometer 

Vikt: 700 gr. 


Pris kr. 925: 

riöGFREKVENSNIVAMÄTARE 
Fabr. GeophonBANDHUVUDEN 

Fabr. Max Thlf'. 4 Mätområden : -20 - +20 dB 
Mätfrekvens: 300 p/s - 30 Mp/s 
Ingångskapacitans : ca 6 pF 
Ingångsmotstånd : 20, 90, 600 Kohm 
Batterier: Inga 
Likriktare: Germanium-diod 
Indikatormekanism : Precisions-visar-
Vikt: 700 gr. galvanometer. 
Pris: Kr. 925: -

Inspelnings-, alergivnings- och rader

huvuden, samt kombinerade huvuden. 

Hel eller halvspär. 


Pris pr huvud Kr. 50: 

Frekvensområden : 

40-16.000 p/s vid 38 cm/s. 

40-10.000 p/s vid 19 cm/s. 


INSPELNINGSBAND 
Fabr. Pyral.OSCILLOGHAFI'~H 

18 cm hjul, 375 m plastband kr. 33 : 50YTANALYSATORER 
18 cm hjul, 375 m papp,-band kr. 18 : 50 

SVETSANALYSATORER 18 cm tomhju l lu. 3: 
fabr. The Brush Development Co 

RE'l\V1RERA BROSCHYRER 

GEN ERALREPRJ<;SENTATION FöR 

Belgien v, S, Il, 

Usines Gustave Staar S.A. The Brush Development Co. 
Magnetic Recording Industriest:ngiand 

Thermionic Products Ltd, 
Frankrike 

TyskLand Pyra! S.A.R.L. BB. MJlSKIN & ELEKTRD 
Max Ihle Apparatebau 

BOX 113 - TELEFON 2(1317[.and und See Leichtbau Gm bH Spanien 
Fr, W. Surholt GmbH Agencia Exc!usiva de Venta öREBRO 

5: J 
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ELFA RADIO & TELEVISION 

PRESENTERAR 

TELEVISIONSMOTTAGARE 


för 17" eller 14" BILDROR 

i BYGGSATS 

Denna monagare är vår senaste konstruktion och resu!ca[e[ 


av årslånga och imensiva laborawrie- och experimemarbe


[en. Vår princip har varit an få fram en prisbillig » 5[0P> 


monagare, U[an an efrersäna de k rav på hög känslighet, 


god bildkvalitet och länskönhet, som man fordrar aven 


modern televisionsmonagare . 


Monagaren är en allströmsapparat och konstruerad så an 


man utan några som helst förändringar kan använda an


tingen Ii' eller 14" bildrör. Det är ju avgjort en fördel an 


ha möjlighetCll till val av bildrör, då det mindre är lämpligt 


för bordsapparater och det stÖrre med fördel användes för 


golvmodeller eller för inbyggnad i skåp. 


Monagaren innehåller ime kanalväljare, en sak som f. ö. är 


tämligen onödig här i Sverige, men högfrekvensdelen är av 


plug-in-typ, vilket gör, an om man så önskar, län kan skifta 


till annan kanal. Monagaren levereras normalt fö r 62,25

67,75 Mp/ s. Högfrekvensdelen kan dock erhållas fö r vilken 


kanal som helst. 


Bildmellanfrekvensen arbetar med 4 rör, vilket ger hög käns

lighet med god kvalitet. Fotot å vidstående sida, vilket är 

taget några mil utanför Stockholm bekräftar dena. Vid dena 

tillfälle använde vi en vertikalpolariserad dipol-amenn med 

reflektor. 

För ljudkanalen har valts »Intercarrier»-principen, eftersom 

denna vid rätt jmterad mellanfrekvens garamerar god ljud

kvalitet relativt oberoende av lokaloscillawrns drift. Vidare 

har synkroniserings- och avlänkningsenheterna konstruerats 

så an synkronism erhålles även vid svaga signaler och starka 

störningar, samt an största möjliga linearitet erhålles. 

6:4 

För an underläna momenngen av monagaren är chassiet 

uppdelat i 5 sektioner, vilka var och en kopplas för sig. När 

dessa enheter sedan sammankopplas sker detta med en mi

nimum av ledningsdragning mellan dc olika enheterna. För

utom att kopplingen enligt dena system avsevärt förenklas 

så erhåller man ur servicesynpunkt en önskvärd förenkling 

vid felsökning. .Aven ur trimningssynpunkt är det en fördel 

a[[ kunna trimma de olika enheterna var för sig, och isyn

nerhet för dem som på grund ringa eller ingen instrument

utrustning mhte lämna bort monagaren för trimning. 

Komplett byggsats innehållande all erforderlig materiel så

som rör, kondensatorer, motstånd, färdiglindade spolar, dross

lar, transformatorer, färdigborrat chassie och schema: 

Pris med 14" bildrör Kr. 750:

Pris med Ii' bildrör Kr. 825:

För dem som ej har tillfälle att förvärva hela byggsatsen på 

en gång säljes densamma i enheter enligt nedanstående: 

Schema med placeringsritningar ............... . 15: 

Komplett chassie ....... .. .......... . ....... .. . 65:

Högfrekvensenhet ................... . ....... . 52:

Mellanfrekv::nsenhet .... . ............... . .... . 10 5: -

ljudenhet .. .......... . . .......... . .......... . 108: -

Synkseparerings- och bildav länkningsenhet .... . .. . 

linjeavlänknings- och högspänningsenhet .. ..... . 122: 

Nätenhet m~d kopplingsmateriel för hela app. 

Bildrör med avlänkningsenhet och jonfälla 14" 220: -

Dito men för 17" ... ... . . ..... ... . . ......... . .lOO: -



17" eller 14" TELEVISIONSMOTTAGARE 


i BYGGSA TS 


Färdigkopplat chassi e 

-


Med 17" rör 

17" rör med provbild 


taget under sändning (se text) 
 Med 14" rör 

Allt mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A - Stockholm 

Tel. 207814, 207815 - Postgiro 251215 




Signall am phåll are 
För varje ändamål inom elektrotekni

ken kunna vi leverera en lämplig sig

nallampbållare. Vi lagerföra såväl öpp

na som Jinsförsedda lamphållare och 

ä ven typer avsedda för inbyggna d. 

Ji: n-talog nr 5ZG l 

Gilngdiam. 23 Ulm. 
Fronlka[lpa diam. 
37 mm. 
03 mm. 

Rådgör med oss - vi lämnar gärna 

närmare upplysningar. 

ELEKTRISKA ~ 
INSTR UMENT AB E L I T 
Artillerigatan 85, Sthlm ~ 
Tel. 675715, 6757 16 li,: 

fig. 1 återges principschemat för mottagaren. 
Som synes är det fräga om en sex-kretssuper 
med automatisk förstärkningsreglering på MF· 
och blandarröret. I apparaten ingår en mycket 
liten högtalare med högsta möjl iga verknings· 
grad (magnetisk fältstyrka ca l Wb/m'). 
Anodströmmen uttas från ett 75 V batteri och 
glödspänningen från en s. k. monocell (l,5V). 
Batterierna är tillverkade av speciellt utvalt 
råmaterial och har därigenom ungefär dubbelt 
så stor livslängd som ordinära torrbatterier. 

Apparaten har visat sig vara en exportschla· 
ger av första klass och har överallt fått ett be· 
geistrat mottagande i synnerhet som priset är 
satt relativt lågt. Ett specialutförande av väs· 
kan med galooöverdrag är t. o. m. 15 % bill i· 
gare än läderväskan. 

VAra läsare är yälkomna med bidra&, 
Bnder dl'lnna rubrik: knepl•• kop,.Unpr 
och mätmetoder, läUllherkAdt" detalJ_r. 
enkllo och err~ktha hjälpmedel för .er
vice och f~höknID'" "tc. "arJe Infört 111
dra&, bonoreru med kr . I: -. 

Knep med potentiometer 
Potentiometrar med kol bana blir ofta med 
tiden ul $Ji tna och »knastriga». Detta bOlas Jät

tast på följande vis : Tag först av skyddskå· 
pan och rita sedan runt hela kolbanan med 
en mjuk blyertspenna (nr 3), up·prepade ggr. 
Kolbanan får då en glänsande yta. Blås sedan 
ur eventuell överbliven blyerts. Sedan skyddo· 
kåpan påsatts skall potentiometern vara OK. 

(fan) 

Kapacitansfattig UKV-drossel 


En mycket kapacitansfattig drossel för d, · 


kortare våglängdsbanden - även UKV 

kan tillverkas på följande sätt: 


l-'å en smal cylinder av trä eller papp läg· 
ger man 5 eller 7 smala kartongremsor, vilb 
fästas i cylinderns ena ände. Vid denna änd r· 
börjar man med cylinderlindning och lindar 
sedan växelvis över och und er remsorna. 
Lindningen är lätt att utföra , om man rlå 

och då böjer kartongremsorna utåt. 
(E .lJ 

PHILIPS 

MitiMtf~delntngeo. Stockholm 6. 
T~. 340510. f& ,......taI 340680 

Standardmillivoltmeter 
GM 6005 
Mötområde 0-300 V i 10 steg från 10 mV @ 300 V vid 

fullt skol utslag . Nivågradering -60 till +52 dB. Frekvens· 

område 20 pis - I Mp/s. Inbyggd kalibreringsanordning 

Ingångsimpedan, 0,7-1,9 megahm. Ingångskopocitons 6

15 pF. Pris 975 kr. 

Speciell likströmsmillivoltmeter 
GM 6010 
Mötområde 10 [.LV-300 V i 12 sleg. Ingångsimpedons på 

högsta mötområdet ör 100 megahm. Inbyggt filter mot växel· 

spönningsstörningar. Automatiskt äverspönnings>kydd. Med 

separat testkropp kon mötning ske i höglrekvenso:nrödet 

upp till 10 Mp/s. BoMeridriven . Pris 1650 kr. 

Högfrekvenamillivoltmeter 
GM 6016 
Mycket storl mälområde, Irön 150 f.L V till 1000 V och ett 

frekvensområde frön 1000 pis-3D Mp /s. Ingöngsimpedonsen 

pö högsto mötomrödet iir 10 megohm vid 1 Mp/s. T estkrop· 

pen ulförd som kopocitiv spönningsdelare. Inbyggd kolibre· 

ringsanordning. Decibelskalan - 70 till +62 dB. Nötspän· 

ningsberoende mindre Ön 0,5 ~ vid ± 5 ~ variation. 

Pris 1780 b. 
Begär specialprospekti 



ALPHA INDUSTRIN I INDUSTRINS TJÄNST 


AKTIEBOLAGET 

VIPPSTRÖMSTÄLLARE - gedigna och driftsäkra. De 
avbildade typerna, för 2 A 250 V, utföres dels SO~.l 
2-poliga strömställare, typ 2724, och dels som l-poliga 
2-vägsomkopplare, typ 2827. De har momentbrytning, 
är försedda med dubbel isolering för manöverarmen 
och är godkända av SEMKO för användning enligt 
montagegrupp B2, alltså högsta isolationsklass. 

• 	 Ny spedalfastsättning av kontaktfjädrarna. 

• 	 Lödanslutningen göres direkt på kontaktfjädrarnas för
längning. 

• 	 Kontaktfjädrarnas förspänning kan ej oavsiktligt ändras. 

• 	 Vippströmställaren kan numera även erhål!as med dropp
formad metallvipparm. 

ALPHA - ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 

Sundbyberg Tel. 282600 



~UniyerSalinstrument med 

många strömmätningsområden 

även för växelström 

811 kostar endast 245 kr. 

Philips nya universa linstrument 811 n,ed 20000 ohm/volt vid Ilkspön
ningsmötninga r har många lördelar. Det stabila vridspa leinstrumentet 
med Philips Ticanaimagnet och Philips germaniumdiod för vöxelströms
mö tningar ger en stabilitet och sökerhet på inslrumentet, som ör mindre 
vanlig_ De många spö nn ingsområdena och stlömmötningsområdena, 
öven för vöxelst röm, gör all var je elektratekniker bör ha detta instru
ment, antingen han syss lar med starkström eller svagsIröm. De inbygg
da ballerierna för motståndsmö tni ng med tyd lig avlösning upp till 10 
M Q ör av normala typer och IÖII utbytbara. Inst rumentet levereras med 
två mötsladdar. 

L'k -str~m V I -st röm Motstånd I -spann. oxe -spän n. 

120 fJ-A 3V 600 fl A 3 V o  l 0000 ~! 
600 I.lA 12 V 6 mA 12 V 0- 100000!! 

6 ~A 60 V 60 mA 60 V 0 10 M~! 
60 mA 300 V 600 mA 300 V 

600 mA 1200V 3 A 1200 V 
3 A 

Instrumentet har en kraftig kåpa av Philite sam t två överskådligt ord

nade omkopplare, den ena för omkoppl ing av likström, likspönning, 

vöxelst röm eller vöxelspännlng. Den andra lör Instö llni ng av önskat 

mötområde. Instrumentet har knivvisare och lång, tydlig skala. 811 

gör verkligen skö l lör namnet universalinstrument och ör ett avörder· 

ligt hjölpmedel i det dagliga arbe tet . 

Finns öven all köpa hos följa nde grossister. 


AB GöSla Backst röm, Ehrensvördsgatan 1-3. Stockholm 
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Johan Lagercrantz , Vörta vögen 57, Stockholm 

AB Bo Palmblad, Tork. Knutssonsgatan 29, Stockhol'n 

Radiokompaniet, Odengata n 56, Stockholm 

AB Universal-Import, Norr Mölarstrand 62, Stockholm 

AB Harold Wållg ren, Pos tfack 2124, Göteborg 2 

Elektriska Instrument AB Elit, Artil leri gatan 85, Stockholm 
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POPULÄR RADIO 

T D Ö II. II. A D o T v o N 

TV-kommitten får bakläxa 
om känt begärde Televisionskommi tten i 

en skrivelse ti ll Kom munikationsdepartemcu· 

tett i oktober i fjol anslag för en el l fö ök 

med television, som sku lle utfö ras under 1I· 

den 1953/1 95,1--1955/ 1956. Men in gen var att 

fÖl1'ökss ationer skulle up psätta i Stockholm 

och Uppsala or lt att publika sändningar n il;;· 
ru. timmar per I'ccka skulle startas l jul i 195~. 

Sammanlagt begärdes för förööksdrift en 7,'1 

miljoner k ronor; varav 3,6 miljon er i investe· 

ring , 3,8 i drift:;kostnader m. m. 

Kommunikationsminis tern har r; j ansett an· 

ledning föreli gga att läta riksdagen ta "täll· 

n ing till t elevisionskol1ulIittens an:;lagsyrkan· 

de. Han anser, att fr gan inte är tillräcklig t 

utredd av kommitten för att beslut i ärendet 

,kall kunna fattas. Därrned är dcn svenska 

televisionen åter ~t,ilIc! på n ov iss f ra mtid . 

Förhistori en är följand e: 

Telegrabt 'rels n hegärde på hös ten 19.-,0 
för budgetlI re t 1951- 1952 ett invt: ' tering,an. 

sla~ på 2,2 miljoner kronor för inköp av te· 

levisionsa nläggningar, en televi~ion-'sändare 

och viss apparatur fö r upptagning or h över

vakn ing av program . .\Icningpn ,a r, a lt mall 

v.il!e ska ffa s ig u nderlag för et t kommand,' 

ställning" tag'll·n d ~ . hur tel" vis ionsverLamhe

ten skulle organi 'N":" p il längre sikt här i 
landet. 

I si n hil aga till s tatS\ rk5 proposi tionen ]951 
anförde k(jmmunika t ionsminietern. a tl han 

inte ville tills tyrka de t begärda anslage t. Han 

an,;ag, alt de ekonomiska förutsä ttningarna 

för televi sioIl f'n o~ h lika.<;å telev·i- ion en h€ t.· 

delS(! i olika av ~ ee nc! en först borde klmlä g:· 

~a~ innan staten ~u t ~ad c pt"ngar pa 8ak t'l 1. 

l e POPULAR RADIO nr 12/ 1952, ~ id. 10. 

Han tillsatte också en kOJlun itte, som seder· 

mera tog s ig namnet TeJ f'v i~ion skommittcn, 

som fick i uppdrag alt ut f",d d &sa saker. 

I direktiven til! ut redningsmän n n fram

höll kommunikationsm inistern , att skulle ut

redningsarbetet visa, all sä rskild apparatur 

måste anskaffas för försök av olika slag, 

skull e utredningsmännen göra framställn ins 
härom till K ungl. Maj : t. 

Efter två hs arbete, under vilken tid Tt~ 

levis ion skommitten i ·tudiesyfte besökte Dan

mark, Väst-Tyskland, F rank r ike och E ngland , 

skrev kommitten pli hö~t en 1952 till Kommu

nikationsdepartementet och begärde att iii 
pengar till försöksverksamhet med television. 

Det är denna framställning, som Kommunika

t ionsministern nu inte vill släppa fram i r iks

dagen. 

Orsaken? Kommunikationsministern ansPr, 

alt man inte startar en miljonrullning av det 

slag, som tele\,is ionen innebär, utan att saken 

är orden tligt utredd. I Statskontore t. yttran

de till televisionskommitten . skrivelse fram

komlll er ock ii ,yn-punkt en, att den fram l·ag

da moti ve ringen för anslagel inte kan anses 

till räck li p:t u ttä.mmande fö r .att man ~kullc 

till styrka dc begärda penga rna. 

Alltså: nagra pengar kan stalen inte be

vilja för en försöksverksamhet med TV, förr

än T -kommitten framlagt en uttömmande ut

Tt~d n i llg , lnen någon uttönlnland p, utre,dnillg, 
kan inte T V-kommitt,; n gör<l, förrän man fått 

pengar av staten till försökssändningar. 

Därmed h ar hela TV-fr gan för Sveriges del 

gä ll ord ntligt i baklik T -kummitten är väl 

nappast - med elen arbets takt man nöjt ,ig 

med p d t hå llet _ . kapabel att på några 

må nader före bringa så mycke t material 50111 

h ehö,'s för alt m"cl utgilng<punkt från ut· 

o C H K T II. o N K 

länosk.a erfurenheter belysa tclevi~ion sfrägan 

ur all a dc as pekter. 1nom 6 månadcr skall 

emelle r tid ett förnyat - och bätt re moti ve

rat - anslagsäskande fö religga, om det skall 

finna s utsikt att det kan komma fram till 

riksdagen 1954. I så fall skulle ev. fiit:'Söks

sändningar kunna startas 1955, och en regul

jär tclevisionst jän"t s kulle dli -- i bästa fall 

- kunna komma i gång 1957. 

I hästa fall! Sannolikt är väJ att hela tid, 

t·abellcn blir förskjuten ytterligare ett är, och 

då skulle allt sIi televi s ion en komma i gång på 

all,'ar här i lande t först någon gång på 1960· 

talet. 

Det inträffade visar m d all önskvärd 

åskådlighe t, hur ol y~klig Televisionsnämn

dens och T elcgrafs tyrehens »avskräckning 

politik» i denna fril ga vu it . B da h lstanser 

na har - om det nu varit för att i nle »oroa 

marknad en» eller för ·lI lt inte dr a på ig fö.r 

mycket arbete - ständigt unders truk it de 

enorma svårighete r _ . tekni: ka och ekono

miska - en svensk t levis.ion tj äns t måstr 
dras med, de har bollat med miljardsiffror 

för a tt sät ta ordentlig skrä.ck i s tal 81Mkterna 

och har överhuvud uppträtt så, ntt man fUtt 
eLl in tryck av a tt deras främ sta uppgift varit 

att se till alt vi inte "kall få t.e1evision här i 

landet. 

De har lycka t ö'w förviintan! Dc -an 

känna sig nöjda med !iit t verk : nrlgon svensk 

television ä r into a ll befara i bråde ket l 

TelegrafstyreIsen kan nu nwra odelat ägna 

s ig å t att re>8 nya tolpar fö r sit t älskad ,~ 

tr!ldradiosystem, och Televi sionsnämud.en kan 

glädja sig åt det lug n - fö r a tt inte 'äga' 
st illestll.nd - som hörjar lägra sig över den 

,venska radiomarknaden. (Sch) 

http:stillestll.nd
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De svenskaFM

och TV-stationerna 

Vid den europeiska rundradiokonferen,ell i 

Stockholm 1952 fick Sverige tilldelat 147 frek

'·enser på ultrakortvåg för rundradiosändare , 

därav 50 för televisionssändare och 97 för Fl\'l

UKV-rundradiosändare. Dessa frekvenser räc · 
ke l' för en praktiskt taget fullständig täckning 

av landet med ett televisionsprol(ram och två 

rundradioprogram via FM·UKV·stationer. 

De för FM- KV-rundradio och tele\ ision re· 
serverade områdena omfattar tre fn'kvensballcl: 

.Band I: 41-68 Mp/s 
Band II: 87,5-]00 Mp/s 

Band ID : 174-216 Mp/ s 

Frekvensområdet 41-68 Mp,'s (LanJ rI 
uppdelades i fyra televisionskanaler, heteck

nade med 0-3. Av dessa kanaler är kanal O 
icke avsedd alt utnyttjas i Sverige. Frekvens

området 87,5--100 Mpl (band II) avdelades 
för FM·llKV-rundradio. Frekven.<omrarlpt l"i -l 

1 Se »Stockholms-planen» för ultrakor!vag. 
POPULÄR RADIO nr 9/ 1952 s. 10. 

F ig. 1. Beräknade räckviddskurvor för de pla· 
Il ..rade svenska FM-sändarna_ 

12:4 

- 216 Mp/s (band III) slutligen uppdelades i 

sex televisionskanaler, betecknande med siff· 

rorna 4-9. 
I kartorna i fig. 1 och 2 har inritats beräk

nade kurvor för de planerade televisionsstatio

nerna och FM·UKV·rundradiostationerna i 

Sverige. 

Kurvorna äro beräknade för en höjd a' 

ISO m hos sändareantennen och ]0 m hos mot · 
tagareantennen. Två kurvor är utritade för 

varje station; en heldragen och en streckad . 

Den heldragna kurvan visar var gränsen går 
för god mottagning på landsbygden, den strec

kade kurvan gränse n för god mottagning inom 

s tadsområden. 

Gränsen för god mottagning på landsbygdelI 
resp. i stadsområden ligger vid de fältstyrkor 

"om anges i nedanstående tabell: 

GränsfälLstyrka förFrekvensband 
god mottagning 

i stads· på 
områden landsbygd 

l (TV-kanal 0 3) 3mV 0,5 mV 

If (FM·UKV l mV 0,25 mV 
rundradio 

1T[ (TVkanal 4-9 J 1-,5 mV l mV 

Fig. 2_ Beräknade räckviddskurvor för de 
planerade svenska TV·sändarna. 

POPULÄ.R RADIO:s läsare 
består inte endast av utbiI
dade radioingenjörer och -tek
niker. Det finns också bland 
läsarna en hel del noviser på 
området, som gärna viII lära 
sig mera om radio. Det är för 
dem denna artikel, som ger en 
utmärkt orientering om FM
UKV-rundradions tekniska un
derlag skrivits. Den är base
rad på en artikel i en dansk 
firmatidskrift, »BO-nytt". 

Rundradions ide är ju att från elt enda 

ställe överföra tal och musik till en mängd 

platser , så att det där kan återges så natur

troget som möjligt. Så småningom har vi ju 

vant 0 5S v id, att det helt enkelt är så, utan 

att egentligen reflektera över, hur det går till. 

:\1en som bekant är det ju radiovågorna, som 

överför talet och musiken genom etern. Man 

skulle kunna säga, att tonerna »Iastas» på 

bän'ågen. Det sker genom modulering i så,]

daren, och denna modulering kan företagas 

på många olika sätt. En av dessa metoder är 

f rekvensmodulering eller »FJ\h som det van· 

ligen förkortas. 

Skillnaden mellan AM och FM 

Den hittiIIs mest använda modulationslIle toden 

är amplitudmodulering (förkorMt »AM»). Vid 

della modulering~s y.stem varierar bän'ågen' 

s lyrka eller amplitud i takt med tonernas st y,.' 

ka, på så sätt, att amplitude n minskas ocl, 

ökas växelviö. Vid 100°10 modulation varie

rar amplituden mellan nolI och det dubhb 

normala värdet. Vid frekvensJllodulatioll, F'IJ. 

varierar amplituden inte alls, utan de t är bär

vagens frekvens, som hela tiden ändras i takt. 

med tonerna, och detta på ett sådant sätt, 

att ju kraftigare tonerna äro, ju större bli 

avvikel"erna på båda sidor om normaJr rp-· 

bensen_ Man har kommit överens om att när 

tonerna äro så kraftiga, att frekvensavvikd

, e rna, eller frekvenssvinget SOIll man också 

säger, uppgå till 7S kp /s åt varje s ida, talar 

man om 100 % modulation. (Gäller vid rund

radioöverföring.) Tonhöjden bestämmer, hur 

lätt efter varandra frekvenssändningarna kont· 

mer men har ingen inverkan på frehen ;;a\ · 

vikelsens eiler »frekvenssvingets» ,torlek. 

När det gäller AM, är det frek,en sutrYIlI· 

me, som stationen Iordrar i etern. beroende 

enbart på tonhöjden ; tonem styrka spelar in

gen roll. En FM·station däremot kräver sam · 

ma [rek"ensutrymme, oberoende av 0111 den 

modulera, med en djup baston eller med hög:! 

C. Det är vid FM enda>! tonens styrka, som 

bestämmer det erford erliga utrymmet. ])(;"nnil 

tankegång måste man fakt.iskt vänja sig vi". 

så att man inte envist hänger fast ,id ue" 

r 
I 
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FM-rundradion enkelt förklarad 


gamla uppfattningen från AM, att stationen 

fordrar mera utrymme, .iu högre frekvenser 
den moduleras med. 

Ä ven höga tonerna med vid FM 

\-ilka för- och nackdelar har nu FM jämfört 
meJ !If? Låt o 5 först ta en tiu på ton
olnrädet och ljudkvaliteten. Om man någon 
jfang har varit i tillfälle att höra en FM-ut
. änd·ning från t. ex. en stor orkesterkonsert, 
behöver man faktiskt inte många förkla
ringar, ty skillnaden mellan FM-återg,ivningen 
av konserten, och det som man är van vid att 
få höra från de vanliga lång- och mellanvågs
, tationerna är verkligen högst påtaglig. FM
överföringen ger en ojämförligt bättre kvalitet, 
<å god alt man kanske rent av glömmer, att 
man inte befinner sig i konsertsalen! 

,\tt det låter så bra beror på att hela ton
omfånget ända upp till de allra hög ta toner
na uppåt IS 000 p/ s kan överföras vid FM, så 
att de enskilda instrumentens övertoner kom
mer med och ger den rätta klangfärgen. Den 
män"kliga rösten exempelvis låter vid FM
ij'·er[öring utomordentligt levande och »när
varande». 

R.ent teoretiskt har man visserligen även 
vid AM möjligheter att uppnå samma resul
tat, om man bara låter AM-stationerna fylla 
en motsvarande större del av etern. Nu är 
.-0111 hekant lång- och meIlanvil.gsstationerna, 

TIPS FÖR FM-UKV-LYSSNARE: 

[ Stockholm finns a <let f. n. två FM
UKV-rundradiostationer. Den ena, be
lägen vi<l Mosebacketorg, sänder på 
41,06 Mp/ s och är på l kW. Den andra 
belägen på Hornsgatan 103 sänder på 
92,0 Mp/ s och är på 200 W. Båda sta
I ionerna utsänder horisontalpoJarisera
de vågor. 

Enligt Stockholms-planen för ultra· 
kortvåg skall det i StockhoLm så små
ningom bli två FM· KV-sända.re, en 
kommer att sända på 92,4 Mp/ s och 
en på 96,6 !\;lp/s. Båd a stationerna 
kommer att bli på 60 kW. 

Av ingenjör Svend Jensen, Köpenhamn 

Fig. 1. Jämförelse mellan bärvågens utseende vid amplitud· 
modulering, AM, (översta raden), och frekvensmodulering, 
FM, (mellersta raden). Undre raden visar den spänning. 
som skall modulera bärvågen, Som synes blir vid AM 
amplitudva.riationema större och vid FM fI'ekvensvariatio · 
nerna större vid ökande moduleringsspänning. 

vid vilka AM tillämpas, tilldelade frekvc!l' 
ser med endast 9 kp/ s avstånd mellan varje, 
och av ovanstående framgår, att man av den
na orsak inte kan överföra större tonomfång 
än upp till 4500 p/ s utan att stationerna bör
j ar in kräkta på varandras domäner. 

På FM måste man använda ett mycket bre· 
dare frekvensområde för varje station, näm
ligen 2X75 kp / s. Detta problem löses emel
lertid genom att man förlägger stationerna 
till rundradiobandet på ultrakortvåg, 87,'>
100 Mp/ s omkring .3 meters våglängd , där det 
hminstone ännu är gott om utrymme. Om 
man använder AM på dessa våglängder, är 
det naturligtvis ingenting som hindrar, att 
man även vid detta system ,kan få med de 
höga modulationsfrekvenserna. 

Inga störningar vid FM 

Den stora fördelen med FM är emellertid, 
att man så effektivt kan göra sig av med 
störningar. De störningar, som uppträda i en 
radiomottagare, äro sådana, som moduleras 
in på den mottagna bärvågen och blir då 
_ii golt som undantagslöst en ren amplitud· 
modulering. Man har därför vid AM ingen 
möjlighet att särskilja den önskade signalen 
och störningarna. Vid FM uppträder däremot 
störningarna och den önskade signalen mo
dulerade på bärvågen efter var sin princip 
så att säga, och det är därför gan ska lätt at~ 

bli av med störningarna. ' 
En förutsättning för att man skall kunna 

bli av med störningarna helt och hållet är 
emellertid, att det inbördes styr:keförhållan· 
det mellan signalerna och störrungarna är av 
viss storlek. En jämförelse i detta avseende 
mellan AM och FM sker lättast med några 
siffror. Om man vid FM har en signal, SOIll 

är 2-4 ggr kraftigare än störningarna, kan 
dessa i allmänhet undertryckas fullständigt. 
Vid AM däremot måste man ha ett förhål
lande om 100: l för att få en någorlunda stör
ningsfri mottagning. Detta är alltså en ytter
ligare fördel vid FM - att man kan få bort 
störningarna helt och hållet - vid AM kan 
man endast få dem att gradvis avtaga, men 

de försvinner aldrig helt. 
Den värsta störningskällan för FM är bi· 

lamas tändningssystem, som vid myck.; t 
ogynnsamma förhållanden med låg signaI
styrka och antennen nära gatan kan genera 
något. Elektriska urladdningar i atmosfären 
undertryckas däremot betydligt lättare, så att 
man kan lyssna obehindrat även under åsk

väd.er. 
Den större slörningsfriheten betyder, utom 

den vila den ger lirat, alt man kan låta för
hållandet mellan den svagaste och den kra [. 
tigas te moduleringen bli mycket stort, utan 
att de svagare passagerna försvinna i stör
ningar. Man kan med andra ord återge elt 
långt större dynamikområde. 

I e artikel SCHIFFEL, R : Störspänningsun
dertryckning vid FM på annan plats i detta 
numntef. 

13:J. 
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Nackdelar 

Man får ju emellertid aldri[; nå[;ontin[; g rati~ 

här i världen, och aIl lsa finns det ock, ," en 

del nackdelar med FM. Av utrymm eri:; käl 

måste man, som redan nämnts, placera PM
station"rn ll på rundradiobandet på ultrakort

våg ( UKV). Svårighe ten med användandet 

av d ,- a korta vilgor ligger i deras begrän

sad e räck vidd. I allmänhet kan man inte 

räkna med mera än 40- -80 km räckvidd, om 

man vill ha god driftsäkerhet. Räckvidden 

är naturligtvis också beroende av sändarens 

effekt och antennhöjd samt av mottagaranten

nens utförande. 

Mottagningsantenner för UKV 

I motsats till vad som gäller antenner för 

längre vägor, är det i allmänhet nödvändigt, 

eller åtminstone önskvärt, att man använder 

en avstämd antenn till mottagning på ultra

kortviig dil ju FM-stationerna måste förläg

gas. Vid en sådan antenn skiljer man mellan 

själva antennen, som är a,,,tämd till visst fr'2

kvensområde och matarledningen, dvs. förbin

del",n md lan mottagaren och antennen. 

Den enklaste antennen är dipolen , ::om i , in 

enklaste form kan L{·"ta av ett s-tyckc dubbel

ledare_ s. k. twin-Iead, eller av vanlig nät

sladd, vilkas ena ände har delats och parteI

na dragits ut vinkelrätt mot ledningen till 

ungefär en kvarts våglängd åt varje håll. E n 

sådan antenn, upphängd på en rumsvägg, är 

ofta fullt tillräcklig, om man bor nära sän

daren. 

Oftast är det dock nödvändigt att ha 

en effektivare utomhusantenn. De t gäller då 

först och främ t att få antennen så hö"t och 

fritt som möjligt. Inte minst är det av stor 

bClydehe att de t finns fritt utrymme en bra 

b it från antennen i riktning mot sändaren. 

Som antenn använd es en dipol i likhet med 

den förut beskrivna, men av elt bättre me

kaniskt utförande, eller och:\. en s. k. vikt 

dipol. Den senare är i allmänhet att föredra

ga eftersom den dels är mera bredbandig och 

dels mera praktisk att arbeta med. Om man 

bor långt från sändaren, eller om fäl t slyr

kan av andra orsaker är låg, kan man för

bättra mottagn ingsförhållandena genom atl 

Fig . 2. AnU llner för FM-UKV-rundradio. De 
Lvä övre b ilderna visar en inomnusantenn 
~am t en rik tan tenn med direktor och refJek
t r . De tva undre bilderna visar hur en K V
antenn Lör orien teras i förhall ande ti ll sända
r .-,u ( » bred~idan» vänd€s mot sändaren). Rik t
nin rr~d iagr3mmen för antennerna är i figu
rerna an tyd da med . treekade linj PL Av un
der , ta bilden framgår, alt man kan utnyttja 
antennens riktnin"sverkan för alt reducera 
a ntennens känslighe l för s-törningar , exempel
vis frän bilar. Det ta genolll att väncla anten
nen s »minimiriktning» mot störnin gokällan. 

B 

c 
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1----- ISO cm - - - ----i 

Twin lead 
300 S1 

1--- 150 cm ----j 

8mm 
AL-rör 

50-70s)' 
koax-ka bel 

300 cm 

8m m 
AI.- rör 

Twin lead 
300 [;O 

F ig. 3. Dimensionsuppgifter för antenner a\
, edd a för FN!- KV-rundradiob-andet 87,5-100 
} lp/s . 
A. E nkel inomhusantenn hopsatt a\' on st Ulll]J 

twin-l.' ad. 
B. Enkel d ipol be::tående av två 8 mm alu

miniumrör. 
C. Vikt dipol uppbygg d av 8 mm:s aluminium

rör. 
D. Riktantenn med direktor och reflektor upp

byggd av 8 mm :s alumini umrör. 
Ohservera matn ings impedans-en för de olika 
ant enntyperna. 

Rö tr inställ
ning 

o oI 
l~a gon unEla god Noqorlundu god 

a ""'rn

, (f\""r'" 
~J,k }6r\


I Idistorsion 

I I ' , I 

b~ 


Fig . 4. Endast ett inställn ingsläge ho" F.M
mottagaren ger bästa ljudkvalitet. texten. 



använda en mera kompl icerad antenn, t. ex. 

Yagi-antennen med dire ktor eller refl ek tor 

e ller bådg delarna. Se fig..3. 
.:\lIa dessa antenner ha en utpräglad rikt· 

ningsverkan , och de skall stå vinkelrätt mot 

radiovågornas riktning, se fig. 2. För en 

vanlig dipol eller en vikt dipol spelar det 

ingen roI!, vilken sida den vänder mot sän

daren, men Yagi-antennen s kall vända direk

lors idan mot sä ndaren. Som nämnts, skall an

lenne n stå vinkelrätt mot radiovågornas rikt 

ning, och det blir ju i allmänhet detsamma 

,-001 vinkelrätt 1lI0t riktningen till sändars ta

lionen, men den möjlig heten finns alltid, atl 

reflexioner mot byggnader, slutt.nin gar och 

annat kan förskjnta dessa båda riktningar 

från varandra. Detta gäller sä rskilt för en 

inomhusant",nn, där d e båda riktningarna kan 

, kilja sig högs t avsevärt. 'Ian bör därför vid 

uppsä ttningen alltid vrida antenn'en , tills man 

erhåll er maximal ingån gsspänning lill mol

tagaren. 

Vidare bör det kanske nämnas i detta sam· 

manhang, att antennen skall monteras våg

rätt, efter,som man i allmänhet använder våg

rält polarisation för FM-UKV-mndradiosän

dare. I vissa länder använder m3n dock lod

rätt polarisat ion. t 

Mottagarens inställning 

En sak, som ma'n vid F:\1 måste vara mycket 

noga med, är imtällningen av mottagaren. 

Tillvägagångssättet sk ilj e r sig något [rån det 

man använder vid AM. I stället för att stäm-

I Båda de s ven ska FfI'I-stationerna i Stock
holm arbetar med hori son tellt polari,erad e 
\ ago r. 

Fig. S. Exempel på en s. k. FM-till sa ts, av~edd 
att anslutas till nålmik.rofonuttagen på en or
dinär ru ndradiomottagare (fabrikat Bang & 
OluJsen, Köpenhamn). 

FM-rundradio Stockholm - Norrtälje 


Enligt vad som meddelas från Norrtälje, 

kommer F.vI-stationen Stockholm på 92 

Mp/s in bra där på en ordinär rundradio 

mottagare försedd med UKV, (fabrikat Tele
lunken). Som antenn utnyttjas en ordinär 

rundt-adioantenn, ca 10 m lång och försedd 

med skärmad nedled ning_ 

Det meddelas också, att man i Norrtälje, 

särskilt på kvällarna , har utomordentligt be

svärliga förhållanden med mottagningen av 
det svenska riksprogrammet. Mottagningen iir 

starkt störd av utländska stationer och är 

mestadels onjutbar genom kraftig [ading. 

FM·stationen ger dock trots sina [ultigl 

250 W praktiskt taget fullgod mottagni,,;;. 

Detta har sä rskilJ betydelse på kvällarna, 

Riktgntenn med 4 parasit iska element för TV
kanal 3. 

ma av mOtlagaren till toppe n på en re~·onalh

kurva, skall lOan ,·id F_\[ s tälJa in på lI\ilten 

aven lutande kurva. Se fig. 4_ Om Ulan vri

der på en FM-mottagares av:'t2lUningsratt för 

att ta in en s tation, kOlllln i r man först till e n 

ins tällning, där s tationen Irör.' rält bra_ D ä r

efter blir distor,ionen kraftigare men minsbr 

sedan tills man komm er till den riktiga in

stäIlningen, när ljudåtergivn in p;cu är god odl 

störningarna minimum. Olll man nu fOrl~ätt t' r, 

kommer man åt erigt'n t ill d t område med 

kraftig di~Lor ~io n , ~(}m därefter lllin5kas igrn . 
Det är mycket viktigt. att mo ttaga ren stiirn

mes av till mitten av det område, dä r Ijurl

ålergivningen är god. eft ersorn man annar5 

riskerar, att distorsion uppstår vid krafti~" 

s ignaler. Vid mottagare, ::om är utru ~ la dc 

med magi skt öga, är den in~lällning, rikli g, 

~O I1l ger det s törs ta utslaget på ögat. 

En Iörutsäuning för att Illan skall kunna 

fa det ri ktiga utbyt e t av FM-lyssning är gi

,·etvis. att mottagarens l:lgfrekven sdel är di

men sio nerad så, atl. den förmår förstärka och 

återge hela det överförd a frekvensområdet. 

Här finns mycket att göra för en intres-- e rad 

ama tör! i-i ven 0111 Illottagare n är av enklare' 

slag, är dock fördelarna med FJ\I mycket 

,tora , inte minst med hänsyn till friheten frnn 

s törningar. Förhållanden liknande dem, ,om 

för närvarande r;'lder på mellanvåg, banden, 

där Illan kan hön ett par tre stationer pä 

varje kanal, äro uteslutna vid Fl\-[, även om 

många s tationer skulle komm a i ~ång. För clet 

första har ju sta tionerna int.. så stor räck

,idel , och för det a ndra har ju sys temet tlen 

s tor a fördelen, att om två stationer s kull e 

ligga på ~amnla wig längrI, så behöver den 
ena inte vara Jller än 2- 3 ggr starkare än 

den andra, för att d en andra stationens s ig

nal helt skall kunn~ undertryckas i 1110ttagn

r en _ 

I Övers_ G. H,) 
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sitt privata r-adiol-abo-Ingenjö r O Fransson 
ratorium. 

då mottagningen frlin Spånga st undom är helt 

ur räkningen. 

Även TV-stationen i Stockholm på kanal 

.3 kommer in hyggligt i Norrtälje. men då 

måste ordentlig riktantenn utnyttjas. Bilder

na blir dock inte fullgoda, ibland »snöar» 

det väl kraftigt på bild en _ Men så är j u 

också kanal .3·sändaren i Stockholm numera 

nere i endast några hundra watt. 

Det är ing. O Fransson som är pionjär J,å 

FM och TV i Norrtälje; halt har under ett år 

sysslat med en del experi ment och har en 

imponerande mängd appa'f3ter i sitt privata 

laboratoriunl. Nu väntar han bara på att del 

ska ll bli någon fart på televi sionen här 

landet»_ TV-nämndens » program» är i trista·s te 

laget. anser han. 

i 



T E O R I 

Störspänningsundertryckning vid FM 


En högst påtaglig förbättring 
a.v förhållandet mellan störan
de signaler och nyttig signal 
kan uppnås vid FM jämfört 
med AM påvisas i nedanståen
de artikel. 

De vanliga i radiomottagare upptagna stör

spänningarna (exempelvis störspänningar fran 

elektriska maskiner och apparater, samt brus· 

spänningar) har samma egenskaper som en 

amplitudmodulerad svängning. Genom en 

omsorgsfullt utförd amplitudbegränsning kan 

man vid radioöverföring med FM i stor ut· 

sträckning hålla de~sa störningar borta från 

LF·förstärkaren . Hur långt denna under· 

trycknin g av störningarna kan drivas kommer 

att visas i föreliggande artikel, där även en 

jämförelse med förhållandena vid Ai'I'I göre>. 

ÖVERLAGRING A V STÖR- OCH 
SIGNALSPÄNNING 

Vi betraktar först det enklaste faIlet, att så· 


väl signal· som stG-rsändaren endast utsänder 

en enda frekvens. Därvid uppstår vid lämp· 


ligt avstånd mellan de båda frekvenserna över 


signallikriktaren en tonfrekvens, som för· 


stärks vidare i mottagarens LF·del. Hur detta 


överlagringsförlopp kommer till stånd, fram· 


går av fig. L De båda spänningarna sam· 

mansättes vektoriellt. Här hetecknar visaren 


fs 

o 

Fig. L a ) . Visardiagram visande 

Av diplomingenjör Rudolf Schiffel, Telefunken-Werke, Ulm 

Us=signalspänninl-'en och Ust=störspännin. 

gen. U vrider sIg omkring O med vinkelfre· s 
kvensen ' vrider sig omkring ändpunk·ws U8t 

ten på den roterande pilen U med vinkel·s 
frekvensen wst. 

Vi betraktar visardiagrammet endast i de 

ögonblick, då visaren Us roterat ett helt varv 

och d ll. intar det läge, som visas i figuren . 

Visaren Us kommer därför alt bli stående, 

under det att visaren Ust däremot kommer 
att beskriva en cirkel omkring punkten P, 
Denna ritas upp genom att visaren Ust vrider 

sig åt höger eller vänster beroende på om 

41 t är högre eIler lägre än w S' Summan avs
båda spänningarna är given genom visaren 

OQ, vars ändpunkt Q ständigt genomlöpcl 

cirkeln Pi' P 2, P 3, P • Ur figuren får man4
omedelbart fram att en amplitudmodulation 

uppträder, enär maximalamplituden hos visa· 

ren OQ är sträckan OP1=US+Ust under det 
att minimumamplituden blir sträckan OP3= 

Us-USI" 

Dessutom kan man påvisa, att den resul · 

terande visaren OQ har en ständigt växlan· 

de fasförskjutning gentemot Us' Denna b~· 

tecknas i fig. l med vinkeln ±a. Visaren OQ 
kommer därför att omväxlande gå före visa· 

ren U (+a) eller efter (-al. Med andras 
ord: result erande vektorn OQ är fasmodule· 

o 

hur signal· och störspänning 
sammansättes. b). Visardiagram visande förhållandena vid ideell 
amplit udbegränsning. 

rad. Då fas· och frekvensmodulation principi · 

elit inte skiljer sig från varandra, komm er 

alltså signalfrekvensen genom störsändaren 

också att bli frekvensmodulerad. 

AMPLITUDBEGRÄNSNINGENS 
INVERKAN 
I Fi\f·mollagare utnyttjas som känt amplj· 

tudbegränsning. Detta sker antingen i F2\[· 

detektorsteget genom användning aven Spe" 

ciell koppling, kvotd etektorn, eller också i 

]\,[F·förstärkaren, som därvid dimensionera

så , att sista MF·stegen överst yres kraftigt. 
varigenom utgångsspänningen hålles prak· 

tiskt taget konstant även om am plituden ho" 

ingångsspänningen varierar starkL 
Fig. l b visar hur förh ållandena gestaltar 

sig för det fall alt ideell amplitudbegrän>· 

ning föreligger. Amplituden blir nu begrän· 

sad till värdet A. Tydligen har den resulte· 

rande vektorn alldeles oberoende av fasläg PI 

hos U alltid ett konstant värde A. Denst 
tidigare förhandenvarande amplitudmodule· 

ringen är fulJkomligt eliminerad. Kvar står 

endast fassvängningen, fasmoduleringen, hos 

den resulterande visaren. Denna svänger som 

visats i det föregående mellan läget OP2 och 
OP4 med vinkeln ±a. En dylik fa smodulation 

blir liksom varje frekven smodulation demo· 

dulerad i FM·detektersteget. Härvid uppstår 

en lågfrekvent störton. Det är självklart, att 

det inte finns några möjligheter att undvika 

denna form av störning i FM·mollagare. k. 
intre e är emellertid alt veta, vilken ampli· 

lud en sådan störlon har i en FM·mottagare 

i jämförelse med en AM·mottagare vid i Öy· 

rigt likartade förhållanden. 

JÄMFÖRELSE MELLAN AM- OCH 
FM-ÖVERFÖRING UR STÖR
NINGSSl"NPUNKT 

1. AM-mottagare 
Vi utgår ifrån att förhållandet mellan stör· 

spänn ing och signalspänning i LF·delen ho. 

motlagaren skall vara l: 100. Som visas i 
fig. l alstrar störspänningen en modulation 

av signalspänningens bärvåg. Önskar man 

därför, att förhållandena mellan störspännin g 

och signalspänning skall förhålla sig SOfl1 

l: 100, följer därav, att amplituden hos den 



slörspänning, S0l11 mod ulerar signalbärdlgen. 

förhålle r sig lill den IHI scnare. amplitud som 

l: 100. Då mall I' id alla beräkningar av .\11'[· 

motlagare utgå r från en modula t ionsgrad av 

30 Ofo (modulalionsspänning=O,3 ' bärv gsspän· 

ningen), far störmodulatio p änningen en· 

dast uppgå till n13._ximalt 0,003 's ignalbärvägens 

spänning. Della hetyder emellertid , al t s lör

spänning och signalspänning d · m .-Ie .:1 
förhållandet 1: 300 inbördes. 

För alt komma ifrån s ti;j rninga rna lJl fi sle 

alltså anlingen fältslyrkan hos signalen höjas 

tillräck ligt, när frekvensen hos s törsändaren 

faller inom den önskade sändarens frekvens· 

band och inom mottagarens »gcnomsläppsom

råde» eller ock,u - om skillnaden i frekvens 

mellan s ignal- och s törspänning är lillräc kli~t 

s tor - lär seleklivitelen hos mottagaren dr;· 

va< upp i 1l10t:'I'arande grad. 

Fl\'I-mottagare 
Vi utgar åter ifrån I ill koren, att i LF-kanalen 

förhållandet mellan 'Iör- OCll signalspännil1g 

, kall vara l: 100. T en FM·motta i!n re är stor

lek en av LF·spännini!, ·n given a, frekv en"s,in

get. Alll ~1l måsle - om de nys nämnda 

fordringarna f kalL bli uppfyllda - fö rhållan

de t mellan s törspänningssl'ing och signalspä n

llin~ ." .-::vi ng vara::=l: 100. 

Det är alltså nödvändigt a lt beräkna s i~

nalspänning'csving vid normala förhållanden. 

Vi gör följande anlagand en : 

1. Frekvenssving Jj= ±7S kp ; >, därav ul

nyttjas i lJlellersla lonfrckvensomrgdet unge· 

fär 40 kp /s för alt med hän sy n till distorsio

nen ingen överstyrning skall in träda vid högd 

loner. 30 0/Q modulation belyder alltså om· 

kring IS kp / s sl'ing. 

Ur frekven ssvingf'l kan Ulan beräkna fas· 

sv inget pa följande sä tt: 

fa ssvi nget=( d/If) . lI80/ n) ° 
där f=mocl ulal ionsfrekl'cnsen. 

Fassvinget är alllså - Iörre ju lägre modulaoO 

tionsfrekv ' nsen är. ?ded avseende på förhål

landet lill störfassving är allt sE! de högsta fr~

kvenserna ogynn sammast, d fa s",inget hos 

den »nyttiga» signalen vid de,sa frekvenser 

är minst. Vi maste alll fl för f sätta in den 

högsIa frekvens för vilken frekven ssvinge t 

ännu är maximalt 40 kp / s och för vil,ken allt

~ii frekvenskorrektion('n ännu är praktiskt ta· 

get overksam . Denna frekven skorrektion är a ,' 

väsentlig belydcl ,,~ för st för [> 3 kp/ s. 

2. Vi räknar d,irför i fort sätt ningen med 

/=c? kp/s; därvid uppgår fassvinget för den 

nyttiga signalen 1i1l 0,5 /3) , (l80/n) =287''' 

därav följer alt fa"l 'inget för '-lörsignakn 

måste vara mindre än ca 30 om signal/Slör· 

ningsförhillandel skall vara < 100: 1. Av fig. 

2 framgår, att i detta fall förhållandet r\ U" 
skall vara 20: 1. 

EX"'lll plet visar den a Isevän.la frirdel, ~om 

fr~hensmodulalionen erbjuder med u',eende 

pli undertryckandet av s törsignaler, förutsatt 

all motlagaren är försedd 1Il~c1 e tl ideellt amp

litudbcp;ränsarstcg. För samma signalstör

ningsförhållande (l00: 1) i LF·d ele n hos föl' 

, tärkaren behöver man - enligt vad som hä: 

påvisats - följande förhållande mt>llan " ig;· 

nal- och störning: 

Vid AM :300: l 
Vid FM 20: 1. 

MODULERADE SÄNDARE 
Denna härledning gäJlfl' som redan lidigar~ 

framhållits för det enkla fall all bådc ' bignal

och störsändare endast utslrålar en viss fre

kl,·ens. Är sändarna modulerade, m å,< le man 

la hänsyn till att den uppstående s törverkan 

hlir av olika karaktär vid AM och FM. Stör

ningarna gör sig nämligen gä llande på elt 

annat sätt i en FM·mottagare an i en AM
mottagare. Mun kan sk ilj a på följande Id 

fall : 

Fall 1: Den önskade sändaren är module

rad med en konSlant sinusspänning. Störsä'l

rIaren omoduleracl och båda sändarna tätt be

lägna i frekvens, alltså häda inom mottagarens 

passområde. 

J Al'vI-faIle t hör man förutom den på den 

iinskade '-;i ndarens bärvag; moclulerade sinus· 

tonen även skillnadsfrek vensen mellan bå,h 

-ä ndarna (intederenstjut). Denna störning är 

alllid mycket besvärande, enär det är fråga 

01\1 ton av konslant frekve n ~. 

I FM·fall et därelnOt uppstar ltarrnoniska 

iiI ertoner av modulationsfrf'kvf'n"en. :'lIan er

hilller därför vid FVr ing,m faq slörlon nian 

"n förvrängning av modulat ionen. Härtill 

kommer att endast en mycket liten del av d,· 

hildade öl' ertonerna uppträder stijrande, enär 

ju LF·delen enda,1 släpper igenom frrkl'('n · 

" ' r under 15 kp / s. 

Fall 2: 

AM: }o'M: 

DC' ll önskade sända· Den önskade , ända

ren amplitudmodu· ren frekl·ensmo,lllle· 

l"rad rad 

:,torsändare amplitud Störsändare frekv ens

modulerad modulerad 

Det förut sättes både AM- och nI-falkt 

att störsändarens amplitud är liten i förhål

lande till den önskade sändarens amplitud. 

IJ..! förut sä ll es också, att clörsändaren har 

ungdiir samm~ frekven s som den önskad e 

,ä ndaren. 

Vid AM hör man del s inl erferenstjutt' 1 

llldlan de båda bärvågorna och cle!;. hör mall 

modulationen från slörsändaren sIa igenom. 

Vid FM uppträder däremot ett oregelbun· 

rid brus, detta UPPSlår genom <iverlagrin~ 

av de olika i frekvensmodulalionen uppståen

dC' -idhanden. Lägel al' de",O~ ,i,lh3nrl i fn-:

sin (j..= Ust/ Us 
Föret = 30 

: 

U5/USt ~20 

o 
Tig. 2. Fö rhållande t mellan signal- och stör
;;pännin g vid 1=3 kp/s och Ll!=±15 kp /~. 
130 Ofo modulation.) 

kv"n ,'pektrunr ändrar ~jg ständigt med mo· 

dulationen. jälvfallet gäller också bär, al,t 

endast en del av de bildade överlagringsfr ~ 

kvenserna kommer alt störa nämlrf\'''l endast 
de som faller inom LF·delens frekl'ensområdc~. 

.JÄMFÖRELSE MELLAN AM- OCH 
FM-MOTTAGARE UR BRUSSYN
PUNKT 
Av vad som sag ts i det. föregående kan man 

lätt komma fram lill hur en störande brus

, pänning kommer alt inverka vid Alvf och 

FM. Den na brusspänning är alt betrakta (jfr 

fi g. 3) som en frekvensmodulerad spännin.~ 

förut<;alt att varje brusfrekvens är ersatt med 

ett sidband och att amplituden hos alla sid· 

handen är densamma. 

Signalbärl'ugl'n förut"ättes för enkelheten;; 

,kull I'ara olllodull'rad. Därmed har vi fått en 

analogi med det tidigare hehandlade fallet av 

en sti>non vid en viss frekvens. De där ge

nomförda betraktelserna gäller för varje fre 

ben.-, som infaller i brusspektrum. Vardera 

al' dcs"u frekvenser alstrar alltså (jfr. fig. 1) 

t'lt litet frekvenssving. Om nu < Vs ärVSI 
elen uppståe nde fasvinkeln liten, och man kan 

införa följande förenkling ( jfr fig. 2). 

V S! G, ="in a=""a 

där a I'inkeln i bågmålt. 

Då U51 är kon-tant över hela bruofrekven s· 

speklrum är också det genom varje brusfre

hen;; a\.slrade fa ssvi nget det.samma (±a) , 

Frekven,,,,ing"t däremot stiger linjärt Ill ,'d 

frekvensen, enär ju följande samband gäller: 

:1/= /.,= [· V~t ..'Us 

Här är ! = modulationsfrekvensen ocb i det

la falJ=frekvensavslåndet meI1an den önskade 

, ändaren och den irekvens i brusspektrulU, 

"om betrakta s i detta sammanhang (fig. 3). 

Ritar man upp /, allt sII fr kvensavståndet mel

lan varje störfrekvens från signalspänningens 

frekvens erhåll ." en kurva enligt fie;. 3 (i mil

len). Al' denna framgilr nit .1\/." stiger linjärt. 
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- fi-
I ! IStörspänning 

"'-7SkJl!S In - 15~~ls In; 15 KP/s In' 7S kp/s 
I I 

I 
I 

I Il1"1 

T fl') 
I 

A/st"' Ust (LF) 
(Frekvenss ing
för resp. 
störfreKvenser) 

A/si 

Fig. 3. Brusspänningens inverkan vie! AM 
resp. FM·drifl. 

Dä frekven ssv inget samtidigt är e tt mått på 

storleken av störspänn·ingen, kan man i fig. ::I 

också sätta in Uu' i stället för J/ ' Då allasl 
des,a s törfrekvenser samtidigt är hörbara får 

man integrera över det hörbara fr ekvensom· 

rådet OS kp/s). Då brusspänningarna adde· 

ras kvadrati skt, får llIan kvadrera amplitud· 

värdena, varvid en kurva enl. fig. 3 ( unders t) 
erhåll es . 

,[ detta sa mmanh a ng intresserar naturligt· 

vis inte de absoluta värdena hos brusspännill' 

ge n. M an vill. i stället veta hur stor bru sspän. 

nin gen är i förhållande till den nyttiga 

signaJspänningen och bur s tort detta förhål· 

lande är vid AM resp. FM. 

AM-drift 

Varje "törfrekve ns (fig. 3) als trar en mode' 

lering a,· den önskade signalspänningen (sän· 

rlar" n, bärvåg). ( Jfr fi ;;. 1.) Vid 30 Ofo mo· 

dulering är amplitud en hos den »nyttiga» mv· 

duleringsspänningen 0,3· Il" där Us = am pli . 

luden hos den nyttiga signalspänningen, 

Varje störfrekvens med amplituden UsI ger 

upphov I il! en modulering al' bärvågen med 

t us, och ger därför upphov I ill e n LF·stör· 

spänning mer! amplituden Vs!, 

Förhå lland et mellan störspänning och ny ~· 

I ig modulering"pänning efter d-e tektorn ut· 

gö r för en ~ törfrekvens 

vid 100 % modulerad sä ndare=Us/ Us 
vid 30 % modulerad sän rlare U5/0,3 Us' 

För örat summeras alla de lå gfrekv e nt ~ 
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störspänningarna. Man måste därför bildd 

slörspänningarnas kvad ra t och de skall dess· 

utom integre ras över det LF·område som mot· 

tagaren förmår återge O-IS kp/s. (Därvid 

bortser man dock från örats varierande kän,· 

lighet för olika frekvenser.) 

Man får följande uttryc k för förhållandet 

mellan störsignal och nYltig signal på LF· 
sid an S { ,I<' 

vid 100 % modulering 

. / 1:; kll/" 

Su-'-=V 2-J (V,, / UY ' dl 
O 

Där dl frekven savståndet från s törfrekveIl5 

till sändarens bärvåg. 

Faktorn 2 kommer här in som framgår av 
fig. 3 på grund av att man mås te integTera 

såväl mot lägre som mot högre fr e kvenser 

räknat från sändarens bärvåg. 

För 100 % modul ering fäs: 

SJ,p=Y2(U,/V S )2 ·lS 000= 

' / 3·104.(U / V)2r 51 s 

o~h för 30 % moduler ing : 


Su'=Y2( U./O,3 V )2 ' lS 000=s 

Yl06 . (U
8
, /U. )2 / 3 

FM-drift 

Amplituden hos den nyttiga LF·frekvensen är 

proportionell mot frekvenssvin ge t j/. Vid full 

utmodulering av bärvå ge n är det utnyttjade 

fr ek ve nssvinge t ,jf =75 kp/s och vid modu· 
ll 

lering till 1/3 av fullt frekvenssving är 

;j In=25 kp/ s. 

Varje störfrekvens ger upphov t il! ett 

störfrekvenssving 

LIIst=IUs/ US> .I 
Förhållandet »störsvin g» / nyttosv ing för en 

störfrehens blir 

i1 l / ,1f
ll
=lU /U ) ' (j /IJ/ )s s s Il 

Då frekvenssving och LF·spänning är pro·. 

pOl'lionelIa gäller sa mma uttryck för fÖrhål· 

landet störsig na l/ nYltosig nal på mott agaren!; 

LF·sida. 

F örhållandet mella n summan av alla stör· 

spä nninf:;ar (härrörande från alla förekom· 

mand,' ~törfrekv ense r ) och n) tti g LF·spän ning 

på LF·sidan. S u' erhålles på ]iknande säl, 

som för AJ\'1 genom kvadrel ing och integre· 

ring 

• / l~, kp/ s -- 

5/.1<'= V 2.f IU" tlU) 2. (// .dlrtF·dl 
o 

Vid full modulering / ljn=75000 pis av 

~ ändare n5 oärvåg fås 

S [,1'= Y12·15 ()UO:I / 3 . 75 0002 ) . (U,, / U,) 2 

och vid modulering till 1.'3 av fullt frekven,· 

sv ing ,,1/1/=2S 000 p /s fås 

SJ,/<'= V(2'15000:1 / 3· 25 OOO~)' (U , ,.IU ,) ~ 

Jämförelse mellan AM- och FM-drift 
Med de j förra avsnittet härledda uttrycken 

för förh å llandet mellan s törsignal och nyttig 

signal för AM resp . FM kan nu lätt en siffra 

erhållas som ger en jämförelse mellan s ignal· 

brusförhållandet vid FM resp. AlVI, Jämföres 

förhållandena vid 100 % modulerin,g av bär· 

vågen vid AM och full utmodulering av bär· 

vågen vid FM (J/ =75 kp/ ') få s följanden
jämförelsetal 

(1S 000~!75 OOO~)· (1 / 31= Y1 /3M~ 

Här är M=modulationsindex= Lllmax / lmax' 
Jämföres förhållandena "id 30 Ofo modulering 
vid AM och 1/ 3 Iltmodulering av bärvågen 

vid FM (Ll/,,=2S kp/ s) fås följande jämförel. 
setal : 

yTI5öOO~i2S 0002 ). (l /3)':O:09~ 

y (l5 000~!75 0002 ) ·0/ 3) =yl / 3M2 

Dessa jämförelsesiffror säge r, att vid sam· 

ma ingångsspänn ing och vid samma br usspän. 

ningar på ingångssidan en mottagare är vid 

FIVI signalbrusförhållandet y3M2 ggr högre 

än vid AM. Då M=5 vid FM·rundradio är 

tydligen FM y3· 2.5=8,S ggr gynnsammare 

ur brussynpunkt än FM, dvs. TlIan kan ut· 

nyttja FM·överlöring vid 8,5 ggr lägre läl/. 

styrka än vid AM, och vid samma i"gångs· 

spänning blir signalbruslörhållandet 8,5 ggr 

bällre vid FM än vid AM. 
Genom den frekvenskorrektion som tilliim · 

pas vid FM·framhävning av höga frekven ser 

över l kp/s på sändarsidan och motsvaran· 

de försvagnin g på mottaga re -- förbättras 

ytterligare signalbrusförhållandena till FM· 
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"y~temets förmån. Frekvenskorrektionen inne· 

här ju att fr ekvc'nser högre än l kp/< försvagas 

i molla12aren , vilket ju min~kar störspännings

amplitud en i motsvarand" grad. Den nyttiga 

moduleringsspänningen fä r emellertid rätt 

nivå genom framhävning av diskantregistret på 
sändan;idan. 

Slutligen måste hänsyn taga s till den om· 

Händigheten att örats känslighctskurva inte 

är linjär, d,,,. toner med samma amplitull 

men av olika frekvcn ' ger ljudförnimmelser 

av olika intensitet. Experimentellt har mall 

funnit, att man på grund härav får en för

bättring om 2,1 ggr till F,\[ -"y~ lemet.' förmån , 

vilket br- tycler all man l'id FM ffl r en för böll

ring av siKnalbrusförhållandei av 8,.5' 2,5 "'" 20 
på LF-sidan. 

Hittills har vi utg"tt från atl VS! ~ Vs ' 
Förhålla ndena blir emellertid något mindre 

gynnsamma om förhållandet mellan nyt tig 

signal och störsignal är mindre än 6. I fig. 

6 vi!"-u::- nlirl' ra kurvor som anger förbättringen 

i signalstörnings'förhållandet vid olika värd."n 

på förhållandet V / VS! (på mOllagarens HF
sida!. Som ~y nes gäller för en FM-signal med 

max. frekvenssving /lf =±150 k p/ s och max 
modulationsindex M= S all V/ VS! måste 

vara> 10. För en FM-signal med dl = rnax 
=±75 kp/s och M=2 är samma siffra> 3,S. 

Ytte rl igare en förutsättning är givetvis 

ocksa, alt ,;ignals tyrkan är tillräcklig för al, 

ampl itudbegrän sningen i mottagaren skaJl 

vara fullt verksam, i praktiken ca 5--10 .nV 
rör en korrekt dimension erad F~I'I-mottagarl'. 

POPULÄR RADIO:s POSTADRESS 
\ 

är numera kort och gOll 

POPULÄR RADIO, 


Stockholm 21. 


Telefon 

Telefonnumret lil! såväl redaktionen 


som ann()n savdelningen och expeditio· 


nen ar 289060 ( växelJ. 


Besök 
Såv äl redaktionen som annon.~av(lel· 

ningen och px peditionen har sina lo

kaler förlagda till RotohlI se t i Solna 

och adre"... n är Vretenvägen 30. Den

na adn,,, skall elJlI,llertjd icke använ

das på brev. Se ovan. 
\ 

Yagi-antenn för UKV 


Ur Sylwanian News har vi 
COI'ISTIIUCTION .....H~;.I.LS 

hämtat följande data för en 

effektiv riktantenn, som ger 

en spänningsförstärkning om 

9 dB på TV-kanal 22 (521 

Mp/ s). 


Ylgi .antennen är en av de enklaste rikt

antennerna, när det gäller mottagning enbart 

pil en viss frekvens . En sådan antenn avsedd 

för dec imetervägor kan byggas upp med 

direktorer och reflektorer av 3 mm aluminium

tråd och med dipol tillverkad aven bit 1/4" 

-f"i='1 __ e, ___ -  r:;1. (I, 

'~l fJ r 
SOLO[,. )00 0"" t .. ~r"o 

l2· OIPOl ( 

,"0.0 ,.HO j"Q.D OR.l$$ TUO,JjD. 

e. 

e. 

tO lHur !'GlltlS 

resp. 1/ 8" mässingsrör. Se fig. 1. Med en 

säd·an antenn kan 9 dB spänningsvinst och Fig. 1. Yagi-antenn för UKV. Måtten SI , S2 etc. 	å terfinn es i tab. 1. 

Tab. l. Målt för riktantenn enligt fig . 1. 

därjämte ett förnämligt »front-to·back»-förMått för TV-ka-
Må II för 14.5 Mått för 440nal 4, 174-181 hållande ernås, varjämte man får en utmärkt 

Mån våglängd Mp/ s Mp/ s 
Mått NIp/s 	 anpa&sning till en 300 ohms twin-Ieacl.

2=2,07 m J.=0,682 m
enl. fjg. 1. =1,69 m 

Dimensionerna för antennen Jramgår 31'(m) 	 ( m) (m) 
fig. 1. Bommen är tillverkad aven rund trä

0,215 0,364 0,444 0,146 s tav 3/ 4" diam. och med längden anpassad 

0,240 0,406 0,496 0,164 efter dimen's-ionerna på anlennsystemel. Då. 

0,200 0,338 0,414 0,136 band bredden för den na riktanlenn är starkt 

0,290 0,490 0,600 0,198 begränsad är den endast lämplig för TV -mut

0,285 0,482 0,590 0,194 tagning på högre frekvense r, kanal 4-9. Även 

0,495 0,837 1,01 0,338 för användning på amatörernas frekvensband 

0,4S0 0,761 0,930 0,307 420-460 (ev. även 14·1-146 Mp/s ) bör elen 

0,430 0,728 0,890 0,293 vara lämplig. 

0,430 0,728 0,890 0,293 I tab l anges sam tliga dimensione r {ör an· 
0,420 0,710 0,870 0,286 tennelementen och avståndet mellan resp. el ~ 
0,41S 0,701 0,860 0,283 Illent för några olika frekvenser. 
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r En bok ni inte kan 

I undvara! 

Radioteknisk uppslagsbok 

Av ingenjör Ludwig Ratheiser 
och Anton F Keclik. Översatt och 
bearbetad för svenska föhållan
den av ingenjör .John Schröder. 

Denna uppslagsbok , den första i sitt 
slag på svenska språket, är upplagd 
på e tt sådan t sätt, att den kan ut
nyttjas av radiotekniker och -ama
törer med högst varierande förkun
skaper. Systematiskt uppställda for_ 
melsammanställningar, nomogram, 
kurvor och diagram för radioin",en
jörer, hundratals kopplingar och 
kopplingsvarianter för experimente
rande amatörer. 

22B eid., rikt ill. 
Pr is 26: - (inb.) 

"... innehåller förunderligt myc
ket värdefullt material ..." 

Prof. .John Tandberg i Sv. D . 

" . . innehäller praktiskt taget al 
la beräkningsformler och princip
kopplingar som en rutinerad ra
dioingenjör behöver ." 

Civiling., fil. kand. Bengt Sved
berg i Industritidningen Norden. 

"... det er godt at vide, at vi nu 
her endelig har faaet en saadan 
Bog paa et af de skandinaviske 
Sprog." 

Radio Ekko, Danmark. 

En guldgruva för radiotekllih-er 

och amatörer! 

,~---------------------------------
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Influensverkan i hlan

daroktoder och hlan

darheptoder 

Av förste telegrafassistent 

Sune Breekström. SM4XL 


Di e ll blandarrör uppkopplas enligt fig. l , 
länke r man sig gärna, att obehörig koppling 
mellan g l och g4 i fig. skulle förhindras gan· 
, ko effektivt av g3, -om ur högfrekvenssyn· 

Fig. 1. 

punkt har nollspänning genom avkopplings· 

kondensatorn C. S är emelle rtid ej alltid 
fallet. Man finner ibland även i vissa moderna 

blandarrör, alt en fullt märkbar koppling mel· 
lan gl och g4 kan orsaka dels 06cillatorutstrål· 
ning, dels »dragni ng» på oscillatorfrekvensen 
från signalkretsens frekvens. 

Vad är då orsaken, och hu r skall man av· 
hjälpa det? Man kunde misstänka g2; m en en 
undersökning visar, att g2 är oscillator-anod 
och ej är utformat som något egentligt galler 
och allt å knappa t blandar sig i samspele t 
mellan g l och g4. 

Or~akell ligger i tället hos den i röret be· 
fintliga rymdladdningen, vilken kan anses u pp· 

komma ' enom att elektronerna från katoden 
dragas av g3:s posi tiva spänning men sedan 
I,rorn 'as upp av g4 :5 negativa förspänning. Rö· 
re ts arL te grundar sig på att denna rymdladd· 
ning skall vara modulerad av oscillatorfrekven· 
sen genom gl :5 verkan, vilket faktum alltså ej 
kan avlä"snas. Genom elektrisk influensverkan 
införes en mot svarande spänning med s ·illa· 
lorfrekvens]l 1'4. En koppling mellan gl och 

"' ~ är därmed et! faktum. 

Innan företeelsens avhjälpande kan dl'yfl u5 . 

1i1.1" tC ,i undersö ka , vad den obehöriga vä:xd· 
spänning"n pä g4 har för fasläge iförhallande 
lill g1. Om oscilla torfrekvenscn ligger lägre än 

signalfrekv\:mie n, blir ju signalkretsen avstämd 
till en högre frekvens än oscillatorfrekvensen . 
Signalkretsen kommer (Iii att förhålla sig in· 

du k/ iv gentemot den pil g4 influera de o'3c illa· 

torfrekvensen. Influensspänningen på g4 kom· 

mer då att ligga i fas med spänningen på g l; 

och det blir :'amma verkan, som om en vanli g 
hapacilans inkopplats mellan g l och g4. I e l t 
dylikt fall finns ingen enkel praktisk möj l ig· 

het alt göra något åt saken . 

Om emellertid oscillatorfrekvensen däremol 
j igger högre än signalfrekvensen, blir ju sig· 

nalkrets€n avstämd till en lägre frekvens än 
oscillatorfrekvensen. Signalkretsen kommer nu 
aLt förhålla sig kapacitiv gentemot den på g4 
inducerade oscillatorfrekvensen. Influensspän· 
ningen på g4 kommer nu att ligga i motsalt fas 
mot spänningen på g l; och det skulle bli sam· 
rna verkan, som om en negativ ka pacitans in· 
kopplats mellan gl och g4. I så fall kan denna 

negativa kapacitans motverkas genom att en 
positiv (vanlig) kapacitans, dvs. helt enkelt en 
liten kondensator, utanför röret lägges mellan 

g l och g4. 

Onekligen ser det underligt ut , att kopp· 
lingen mellan de båda gallren minskas genom 
a lt en kondensator lägges mellan dem! Men 
rymdladdningens inverkan är orsaken till del 
hela, fastän man rent schemamässigt ju inte 
gel)ast upptäcker rymdladdningens osynliga 

spel »bakom kulisserna». 

I vissa rör är en dylik kompensationskopp. 
ling inlagd direkt inne i elektrodsystemet. I re· 

gel är det en kombination aven kondensator 
och ett motstånd. Nackdel med anordningen 
är, a tt full kompensering av influensverkan er· 

hälles för endast en viss bestämd oscillator· 
spänning. Ovan framgår, att oscillatorfrekven· 
, en alltid måste läggas över signalfrekvensen. 

Dcn influerade spänningen kan, om inllu 
motåt gärder vidtagas, uppgå till en eller an· 
nan vol t. För kompensering kräves i regel 5
10 pF; för röret lR5 som blandarrör med 

, ignalfrekvens 3-6 Mp/s och mellanfrekvens 
455 kp/s befanns sålunda i e l t fall 7 pF vara 
liimpl i ,·t varde, lagt mellan gl och g3. (Obser 

"era, att ; lR5 samtidigt fWlgera g2+ g4 som 
oscillatoranod, varför signal ga llret får beteck· 
ningen g3.) Se fig. 2. 

Q 

h :;. 2. 

Där man är tvingad att am'ällda uktoder el· 
ler heptoder, t. el(. vid batteridrift nIed 1,4 volt 

cl.dyl., då ju inga andra blandarrör finns att 
tillgå , bör man ha influensverkan i åtanke. 
I övriga fall bör man använda andra blandar· 
rör eller andra blandningsmeloder. 
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9-rörs FM/AM-mottagare 
AV radiotekniker Gunnar Högberg 

Ehuru det ännu inte beslutats, om vi hä r i 
.. vprige s kaJJ ha FM· ys tem elle r trådr adio för 

iilu för ing av det andra ri ksprogrammet , bör 

den kombinerade AM· och FM ·mottagare , 

som b krive i det följ ande, vara av stort 

in tr t!"se för "åra amatörbyggare. Det är ju 

<L a tt "j i S tockholm har inte mindre än vA 

F}I·UKV·rundradiosändarc, en på ca 45 
:\fp/ s och en annan på 92 M p/s. Båda dessa 

na tioner ntsänder Jet svenska r iksprogram· 

ilie !. och båda har, trots sin rela tivt lAga effekt , 

cn he tydande räckvidd, detta tack vare den 

goJa störning frihet som uppnås vid F 1
uv erförin gen. :'lI an kan nog räkna med all 

man vid gynnsamma lägen kan ta in FM·sän · 

darna på ett avslånd av upp till 80-100 km. 

alln instone om man därvid använder sig av 

en effek tiv riktantenn. 

Den mottagare, som b krives här är, som 

reda n näm nts, en kombinerad AM· och FM· 

mottaga re. Det ligger i saken natur . tl 

en mottagare av_edd enbart för F M·UKV· 

rundradio måste bl i en lokalmottagare, då j u 

räc kvidden för UKV·stationer endast är något 

hundratal km. För at t man inte skaI! behöva 

Ligga ner oå mycket arbete och kostnader på. 

Fullständig konstruktionsbe
skrivning för en 9-rörs super
heterodyn för AM-mottagn ing 
på lång-, mellan- och kortvåg 
samt FM-mottagning på rund
radiobandet på UKV, 87,5-100 
M p /s . En intressant sak för 
mera försigkomna amatörbyg
gare! 

enbart en lokalmottagare, kan det j u då vara 

l ämpligt att kombinera F M.UKV.mottagaren 

med den ordinarie mottagaren fö r AM. Där· 

\' id kan man utnyttja F M.mottaga ren som 

lokalmott gare och får därmed alla Fl\-I·g s te· 

me ts fördelar: störningsfrihe t, frihet frän 
fading, god ljudkvalite t och slipper framför 

allt dc hrumstörningar, som gör mottagningen 

från Spå nga rundradiostation ganoka onjut· 
bar. 

Den mottagare, som be"kr ives här, ä r inte 

svårare a tt bygga än v ilken ordinär A f· 
rundradiosuper som helst. Den är kons truerad 

med ett antal speciella »A1VI·FM·enheter», 

som tillsammans bildar stommen i apparat en. 

Åtskilligt konstruKlions· och trimni ngsarbe te 

bortfaller genom detta arrangeman g. 

Spolenheten är av fabrika t Görler, typ 

F .320, och omfattar sex frekvensområden, 

därav två kortvågsområden, tva mellanvågs· 

områden. ett långvågsom råde och ett ultra· 

kortvågsområd e. polenheten är uppbYO'gd 

omkring en karusellomkopplare , dvs. spola r 

och till behör roterar vid omkoppling och gör 

därvid kon tak t för resp. frekv ensområden mot 

en fast kon ta klplint. Med denna up pbyggnad 

åstadkom~es myck t korta l etln ingar i anslut· 

na HF·kretsa r, vilket eliminerur ri ke n för in· 

s tabilitet i dessa delar av mottagaren. 

T ill spolen hcten hör en s pec iellt utformad 

ga ngkond nsator, typ N F 296, som dels har 

tre gangad vridk ondensatorer vardera 0111 190 

pF och dels två gangade UKY·kondensatorer, 

vardera om 12 p . 

Med den nyss omnämnda spolenheten och 

gangkond ensatorn får man de frekv nsomrä· 

den anges i ta b. 1. 
De till spolenheten h örande mellanfrekvens· 

lransformatorerna - tre ·tycken ( typ F 325, 

F 326 och F 327) - utgöres vardera av tva 

kompletta bandfilter inhysta i samma kåpa: 

enu b andfiltret består aven MF·transformator 

för 473 kp/ s för AM·mottagning och den 
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FM·AM·motLagaren s mekaniska uppb}!!."nad. Beteckningarna är de· 
·-amma som aterfinnes i princi pschemat i fig. 2. 

ligger visserligen MF·bandfilLre t för 10,7 l\Jp / s 

i serie med 473 kp / s·trans formatorn, men vid 

~å låg frekven.s fun gerar denna sorn en låg

impediv krets; impedan sen är induktiv oclo 

av s torlebordningen ca 50 ohm under det at~ 

resonansimpedansen för 473 kp /s· transforma· 

torn är av storlek~ordningen 30 kohm. 

Omvänt är förhållandet då appara ten an· 

vändes på (JKV och sålunda bane/filtret för 

10.7 '.fpls utnyttjas. Härvid fungerar A'I: · 
bandfiltret s primärkret s som en kapacit i·. 

reaktans. enär MF·tran sformalOrn för 473 kp 

vid denna frekvens är praktiskt tagN kortslu· 

ten genom den kondensator på 1000 pF , 501:1 
ing r som avstämningskonden sa tor i detta 

handfiJter. Reaktansen för l 000 pF "id 10.7 
.\1p: ~ är ca 16 ohm under det att resona nsinI ' 

!>edansen för FM·bandfiltret är av storlek, · 

ordningen ca 30 kohm. 

Näl!on omkoppling är 'å lunda strängt ta· 

gd inte nödvändig i samband med övergån ,: 

fr il n FM· till AM·mottagning, dock är i förs ta 

:'IiF·filtret iblandarrörets anodkrets inkopp· 

lad en omkopplare S1' som i AM·läget kor l . 

sluter MF·transformalOrn för 10,7 Mp/ s. J 

FM·läget är denna lindning öppen. Orsaken 

I iii a tt avstämningskapacitan sen utlämnas i 

andra en !\lF·trandornntor för den högre .\IF·trandorrnatorerna , typ F 325. Df båda denna transformator är uen, att man räknar 

mellanfrekven sen 10.7 !\lp/~ för F'.'l·mottag avs tämda enheterna i dessa kombinerade MF· med a tt kapacitansen i tilledningstrådarna till 

ning på UKV. Iransformatorer består av två helt skiltia omkopplaren SI skall vara av tillräcklig s lo;·· 

IJandfilter. Genom att resonansfrekven sen för lek för att ti llsammans med blandarrörets u,· 

Principschemat resp. Iii ter avviker så starkt från varandra, gångskapacitans bilda erforderlig kapacitan ~ 

Mottagaren s princ.ipschema åt e r.,;e, i fig. 2. innebär de t ingen nackdel, all de ligger l för avs tämningen (ca 15-20 pF). Skulle int ·.' 

Från antenn en påföres signal spänningen via serie. När apparal en fungerar som AM·mott,· kapacitamen i tillednings trådarna vara till· 

signalkretsen e tt HF·rör t EF 8.5l. Efter för· gart> och alltså Irekvensen 473 kpl s utnyttjas, räcklig, får man koppla in en extra konden· 

stärkning i detta rör påföres spänningen en 

triodheptod ECH 81. i vilken heptoddelen Tab. 1. Frekvensområden och trimpunkter för de 

fun gerar som blandarrör, under det alL triod· olika vilg'längdshand en i FM/AM·mottagaren. 

delen ingår i en oscillatorkoppling. Både HF· 

rör· och blandarrör är automati skt förs tärk· 

ningsreglerade. 

Den från blandarröret erhållna mellanfre· 

kventa signalen uttages i hlandarröret.s anod· 

krets över t.vå skilda MF·tran sformgtorer, som 

ingår i en av de nyss omnämnda kombinerade 

Våglängdshand frekvensområde trimpunkter 

kortvåg 1 
kortvåg 2 
mellanvåg 1 
mellanvåg 2 

långvåg 

ultrakortvåg 

15,8-7,7 Mp/s 

7,9-3,75 » 
1870-940 kpis 

100~J10 » 

30~150 » 
102- 87 Mp / s 

14 0.8,7 Mp/ s 
7,55 o. 4,3 » 
1780 0.1055 kp /s 

955 o. 570 kp / s 

285 o. 168 » 
99 o. 88,5 Mp/s 

( UKV) (VKV) 

l. -;::t. " + + 
IU~IZr. _ "13 
I" ~ 
'-o 15 


Hl . 


IFig. 2. Princ ipschema för FM·AM-mottagarcn. - 3 1 

(Ilötoggr) 
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sator på ca .5 pF parallellt över uttagen 2 och 

4 på denna MF-trans formator. 

Bandfiltren i kombination,filtret är ~U di

mensionerade all de erbjuder ungefär ~a l11ma 

resonansimpedans vid 10,7 resp. 473 _Vlp/ ." 

varfö r ungefär samma förstärkning erhåll e<; i 

.:VIF-delen vid "åväl AM- .0111 F\1-mottagning. 

För'!' och andra }IF, s l eg,~ n är uppbyggda 

pit konventionellt säll; dock in~h i gall e r· 

krch:n på andra MF'8tegel ett RC-filter, 

R ].1 + 19, avsetl att ~"ladkomma vi!; galle r· 

likriklning och därmed en vi ss begrän sning,, · 

verkan. Detta andra MY-stc" fungerar ~a· 

lund a d,"Jvis "om ell begrän , anlcg. Genom 

all kvot deteklor användes i F.\'[-delektors le

gel iir knH'e ll på amplitudbegränsning i mOl · 

tagaren jnlt:: ~ärskilt stränga. 

I anodkret~en på andra "'lF·steget ingår ett 

MF·filt er (F·327l av specie llt UI förande. Här 

utnyttja s dels ett hand filler kopplat på sådant 

Säll , alt del kan användas i en F'vI-deleklor 

koppling (kvoldelektorkopplingl, och dels 

ingar här ett AM-bandfjlter av samma typ 

som i föregående steg. Till dioden i andra 
Fig. 3. Närbild av spol slemet i mottagaren. Lägg märke till de korta förbindehe· 

:1.1F·röret (EAF 42) är kopplat en konden5a ledningarna mellan spolrevolver och HF· samt blandarrör. 

Stycklista: R20=2 l'IIohm, 1/ 2 W C;; =C,=Cll=CJ(;=CZO= C3~=50 ,uF, eL·lyt. 10 V 

Rz2 =1 !IIohm, pot. log. =C~l =C:16=0,1 ,aF, pap' C40=4000 pF, papper 
R j =R7=Rl1 = RJ7=R20= R2;;= R~fi=R;l;l =.'j \101101 , per C.jz=CH =32 ,uF/500 V,

=R:l1 ::. c RIH=R~9=1 1/ 2 W Cfi =C~=Ct2=CJ,=Cn= e1.·1yt.
'\-Iohm, 1/2 W 

R27 =100 kohm, pot. 10:';. = 500 pF, glimmer Spolenhet ; GÖR LER F 320 R 2 =.50 kohm, l W 
R~,~=O,S Mohm, 1/2 W C t:I= 150 pF, glimmer (ELFA)R3 =2 kohm 1/2 W 
R;l;;=700 kohm, 1/ 2 W CI;;=C2(;=C~~=Cri= MF·transformatorer ; GÖR· 
R37 =170 ohm, l W 

R.j=R~= R13=RIR=RJ9= 
=C~ n=C 11 = 10000 pF, LER; F32S, F326, F327Rzo =200 kohm,=RZ1 = 

R40 =30 ohm, l \'ii
1/2 W papper (ELFAl 


C1=10-60 pF Irirnm{'r

R;;=R G=30 kohm, l W CI~=CH=C:l:l=S 000 pF, T 1=Näuramsformator; prim_ 

C:~=C!J=C11=SO pF glim - glimmerR\l=R3z =50 kohm, 1/ 2 W 1l0-127-1S0·220-24D V 50 
merRlQ=R23=Rz4 =10 kohm, Cl!!=Czr,=100 pF, glimm er p/s sek. 2X300 V, 100 

1/ 2 W C23 =10 pF, glimmer mA, 6,3 V 3 A, S V 2 A C:l +C3,,=3X190 pF+ 2X12 


pT GÖRLER N5F 296
RlI =R F ,=R3 r;=100 kohm, Cz,=CaJ =200 pF, glimmer T;! = UtgAngstransforrnator; 
1/ 2 W C:!!J= Cso =4DO pF, glimmer(ELBl 

7000 ohm: talspolens imp. 
R12 =RJG=R;H = 1 kohm, C-j=C11l =Cs.,=25000 pF C;l:!=lO ,uF, el.- lyt. ISO V (5 Wl 


1/ 2 W papper C:14 =8 ,/l F, d .·lyL 450 V 

DR =5ildrossel; 100 ohm, 

16 Hu 100 mA 

Rörhållare ; 2 st. noval, l s'. 
+ 

+ 300V 
7·poI. miniatyr, l oktal, 512 
rimlock. 

SI (ingår i spolsystemet) 

5z=2 pol. nätströmbry tare 

Rörbeslyckning: (Philips 

rör) 

st. EF 85, l st. ECH 81,
I-r! f-=-- r- - 31'

C~1 
st. EF 41, 2 st. EAF 42, 

l st. EB 91, l st. EL 41, 

l st. El\f 34" l st. AZ 41. 

Avstämning,; kala (urskala 

eller liknandel, Glödlampor 

(4 st. 6,3 V, 0,15 Al_ 

Nö t : Kontakthyl50r m. m. 
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HF-stegets anodkretsAntenn kretsen Osci Ilatorkretsen 
sen skall dämpas genom inre resistansen l 
EF85, som har ett relativt lågt värde. 

Vid mottagnin!'; på UKV, där kretsarna blir 
Iågimpediva, ligger däremot HF·röret över 
hela avstämningskretsen och samtidigt in· 

kopplas i stället tvångskondensatorn C3" i 
serie med en trimkondensator Ct> som ingår 

spolenhelcn. Kondensatorn fungerH Ct 

därvid som en förkortningskon densator, ~ onl 

ger erforderlig bandspridning. ( Y·omd det 
omfattar endast frekvensomd det 102-87 
!\fpis dy'. i relativa tal 1,11 %.) 

Oscillatorkretsen är vid mottagning på LV, 
MV och KV kopplad på ordinärt sätt (jfr 
fig. 4) med en återkopplingslindning från 
anodkretsen till gallerkretsen, som är av.. 

stämd. I , erie med osciIIa torkretsens vrid kon· 
dpn sator, som utgöres av en gangsektion i 
3·ga ngkondcnsatorn a ligger en paddingkon. 
den sator ej) ; denna senare ingår i spolenhe· 
ten. Yidare ingår i spolenheten en trimkon· 

densator Ct> med vilken kretsens nollkapacj· 
tans kan trimmas. 

+ 

LV, IW, KV LV. MV, KV 

UKVUKV UKV 

Fig. 4. ~örenklade principschernor visande kopplingen {ör antennkrets, HF·stegets anodkre h 
samt oscIllatorkrets dels vid LY, MY, KY och dels vid UKY. 

tor C23 från 473 kp/s·MF·transformatorns 
»varma» sida. Från dioden erhålles därför en 
likriktad IVIF·spänning (473 k p/s) och denna 
spänning utnyttjas efter filtrer ing i ett RC· 
filter (R14+C20) som AFR·spänning. Se 
mera härom nedan. 

Kvotdetektorn är av konventionell t yp, den 
är symmetriskt uppbyggd, vilke t und erlättar 
intrimningen och från detektorn e rhålles pa 
kän t sä tt en AFR·spänning, som påföres AFR. 
kre tsen via ett motstånd R26 på 5 Mohm. 

\ . id AM·mottagning fungerar dioden i L F'· 
röret som signallikriktare. Denna diod leyerc· 
rar en LF·spänning, som uttages via en volym· 
kon troll R22, vilken spänning därefter påfö· 
r LF -steget. E fter förstärknin g i J etta steg 
p!l.[öres slutligen LF·spännin <7cn det spän· 
ningsmotkopplade slutsteget. En tonkontroll 
är anordnad melIan LF· och sluMeg. 

I apparaten ingår även ett indikatoröga, 
som erhåller r egler ingsspänning dels fr lln sig. 
nall ikriktarell - efter filtrerin g i RC·filtret 
R20+ C41 - och dels från FM·detektorn via 
motstundet R25 . 

Som tidigare omnämndes är spolenheten 
uppbyggd kring en karusell omkopplare. Upp· 
byggnaden av kretsarna är tämligen l ikartdd 
för lång" g, mellanvåg och kortvåg. Däremct 
avviker kopplingen niigot när man ö ergilr till 
UKY·området. För att närmare åskådli!';gola 
edlla återges i fig. 4 några principskisser, som 
visar kopplingarna i de olika lägena. Av fig. 
4 framgår, att antennkretsen, då mottagaren 
står i något av lägena långvåg, mellanvåg eller 
kortvåg, är utformad så, all en förkortnings· 

kondensator Ct kommer att ligga i serie med 
antennen. Härigenom kan man utan risk för 
alt förstöra mottagarens trimning ansluta en 
antenn ay godtycklig längd till motta ?" aren 
I modellapparaten inkopplaJes en extra trim· 
kondensator över Ct för att åstadkomma fasta· 
re koppling mellan antellll och signalkrets. 
Denna extra trimkondensator är emellertid 
ingalunda nödvändig och är inte medtagen 

principschemal. 

Som synes av fig. 4 är i detta läge de två 
antennuttage n, Aj A2 kortslutna. Härvid fun· 
gera r UKV·antennen+nedledningen som en 
enkeltrådig antenn med båda nedledningens 
branscher parallellkopplade. Det är naturligt· 
vis ingenting som hindrar, att man använder 
skil da antenner, en för UKV och en annan för 
MY, LY och KV. Antennen för :. j\·f ·omril· 
den a» anslutes härvid till endera av antenu· 
uttagen Aj eller A2, UKY·antennen anslutes 
med sina blida branscher till nyssnämnda 
uttag. 

Vid omkopplrn:,; till UKY inkopplas mellan 
de två antenn uttagen Aj och en kopp· A2 

lingsspole, som är fast kopplad till ingång , 
kretsen till HF·röret. Denna ,enare krets är 
in te avstämd med nåp,on variabel konden sa· 
to r, då den är tillräckligt bredbandig för att 
någon avstämning inte skall erfordra:; . 

HF·stegets anodkrets är vid mottagning på 
långvåg (LV), mellanvåg (lVIV) och kortl ug 
(KV) kopplat till anoden i HF·steget via 'I t 

uttag på induktansspolen. Avstämning sker 
med en av gangarna i vridkondensatorn C.3, 

Uttaget på kretsen är gjort för att inte kret· 

Yid mottagning på UKV omkopplas oscil· 

latorn till en Colpitts·oscillator, och härvid 
utnyttjas såväl en gangsektion i kondensatorn 

Ca på 190 pF som en sektion i den lilla 
gangkondensatorn C3a på 12 pF. C3-sektionen 
är därvid seriekopplad med en förkortnings· 

kondensator er' som ingår i spolenheten, och 
som ombesörjer att kondensatorvärdet blir av 

lämplig storlek. 

Detektor- och AFR-kretsarna 
Motlagaren är försedd med en FM·deteklor 
och en AM·detektor. Yidare innehåller motta· 
garen anordningar som både vid AM
och FM·moltagning alstrar en automa· 
tisk för,tärkningsregleringsspänning (AFR· 
spänn in <T ), som användes rör att reglera blide 
framåt och bakåt i mottagaren. Även LF· 
rörd får så lunda AFR.spänning och dessutom 
finnes anordningar för alstring av en regle· 
rings pänning, avsedd att användas för styr· 
nrng av indikatorögat. Alla dessa funktio ner 
är sam manforda i ett fiital steg. I fig. 5 åler· 
finnes ert mera »renodlat» schema för detek· 
tor och FR·kretsarna. 

Fi\1,de tektorsteget innehåller en kvotdetek· 

tor. Princi]}en för denna detektor torde vara 
kund, varfiir teorien för denna inte genom· 
gas här. l Fr n FM·detektorn erhidles den 
uemodulerade spänningen, som efter bortfilt· 
rerin :; av de högfrekventa komponenterna i 
ett RC·filter (R21+C27) påföres LF·steget. 
LF·"pänningen uttages därvid över en poten· 
tiometer R22 och påföres LF·rörets galler 
via kondensatorn C28. 

l) Se BAECKSTRÖ~I, S: Kvotdetektorn 
"yU dele k toTsystem för FM. POPULÄR RA· 
DIO 1948, nr 11, s. 279, 



lnd -tiga 
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hg;. 5. »Renodlat» schema för FM·detektorn, AM·detektorn samt AFR·s)', tf"lllc t. 

fl1-det. 

L 

+3V 

AFR -7-~ IO"F R26AFR 
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lan måste monteras på speciellt sätt , enär 

den är hög, att om den monterades så, 501'>1 

tillverkaren av~tt , får den inte plats på pa

nelen. En 'ärsk ild omplettering till drivan

ordningen, S{)m medger att skalan wides 90 
grader, m sIe utnytt jas. Denna anordninn

har gjorts _. att df'n ordinarie drivaxeln. 

som ratt >JIit tt: r på, vänts helt om, 3å att den 

pekar ut på ska lans baksida i stället. På den 

utskjutande delen har seda n en linskiva pla

cerats i täll et fiir ratten. På chassiets under

s ida "il ter en lagerbock, och mellan denna 

och en bussning i panelen och cha siets 

framkant sitter en sex millimeters axel me,l 

en annan linsk iva. På ytteränden av deillla 

axel sitter sedan avstämningsratten. De båda 

linskivorna förenas medelst ett snöre, som 
spänns aven l iten spiraIfjäd 'r_ nöret löper 

genom en särskild slits i chassiet. Genom all 

AM-detektorn utnyttjar en d iod i LF-röret 

för likriktningen. Denna diod är kopplad 

till AM-b.:.ndfiltret i sista !F· tegets anod 

kret s. Här erhålles likriktning på konventio

nellt sä tt och vidare erhålles från AM·detek 

torn en reglerings pänning för inåikatorögat. 

Den likriktade LF-spänningen påföres efter 

bortfiltrering av HF-komponenterna i RC-filt . 

ret (R19+C27) via kondensatorn C26, volym
kontrollen R22, varifrån LF-spänningen påfö

res LF-röret. 

AFR-spänning erhåll E dels från FM-detek

torn på känt sätt ; denna AFR-spänning på

före' via mot.>tå ndet R26 samma rör som reg
leras av den AFR-spän.ning, som erhålle, 

\ id AM-mottagn ing. Vid AM-mottagning fUll

gerar en diod i sista MF-röret som AFR--de· 

tektor, härvid uttage AF R-svänningen via 

motståndet Rl4 och päfö r - framåt och bakå t 

i mo ttagaren. E n grundförspänning på -3 V 

erhålles över e tt motstå nd på 30 ohm an
bringat i motta garens gemeD,;anuna minustill 

I ~ clning. Jfr principsc hemat i fig. 2. Denna 
grundförspänning är önskvärd, då man a n

nars skulle få för höga anodströmmar i ViSS 'l 

rör, om in"en s i gnal ~ pänning inkommer och 

gp r tillräck i ig AFR·spänning. 

Tack va re att reglrrin "p n sk.:r ,ih äl framåt 

,om bakli t i mottagaren erltall es en synner

I igen effektiv automatisk förstärknin gsregle 

ring. 

Betr. LF· och slutsteget är a tt anteckna, 
att spänningsmotkopplin g 1\ tadkommes g' 

110m motståndet R33, ' Olll är kopplad mellan 

unodkret sP,ll p il slutröre t till anoden pil LF
röret. r fråga om övriga detaljer i mottagaren 

är kanske att särskilt påpeka, att dubbla av

kopplingskonu enöa torer utnyttjas i HF- och 

-'IF-stegen. Detta häni!cr samman med atl 
!llall måste ha effektiv avkoppling även viel 

mycket höga frehen:;cr , och därvid är inte 

den avkoppling som erhålles med papperskon

densatorer tillräcklig p. g. a. stora förluster 
och i induktiva tilledningar. Däremot skulle 
enbart en liten keramisk kondensa tor inte ge 
tillräcklig avkoppling fö r de lägre »AM-fI-e

kvenserna» och den lägre mellanfrekvensen . 

Ytterligare en detalj bör kanske påpekas. 
Den fasta förspänningen i automatiska för

stärkningsregleringen erhålles - som ny~s 

omnämnt s - över ett mo tstånd (R40) pr. 30 

ohm i likriktardelen . Detta mots tånd är in

kopplat mellan filterkond nsa torernas minus 

ledningar. Man kan sålunda inte använda el1 

dubbel elekt rolytkondensator med gemensam 

minuspol och inte heller kan man ansluta 

de,n ena av de sa lek trolytkondensatorer 

minuspol d irekt till chassie t utan denna må5t<;: 
anslutas till det nY5snämnda motståndet. 

Mel,anisk uppbyggnad 

Modellapparaten har byggts upp på cha~s i ~ 


och panel som passar till t;; Il apparatl ' da , 


'om ursprungligen varit avsedd för en av

stiimningsenhet av surplustyp_ Natu rl igtvis 


kan man tunka sig en helt annan uvpLygg 

nau av apparaten , men efter.som de t är ,\\, 


tor vikt , att de olika detaljernu plac ras "å , 
a l t dc högfrekvensförande ledningarna Gli .-a 

korla ~om möj ligt, rekommenderas 1l.!minsto 

Ile uen m indre erfarne hyggaren att i rörsta 
möjliga utsträckning göra uppbyggnadpn J 

I ikhet med modellapparateIls. 

Avstämningsskalan 
Till Ilv-s tämningsska la Itar använts en 5 . k. ur
skala, men självfallet kan m an även an vä nda 

andra typer av avstämningsrattar och ska lor 

som tar mindre plats och , om är lättare att 

mont era. Den i modellapparaten använda ,ka · 

\·älja olika diametral' på linskivorna kan man 

inom vissa gränser variera utväxlingen. Man 

bör dock inte använda för E'olIlå skivor, efter

som snöret då gärna viII slira. 

P å själva skalan måste man sedan ta av 
visarna, vilka äro trängda på axlarna fram

ifnln, samt lossa den mutter, som håller fast 

skalglaset. Detta vrides sedan 90 grade r, så 
att nollpunkten kommer uppåt, va refter mut 

tern dras åt igen. (Drag mu ttern försik tigt, så 

att inte glaset spricker!) Sedan ställer man 

skalan i ena ii ndlä <>e t och trycker fast visar

Ila på sina axlar igen, och saken är klar. 
Spolsystemet har monterats på ena ch assi 

gaveln , och tack vare denna liggande mon

tering kommer ax In inte mer än femtio mil
limeter från p anelens underkant, dvs_ på sam· 

ma höjd som de övriga axlarna. För den, som 

~ ve ntueIlt vill montera systemet på annat sätt, 

kan det kanske va ra av värJe att veta, att 

anslutningslhen kan vändas så, alt lödöro
nen kommer åt andra sidan, om detta skulle 

vara lämpligare i nagot fall. 

Chassiet 
_ jälva chassie t har tillverkats av 11 /. milli· 

md ers haivIt rd aluminiumpIAt och utfo rmats 
511, m f i ~. 6 visar. För att chassieritningeu 

skall bli tydl41are, har borrpJanen för Mf· 
tramforma tore rna ritab separa t i fig_ 7. Här 
anges även numren på anslu tning ' li ft en. Ur 

;kärningarna i cha"si t - framkant äro avsedrla 

för avstämning skalan. Län gs den - fram· 
ifrån sett - högra kanten äro tre avlftnga 

~;litsar upptagna_ Dessa äro avsedda för led

ningarna från spolenheten och äro placera
de milt fö r de tre kontaktgrupperna pil denna 
Om man . a vill, kan man naturlig tvis i s tället 

horra ett litet hål för varje lednin g;. Omedel
ba rt till vän ~ l er därom sitter rörhil llarna fö r 
HF-röre t (närmast panelen) och blandarrö 

ret. Bakom d a rör sitter den första MF 

tran :; formatorn, och till vän&te" om rören, 
tvärsöver cha""ie t vr idkondensa torn _ Denn a 

25 : ... 
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Fig. 6. Måttskiss för chassiet. Hål för vridkonden s·atorn 
horras med beslaget i f ig. 11 som mall. 
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transformatorerna F325, 
326 och 327. 

·et -$-' 
! I 

575 575 

T
IgJ 

Fig. 8. Måttskiss för panelen. Obs. borrhill 
för vinkel en ligt fig. 10 sa kna". 

Fig. 7. Borrplan för MF· 
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Fig. 9. Måuskiss för högra c ha,s iegaveln. Den bockas 90" vid pilen . 
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monteras i ett beslag, som utformas "å 00 111 

fig . Il visar. Efter~om kondensatorn tar upp 

hela chassiets djup, måste den placeras ffi,·,1 

vi" precision , så att den inte stöter "mol 

lada ns baksida, när mottagaren monlera, 

ihop. I chassieritningen fig. 6 är inte mått fö .. 

skruvhål et c , för kondensatorbesjaget angi,· 

na; de får tagas ur fig. Il. 

Efter vridkond ensatorn följer längs eh a.· 

s iets bakkant först första :II'IF-röret, sedan j 

tur och ordning a nd ra MF-transformatorn. 

andra MF·röre t, tredje NIF·transformatorn. 

kvotdetektorn s dub beldiod , och sist i väns tra 

hörnet LF-röret. Mitt på chassiet har näl' 

I ransformatorn och drosseln monterats. För 

de-ra detaljer ha inga hålplaceringa r an<;i. 

vils. då de ju helt bero på de använda ddal· 

jerna. I framkanlen alldeles intill panelen är 

rörhåll arna för slut rö ret och likriktarriir'" 

p lacerade. 

På chassiets baksida Sil ter en koaxialkon 

lak t för antennen (A l) samt två kontakthylsor 

för högtalaren. Något uttag för and ra anlenn · 

uttaget (A~ ) har icke gjorts i modellappara· 

ten, enär det visade sig att mottaga ren fUll' 

gerade hra på UKV även med en enkel an· 

ten nstump inomhus. P å orter belägna pi, 

längre avstånd frän FM·sändaren bör dock 

en ordentlig dipolantenn uppsä ttas och app" · 

raten sålunda förses med två anslutningskoll 

takter för dubbeltrådig nedledning. 

Eftersom man ju i allmänhet vill ha ,'11 

stor högtalare av god kvalitet till en FiVI·mot 

tagare för alt göra rättvisa åt mottaga re I " 

stora frekvensomfång har denna inte byggt

in i appa raten, ntan den får utgö ras av , ' 11 

fristående enhet, exempelvis med högtalar, ·" 

mon terad i en basreflexlåda. På vän stra cha.· 

siegaveln under chassiet, har ntgångstra n-. 

forma torn monterats. 

Potentiometrarna för volym och tonkon· 

troll ha placerat s på små montagevinklar orne· 

delbart intill LF-röre t, della för all förenkla 

lednin gsd ragn ingen. Potentiometrarna har 

försetts med skarvaxlar av sej( millimetel.

rund mässing, som går ut till bussningar i 

c hass iets framkant och panelen. Dessa lager· 

bu <ningar kan man f. ö. med fördel plocka 

fr Un trasiga potentiometrar, som det ju inlt· 

brukar vara så svår t att komma över. 

Borrpl an för panelen visas i fig. 8. Den 

bör hel s-t göras av aluminiumplåt, som är åt. 

minstone 2' /t mm tjock, så att den blir s ta· 

dig. Hålet för skalan måste ta s upp med så stOl 

precision som möjligt, eftersom skalan int, · 

har någon flän s, som barmhärtigt döljer even 

tuella ojämnheter i kanterna. Bäst är natu)' · 

ligtvis att använda en stabil brickborr i .. n 

bra borrmaskin. men man kan klara sig med 

enklare metoder, om man bara är tillräckligt 

noggrann. För all märka ut fäst hålen för ska

lan får man ta till enklare geometri . Håkn 



Fig. Il. Be, l1g för vridkon
densa torn. 

:Ö R S E R V I C E M Ä N 

TV-service l 
• Canada Av radiotekniker T Singman 

-iller 120 grader från varandra. Om ma~ 

ritar en cirkel med 80 mm radie, och sedan 

,ätter av dcnna radie med hjälp av passaren 

utmed cirkelns periferi, finner man till sin 

glädje, att man delar periferien i sex lika 

"tora delar. Genom alt sedan borra i nrt

ann"t miirke får man montagehålen på exakl 

dl' rii<la ställPna. Glöm hara inte att börjel 

med all borra ett hål mitt på skalans vänstra 

.,ida, så att nollpunkten på den omgjord" 

.-kalan kommer uppåt. 

r ölTrkanten på panelens vänstra haha har 

l'ell borrats för avstämning.oi ndikatorn, nät· 

.-1 römbrytarcn och två indikatorlampor för 

'UI-Fl\-f. De håda lamporna ha placerats 

I,akom en gemensam slits. Framför de nämn· 

,h lrålen ligger, SOIl1 synes av fotografierna, 

P11 täckplåt. Mellan denna och panelen har 

en papp,skiva klämts LL'1. På denna pappski

'ac hahida textar man (i spegelskrift) FiIl 

respckti, ,. AM, uch när sedan endera lam

pan tänts, syne~ lnotsvarande beteckning g('

1~01l1 den tunna {Jappen. Avstämningsindika

lorn och lampDrna ha monterats p:l en ge· 

lllensam plåtvinkel, varS ungefärliga utföran

de fram gå r av ski-se n i fig. 10. 

o 

Fig. 10. Måttskis5 för vinkel 
'om uppbär avs tämningsin
d ikatorn samt de två indi
katorlamporna. De senare 
Irängas på den lilla vinkelns 
två »nen». 

fig. 9 visas högra chass ieguveln-s utföran

de, Den bågformade utskärningen ger plats 

för skalan, och i hålet på den kortare biten 

placeras en lagerbussning för spolrevolvems 

axel. 

För att man skall kunna ställa chassiet upp 

och ned vid kopplingsarbetet, och för att ge 

,.. 

hela apparaten litet mera stadga. monterar 

man ett par byglar av sex millimeters rund· 

mäs.-ing, som skruvas fast i chassiets bakkant 

och i panelen. Dessa byglars utseende torde 

framgå av fotografierna av den färdiga appa· 

raten. 
(Forts.) 

En ny TV-mottagare från Ge
neral Elecric med 21" rör och 
med en hel rad intressanta fi
nesser behandlas i detta av
snitt Artikeln påbörjades i 
förra numret av POPULÄR 
RADIO. 

(Forts.) 

General E/ectric, som alltid varit bland de 

ledande här inom televisionen, har i år kom· 

mit ut med en helt ny konstruktion. det s. k. 

»"t.raLO-power-chassiet».. Det kan därför kall

oke vara av intresse att kasta en blick på 

,chemat (fig. 4) för denna mottagare. 

Chassiet 

Först dock några ord om själva chassiet. 

-\ lla delar är kadmierade, varför anblicken 

iir mycket tilltalande. Vad som för övrigt 

drar uppmärksamheten till sig är de rektan· 

gulära hålen i plåten i storlek ca 6X2 cm, 

Dessa äro täckta underifrån av pertinaxbric

kor, på vilka lödöron äro nitade. Dessa lödöron 

äro f. ö. utformade på samma sätt som de 

"itade kontakthylsor som användes på de 

flesta mottagare därhemma, Alla motstånd 

och kondensatorer äro nu lödda till dc ,,- , a 

»hålnitar» så, all alla mätningar kunna be

kvämt utföras uppifrån. 

Samtliga rörhållare äro dessutom utbyt

bara utan lödning. De äro fästade endast gl 

nom kontaktstift. Denna ide förefaller myc

ket sympatisk med tanke på chassiets tyngd. 

Hur det hela kommer att fungera i praktiken 

är för tidigt att yttra sig om, men det verkar 

onekligen tilltalande. General Electric an

,änder sig fortfanande av spolenheter av rlen 

,anliga typen, i vilken induktanserna vid de 

högre frekvens·erna mera liknar kortslutning>

bleck mellan kontakterna ,in induktansPL 

Schemat 

Nu till schemat' G, E. har i manga år an

vänt sig av trioden 6AB4 som första HF-för

stärkare. I år är endast kopplingen annorlun

d'a. Som synes är röret kopplat som gal

lerjordad triod, och antennen är kopplad till 

katoden, vilken gör anpassningen mellan an

tennen och mottagaren till ett enkelt problem. 

Nästa HF-steg utgöres av det brusfattiga 

6AK5. Som osciJlator-blan.darrör användes i 

år, liksom tidigare, röret 121\T7. Detta är ju 

praktiskt taget lika med 616 utom i fråga om 

Fig. 3. Amerikansk TV-mottaga'fe från Gene· 
m[ Electric. Se även fig. 4 och 5. 

sockeln. Från denna HF-enhet, som alltid ut· 

föres separat, leder en 100 ohms link över till 

MF-förstärkaren. Denna består av 3 st. hög

branta 6CB6 »staggertuned». Det ta system 

av avstämning till olika frekvenser för de 

olika spolarna får nog betraktas som ett av 
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Fig. 4. Principschema för de olika enheterna i General Electrics TV·mottagare med 
21" bildrör. Överst till vänster: HF· och blandarsteg. Överst bill höger: Ljuddelen . 
Nederst: MF·steg, avlänkningsosci;l·atorer och videoförstärkare, högspänningsenhet m. m. 

de bästa för erhåJlande av stor bandvidd med 

minsta trimningsa rbete. Som bildsignaldetek
tor använder G_ E. en germaniumdiod, 1N64. 

Till skillnad från 17"-mottagarna, där 

12AT7 användes även som bildrörstärkare, har 

här i 21" -apparaterna det kraftigare 12llH7 

kommit till användning. Detta rörs båda tr:

odhalvor äro via ett korrektionsnät kopplade 
direkt till varandra - utan kondensator allt

så - för att ej några lågfrekvenskomponen

ter skall gå förlorade. 
Vad som gör G. E:s mottagare extra trev

lig är, att det ingår anordningar för släck
ning av återgllngsstrålen i dem. De vita streck 

som finns "id de flesta mottagare om ljus
styrkan ökas, är fullständigt eliminerade. 

Störningsbegränsare 

En annan trevlig nyhet, som G. E. nu har 

infört är störningsbegränsare. Dess funktion är 

följande: Signalen från germaniumdioden, 

vilken innehåller både synkpulserna och bild

signalen, förstärkes i röret VIl3A (12AT7: 5 

ena halva), varefter den sändes vidare till 

synkpulsseparatorn V1l6A (ena halvan av 

12AX7) på vanligt sätt. Den negativa galler

förspänningen, som frambringas genom gal· 
lerlikriktning av s)nktopparna, användes för 

automatisk förstärkningsreglering . Störning, 
neutralisatorn, V11.3B (l2ATTs andra halva), 

är kopplad över utgångssidan av den andra 

halvan av samma rör, vilken halva ju amän· Fig. 5. General EJ.ectrics »strato-power· 
des som synkpulsförstärkare. Katoden i stör chassie». 

ningsbegränsarsteget har en fast POSitiV fö,· 

spänning genom motstånden R301 , R.302. De5;; 

galler tillföres en negativ förspänning lika 

med toppvärdet av de inkommande synkplJl · 

se rna. Denna negativa förspänning erhålles 

från dioden YISl och filtreras genom mot · 

ståndet R166 och kondensatorn C169. De;, ;; ~ 

två spänningar driver röret VIl3B över stryp· 

värdet, varför detta rör ej kommer att fUll' 

gera för den norm-ala television ss ignalen. 

Störningsbegränsarrörets (VIl3B) katod ma

tas både med den negativa synksignalen och 

biltl signalen +ev. störpulser. Då detta rör Iig· 

ger »strypt» vid normala signaler, korruner 

ingen signal att kunna passera om inte en 
signal större än synkpulserna inkommer. När 

detta inträffar kommer röret V11.3B att ef· 

fektivt kortsluta utgång,,;idan av synkförstä,· 

karen. Givetvis kommer under detta ögonblick 

varken störnin~ss ignal eller synkpuls at t fin

nas över synkpulsförstärkarens utga ngskrets. 

nder denna korta tidsrymd kommer följakt

Jig 11 hela synkroniseringen att bli beroende 

av all oscillatorn håller rätt frekvens. Da 

störningen upphört, kommer anordningen att 

fungera som förut. 

Justerbar AFR 

För att öka användbarheten av mottagarell 

vid olika fältstyrkor är den automatiska för· 

s tärkningsregleringen justerbar. Vid ett ytter

läge bortkopplas ett motstånd över synk för· 

stärkaren VIl3A, d. att pul serna blir krafti

gare. Detta läge användes p-ndast vid extremt 

JAg signalstyrka eller vid hög störnin.g;snid. 

Horisontaloscillatorn består avena halvan av 

en 12A 7, vars andra halva fungerar som 

reaktan,rör. En hal va aven 12A U7 är kopp· 

lad som en duodiod med gemensam katod. 
Detta rör reglerar gallerförspänningen för 

reaktansröret och reglerar följaktligen oscil· 

latorns frekvens. 

Oscillatorn för vertikalavlänkningen och för· 

stärkaren för denna avlänkningsspännillg äro 

kopplade på traditionellt sätt, varför de knap· 

past erfordra nagra kommentarer. G. E. an

"änder som synes en stabiliserad spänning.; · 



dubblare i högspänning5kI-e tsen för bildröret . Vid des a stora bildrör är risken för att Den nu genomgångna apparaten är f. n. 

Detta är ju inte så vanligt, men motiveras bilden blir »k.rokig» vid sidorna stor, varför den största motlagare som tillverkas här med 

med risken för överslag i tran sformatorn. I två magneter användes för att kompenocra undantag av - som förut nämnts - We.\

synnerhet här i Windsor är luften mycket för dylika fel. Dessa befinner - ig en på var tinghouse 24" -mottagare. Denna Iigger dock 

fuktig och temperalLlren är ofta -+ ,l7" C Ull· dera kortsidan av bildröret och bilden juste inte precis i en populär prisklass, eller vad 

uer "ommaren, så no " finns det risk för över ras genom att magneterna förskjutes i förhå~ sägs om 975 dollar för en TV-mottagare även 

slag! landc till röret, om den har 24" rör? 

Untler rubriken Rad ioindustrins ny
heter införe~ uppgifter från tillverkare 
och importörer om nyheter, som nv 
föreiiagen introduceras på. marknaden. 

Antenner för TV och FM-UKV
rundradio 

Roslagens Elektriska Bolag, Norrtälje, har 

för red. demonstrerat en serie nya antenner 

för FM-UK -rundradio och television. Det äl 

fråga om clels enkla dipoler, dels mer eller 

mindre utvecklade former av riktantenner. För 

omedelbar leverans har man ett flertal typer 

av antenner avsedda för TV-kanal 3, dv,;. 

61-{i8 Mp j s, där ju TV-sändarna j Stock

holm och Köpenhamn är förlagda. 

Enkel vikt dipol. 

ikt dipol med direktor. 

Rihantenn med v,kt dipol samt d.irektor och 
reflektoT. 

Antennerna är utförda i speciell aluminium

legering med korrosionsbeständiga egenska

per. Dessutom ingår polystyren isolering 

lämpliga punkter och i övrigt är konstrukti'l

nen uppbyggd av gjutna lättmetallen heter. 

Riktantennerna är monterade på en bom av 

l" aluminiumrör, som i sin tur anbringas P:l 

ett fäste likaledes av aluminiumrör, som kan 

skjutas in i ett järnrör. Detta järnrör fun

gerar som antennma<5t, och anbringas ex

empelvis på skorstenen med speciella skor

stensjärn. Antennmasten kan förlängas meJ 

speciella järnrör i enhetslängder om 3 me

ler, som lätt kan skarvas ihop med varandra, 

så att godtycklig längd på antennmasten kan 

erhållas. En särskild fördel är att antennen 

eller antennsys temet kan anbringas antingen 

horisontellt eller vertikalt b eroende på pola

risationen hos de mottagna vågorna. 

För upptagning av antenndiagr·am m. m. 

har firman i Norrtälje ~att upp en 18 ffi hö;>; 

stålma"t försedd med en fjärrstyrd molor-

Riktantenn med 
vikt dipol samt 4 
parasitiska ele
ment. 

Stålma,l med 
fjärrman övrerade 
anordningar för 
upptagning av 
antennd iagram 
m.m. 

driven anordning, som Hider antennen i god

tyckligt läge. Med e tt selsynsystem kan an

tennens läge följas på en kompassros, upp

satt i det manöverhus, som uppförts i anslut

ning till masten. 

Räkneskiva för radiotekniker 
Ett intressant hjälpmedel för konstruktörer 

på radioområdet - en räkneskiva, har intro 

ducerats av ett holJändskt före tag, De M uider
kring, Bussum, som i Skandinavien repre~en 

teras a Intrapress, Holte, Danmark. Räkne

skivorna är ett slags räknestickor av speciellt 

Fig. 1. Räkneskiva för radiotekniker (större 
typen). 

utförande: i stäflet för en förskjutbar slid 

användes en cirkulär skala med en rörlig 

visare i form aven rits på en plexiglasskiva, 

vridbart anordnad kring ett centrumhål. 

Bilda räkneskivorna medger samma räk

neoperationer ; den ena - den större 

typen se fig. l är avsedd för mera »statio· 

närt» bruk under det all den andra är av 

mindre format, diameter ca .3 cm, och lättare 

att ta mpr] sig, därtill även försedd med ett 

fodral. Se fig. 3. 
De räkningax, som är möjliga meel ifråga

varande räkneskivor, är dels logaritmering ay 

tal, dels multiplikation eller division av tal. 

Därjämte finns det en särskild skala, som 

möjliggör snabb kvadrering resp. rotutelrag

ning. De speciellt radiotekniska operationer
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PAINTON & COMPANY LTD 
ENGLAND 

Kontaktdon av flat
stiftstyp ":NI-serien" 
2, 4, 6, 8, 12, 18, 
24 och 33 pol 
srrömbrytare - om
kopplare - trådJin
dade potentiometrar 
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Generalagent: AB ELEKTROUTENSILIER 
Råsundavägen 101. TeL Växel 277236 

Stockholm - Solna 
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FASTA PR E C I S lON SMOTSTAN D 
för likström och växelström 

• Stabila 
SWEMA • Noggranna 
typ RPF • Pålitliga 

• Billiga 

Fasta Drecisionsmotstllnd tVI) RPF rekommenderas surskilt som lllotståndsnor
mal i impedansmutbryggor och som seknndärnormaler för allmänt laboratorie
bruk. De bestå av ett noggrant jus terat och ftlorat motstånd ingjutet i en bake
litkåpa försedd med så väl skruvanslutninga r som banankontakter. 

Lagerföras i värden frun 0,01 Q till 200.000 Q 

Noggrannhet: 0,05 % inom omriidet 10-100.000 Q 

Temperaturkoefficient : 0,01-50.000 Q :±O,002 % per °C 
100.000- ±0,013 % per °C 

Begär specialprospekt! 

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

\ 

Fig. 2. Räkneskivan är ett utmärkt hjälpmed el 
vid radiot ekniska beräkningar. 

na omfattar omvandling från frekvens t i'l 

våglängd OCll omvänt samt beräkning av av· 

stämningskretsar. Framför allt de senare be ' 
räkningarna är givetvis av värde för radio· 

tekniker. Man kan här med utgångspunkt frän 

frekvens (f). kapacitans (e) eller induktan , 

(L) i en krets bestämmA den tredje s tod,,·· · 

ten i ekvationen 

/ = 1/ 271\/ LC 

Räkneskivorna kan även användas för cirkel· 

he räkningar enligt formeln 

a=nd2/ 4 

Vidare finns det på räkneskivorna skalor 

för omvandling frå n exempelvis spännings· 

30: I 
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P LA S T F O L I E K O N D E N S A T O R E R 


Utföres m ed 2-10 
skilda kapacitanser 
sa mma behållare 

Elektriska egenskaper 

mycket hög isolationsresistans 

låg förlustfaklor inom s tort fr k ve nsområde 

mycket god kapacitansstab iJitet 

liten restladdning 

AKTIEBOLAGET RIFA 

Driftspänningar: 200 V = och 1000 V= 
" - _ 1 

Temperaturområde: -600 C till +60 0 C 

Temperaturkoefficient: ca -200X10'6/ 0 C 

Kap.-toleranser: ± 10 % (± 5 %) ±2 Ofo ± l "I" 

NO RRBYV ÄG EN 30, ULVSUNDA - TEL. 2626 10 ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 

för 
filter 
Re-kretsar 
räknekretsar 
sågtandoscillatorer 
integrerande kretsar 

PFH 6030 
Kapacitans
område: 
l-10 pF 

PFG 500 


PFH 600 och PFH 601 
Kapacitansområde: 0,001-1 pF 

PFH 502 
Kapacitansom
r äde : 
0,001--0,72 ,uF 
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TAPE-RECORDER 
Mekanism 

Kombinerat tape- recorder, graver 
verk och skivspe la re (78 varv) . 
Snabb fra m- o. åte rspoln ing. Band 
hastigheten 3'/ ."/s. Kopplingssche
ma till lämplig förs tärkare med 
följer. 117 volt 50 pis. Pris Kr. 425 : 

BYGGSATS 1"1 LL 

3 -SPEED VERK 

Komp lett sats delar till hä r bred

v id avbildade Engelska skivspela

re, 3 hastigheter 33';', 45 OCh 78 

va r v. K ristall -pickupen omställbar 

för LP o. Normalskivor. Au toma

ti sk s topp. Motor om kop plingsba r 

för olika spän n ingar växelst röm. 

Pris In K!. f rakt endast kr. 127: 50 


A.B. CHAMPION RADIO 
Brunkebergstorg 24 STOCKHOLM Tel: 215703,211393 
Polhemsgatan 38 STOCKHOLM Tel: 227820 (växel) 

Nordhemsgatan 60 GÖTEBORG Tel: 124075 (växel) 

Isak Slaktaregatan 9 MALMÖ Tel : 76725, 76726 
\~________________________________________________________________J 

F ig. 3. Räkneskiva av mindre typ. 

[örbålIa nde till dec ibel eller Neper. P å den 

större skiv an finns också fä rgkod för mOlstånd 

och kondensa torer tryck t. 

Transistorer 

AB Bo Palmblad, Stockholm, har meddelat, a tt 
man nu för omedelbar leverans har fått ~ n 

skikttransistorer från Raytheon i USA. Det är 
två typer av transistorer med beteckningen 
CK 721 och CK 722, båda av p·n·p·typ och 

avsedda att användas i de fall strömekonomi 
och liten storlek är aV största vikt. T iIlednings
trådarna kan lödas direkt till kopplin gskom
ponenterna utan användning av sockel. Sub· 
miniatyrsocklar av stan dardtyp kan dock om 
man så önskar användas, varvid till ednings trå 
d arna avskäres till ungefär 5 mm längd. 

o 00 

Telefunkens KAT O D S T RALE R O R oöverträffade o o o 

Typ Diam. 
m.m. 

Glöd
spänning 

V 

Glöd
ström 
mA 

Anod
spänning 

UalV 

Efteraxelerations
spänning 

Ua2V 

Katadström 
Medelvärde 

A 

Avlänknings
känslighet 

pkmm/U Ipsmm/U 

Enstrålerör I I I 
ca. ca . 

DB 7-12 75 6,3 300 800 ... 3000 - 50 0,12 0,08 

DB 10-14 100 6,3 300 1000 ... 3000 Ual···2Uol 100 0,29 0,21 

DB 13-14 130 6,3 300 1000 ... 3000 Ual···2Ua l 100 0,36 0,30 

DB 18-14 180 6,3 300 1000, .. 3000 Ua l· · ·2Uo l 100 0,29 0,24 

DB 13-12 130" 4 800 2000 ... 8000 - 100 0,16 0,13 

Flerslrålerör 

DBM 10-12 100 4 800 1000 ... 2000 - 100 0,20 0,17 

DBM 10-14 I 100 4 800 1000 ... 2000 1000 ... 8000 100 0,12 0,10 

DBM 16-12 160 4 800 1000 ... 2000 - 100 0,32 0,27 

DBM 16-14 
I 

160 4 800 , 1000 ... 2000 1000 ... 8000 100 0,20 0,17 
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" Samtliga rörtyper utom DB 13-12 levereras med grön, blå eller efterlysande skärm. 
Anslutningar för avlänkningsplattorna anbringas på sidan å denna rörtyp. 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÄDLÖS TELEGRAFI 
Tel. 232005 STOCKHO LM 32 Tel. 232005 
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7" oscilloskop WO-56 A 

med likspänningsförstärkare 

Stor känslighet, stor skärmdiame:er, som gör oscilloskopet lämp
ligt för såväl radio- som industrilaboratorier och för servicebruk. 

Vertikalförstärkare: frekvensområde 0-1 M p, s (-6dB) 

känslighet 4,2 mVeff/ cm 

ingångsimpedans 1 megohm 

Horisontalförstärkare: känslighet 8,4 mVeff/ cm 
ingångsimpedans 1 megohm 

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

Bild-expansion 3 ggr skärmdiametern 

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

Dim_ höjd 340, bredd 230, djup 420 

Junior VoltOhmyst 
WV-77 A 

Även denna lilla rÖ[\'oltmeter 

har den stora ö"erskådliga 

skalan_ Graderad att passa 

varje mätomdde. 

Likspänningsomräden 

3-1200 V 

Växelspän ningsom råJen 

3-1200 Veff 

Resistans 0,2-1000 megohm 

Totalt 15 mätom råden 

Stabilt serviceinstrument 

Nätanslutning 105-125 och 

200--240 50-60 p/ s 

Extra tillbehör för Voltohm\,st: 

Hf-mätkropp för 250 Mp/s. 

Högspänningstillsats för 

50.000 V. 

,~~ 
.~ ...... 
• 

.-. --- 

'- ~/--

från lager 

Pris kr. 395:
komplett med mätsladdar 

från lager 

Pris kr. 1.750:

Televisionskalibrator 
Oscillator 19-110, 170-240 Mp/, 

pli överton 38-220. 34()--4RO Mp/ s 

Attenuator 100 %-1 % 
Krislalloscillalor 0,25, 2,5 och 4,5 

Mp/ s 
Modulering, lonfrekvent och 2,5, 

4,5 Mp/s 
Bredbandsmodulering 60 p/s

30 Mp/ s 

Pris kr. 1.750:

Tel ev is i on S .. svep 
Videooscillator 300 Kp/ s-SO Mp/s 

Variabelt svep upp till 12 Mp/s 

12 fast avstämda kanaler 82-21(, 

Mp/ s 

Utspänning 5 .',V-O,1 V 

Pris kr. 2.175:

Be gä r specialbroschyrer! 

G e neralagent: 

- gen erator 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
M ä t i n s t r u m e n t a v d. B A R N Ä N G S G A T A N 3 O, S T O C K H O l M S ö. T e l. 44 97 60 
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Egen tillverkning av: 


Trådlindade fixa och reglerbara mot


stånd, permanentbelastning upp till 


160 W. 


Trådlindade potentiometrar upp till 


50 k / ohm. 


Lager av bl. a .: 


Elektrolytkondensatorer. 


Ledningar och kabel. 


Tråd , emaljerad, konstantan, man

ganin, kromnickel. 


Radiokomponenter . 


Omkopplare. 


Nättransformatorer. 


Mikrofoner - Mätinstrument. 

AKTIEBOLAGET ELTRON 

Kronobergsgatan 19 - Stockholm 


Tel. 50 79 94, 50 79 93 


Södra Vägen 73 - Göteborg 


Tel. 18 67 18. 


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

Data: 
Maximalvärden: CK 721 CK 722 
Kollek torspännin g -20 V -20 V 

Kollektorström - S mA - ·5 mA 

Ef f e ktförlll ~t för kollektorn -30 mW -30 mW 
(vid +30 0 C) 

Injektorström ~-.) mA - ., mA 

Driftstpmperatllr +SO° C +50 0 C 

För båda typerna g~iller följande driftsdata 

för en koppling med jordad kollektor (vid 

+30 0 C): 

Kollektorspänning -1,5 V -1,5 V 

Kollektorström -0,5 mA -0,5 mA 

Basström -6.uA - 20,uA 

Strömförstärknings[aktor 40 12 

Effektförstärkning 38 dB 30dB 
Brusfaktor (l kr /s ) 22 dB 22 dB 

För CK 721 gäller följande data för kopp· 

ling med jordad injektor (vid + 30 0 
C): 

Kollektorspänning -3V 

Kollektorström -2mA 

Bass tröm - 30 ,uA 

Belastningsresistans 1250 oh m 

Di~torsion 80/0 
Uteffekt 2,8mW 

Subminiatyrtransformatorer 
Firma Bo Palmblad, Stockholm, har översänt 

data för några transformatorer i minia tyrutfö· 

TRELLEBORG 
ISOLERBAND 

Ger en effektiv och varaktig isole ring, 
är Btarkt men lätt att riva och klibbar 
genast utan att kleta. 

Finnes i svart och vitt i längder om 5, 10 
o. 25 m. Bredder: 15,20, 25,30 o. 40 mm. 

Säljes av el- och 
järnvarugrossiJter. 

TRELLEBORG S GUMMIFABRIKS 

AKTIEBOLAG - TRELLEBORG 


Stockh olm , G öteborg, Malmö 

Jönköping. Örebro, Sundsvall 


/ / /
Ledan/~. ~V/nska~adiOfabrikanter 

valJer BEREC 
UI .. Dr ..... a. 

~ 
-världS11liirket i radio

batterier 
ger större etfekt 

och längre livslängd 

Generalagent: TRYGGVE SUNDIN 
RIddarg. 23 A, Sthlm. Tel. 677169·677170 



\ 

en efter längtad 


Cardioidmikrof Oll 

RD-76 lågohmig 
RD-77 högohmig 

upptagning~karakteris tiken är 
en kombination av band och 
dynami9k mikrofon med de 
fördelar den dynamiska har 
beträffande hög känslighet 
samt bandets förnämliga ljud
kvalitet. 
Frekvensområde: 30-ILOOO 

P/s. 

Pearl golystatiY 

Pearl introducerar en nyhet i 
mikrofonstat~v. Pearl självlå
sande golvs1ativ kan höjas och 
sänkas utan att låsmuttem be
höver av- eller pågängas Konst
ruktionen gör det möjligt att 
medelst tryck eller dragning 
fixera s.rativeti i önskad höjd. 

Patent Nr 137.597. 

PEARL 
MIKR O FON LABO RATO RIU M 
Fyrkantsvägen 15 - Spånga T el. Sthlm 36 26 27 

~~-------------------------------------------------------------------------------------~ 
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SNABBA BRUMFRIA C___ tv1_ S;-tv1_) RELÄER 
med metallkontakter eller Hg-vippor 

och maximalt 8 växlingar_ 

RTO 1,5 A/250 V ~ BR6 6-10 A/3BO V'" 
RTl 2,5 A/250 V '" BQl 2-50 A/250 V'" 
RT4 2,5 A/250 V ~ 8Qvl 2-6 A/250 V N 

Spole för 6-380 V'" 

eller 6-220 V= 

RTO levereras från lager 

Stockholm till betydligti 
Vidare reducerade priser. 

upplysningar från 

Ensam. .a B I.,p U L S Telefon 
försäljare a 1'. 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM l 

By"" själv!AB STOCKHOLMS 
l. l-rörs fIckmottaga

re med högtalare.
Effektiv och lätt PATENTBYRÅ byggd. 

2. 	 2-rörs radiotelefon 
"Bandle talk lc" . 
Räckvidd 6-7 km. 

Zacco & Bruhn 

Patent 3. 	 l-rör. "Walkle
tal kle" i fickformat. 
Rti ckvldd 3-5 km.Varumärken 

4. 	Bögtalande telef on . 
Enkel förstärkarH. Onn, I. Stäck koppling utan rör. 

E. Holmqvist, Utjorliga arbeubeJkrivningar och ritningar. 
N. Larfeldt Vid för.kollslikvid 4:- pr ,t. Mot efterl..-rav 

Gn.tuUuJ 1878 postför.kott 4: 75 pr st.
MldJ,m"./lr ")I S"mJj" p.,,,,tombuJJ/:r,,.i,,,,,, 

Skriftlig beställning till: 
CENTRUM STOCKHOLM Cbr. Helgesen

Kungsg;lun 36 - Tel. "230970 Drivhusgatan 5, Göteborg S. 

rande från det amerikanska företaget Crest 
Laboratories I nc. 

Dessa transformatorer, som har kärnor al' 

specia llegerad plåt, är avsedJa att använda s 

för hörapparater, miniatyrförstärkare, luft· 

burna utrustningar etc. 

Av speciellt intresse är de s. k. mikrotraas· 

fo rmatorerna, avsedda att användas till sam

mans med transitorer av olika slag, bl. a. typ 

CK-721, som f. n. finns alt tillgå på svenska 

marknaden. 

Germaniumdioder för TV 

Philips har tagit upp tillverkning avel! par 

germaniumdioder typ OA60 och OA61 särskilt 

lämpliga alt användas i TV-mottagare. OA60 

är avsedd att användas som bildde tektor och 

har max . backspänning 25 V. Vid seriediod · 

koppling och 2 kolllns belastningsresistam 

parallellt med 100 pF är vid S V växelspäil. 

ning och vid frekvensen 30 ?I'Ip/ s ekvivalen l ö 

dämpningsresistansen på generatorkretsen ca 

0,8 kohm. 

Dioden OA61 är avsedd alt användä8 

som likspänningsåterställare och har följande 

data : 

Max. backspänning (arbe tsspän n ing) 85 \ 

Max. likriktad ström (m edelvärde ) S mA 

J'.Iax. likriktad ström (toppvärde) 15 mA 

Min. framström vid +lV 2,5 mA 

Max. backström vid - .50 V 100 ,,,ll 
Max. strömstöt under l sek. 500 m;\ 

I{apacitansmeter. 
Firma Elektronikkontroll, Stockholm, som är 

representant för det österrikiska företaget 

ELGE, har översänt data för en direktvisande 

kapacitansmeter, l)Kapometer MK Ob>, från 

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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l
Dag- och aftonskola. Ingenjörs-, verkmästare- och förmansexameB. 
Teleteknik med radlo- och rada rtekntk. Maskinteknik med ~erkstad.teklllk. 
Låga levnad skostnader: 100 kr. lägre pr mån. än IStocklJolm o. Göteborg. 
Moderna kursplaner. Höstterminen börjar 1 sept. Studiebandbok sände.Kfi på begäran. AngIv fack, praktik, ålder m. m. Åberopa denna tidn ing. 

Telefon: Köping 113 16. - Rektor. 
\ 
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HEWLETT-PACKARD INSTRUMENT 

Avläs frekvensen 

.
Inom området 

direkt 0,01 pIs-lO Mp/s 

J 


av Ironlpanelen. Mälarställning 168438 

"kvarhållas» genom en manuellt manöv

rerad omkastare. 

Vid låga frekvenser m äter instrumentet 

varaktigheten i mikrosekunder aven pe

riod hos m ätspänningen. En 10 p/s signal 

utnyttjas härvid för bestämning av pe

riodlängden. Liksom vid frekvensavläs

ningen kan periodlängden avläsas omedel

bart efter räkningen eller resultatet kvar

hållas. 


Koppling. 

Verkningssättet för -hp- 524-A är baserat 

på räkning av pulser. Mätspänningen till 

föres via en bredbandsförstärkare, som 

ger kantvåg, en elektronisk spärranord

ning vilken kontrolleras aven tidgenera

tor. När spärren öppnas,pålägges den 

okända spänningen de räknande kretsarna. 

När spärren stänges, påverkar kretsen re

gistreringsanordningar, på vilka frekven

sen sedan kan avläsas i p/s eller period

längden i ,usek. Tidgeneratorn kontrolleras 

aven kristalloscillator av extremt hög 

stabilitet. 


automatiskt 

ögonblickligen 

Hewlett Packard S 1.4A 
frekvensräknare 

DelaljfJild 

-hp- 524-A frekvensräknare är den första 
kommersiella utrustningen fö r d irekt och 
ögonblicklig bestämning av en godtycklig 
frekvens mellan 0,01 p/s och 10 Mp/s. Ap
paraten ersätter en frekvensstandardut
rustning med interpolationssystem och de 
tektor, och det krävs inga extra förstä r
kare, oscillatorer, multivibratorer eller 
oscilloskop. Instrumentet ä r avsett för 
bl. a. mätning av sändares och styrkristal 
lers frekvens, bestämning av fiJterkurvor, 
kalibrering av oscillatorer, bestämning av 
varvtal (upp till 600000000 r / m), under
sökning av frekvensdrift, slumpmässigt 
uppträdande förlopp pr tidsenhet etc. Den 
representerar också en frekvensstandard 
anläggning av hög precision. 

Frekvens- eller periodavläsning. 
Vid hög frekvens räknar och återger -hp
524-A mätspänningens frekvens över tids
intervalle r om 10, 1,0, 0,1, 0,01 och 0,001 
sek. Räkn~- och å tergivningsperioderna 
är identiska och följer varandra automa
tiskt. Räkneresultatet återges omedelbart 
efter räkneperiodens slut och kan även 

Ny -hp- 520-A räknare för höga hastigheter. 
Denna nya utrustning är en aperiodisk dekad
räknare för max. 10 MpJs. Den ger en hög grad 
av noggrannhet och möjliggör bekväm mätning 
på "snabba" kretsar oeh kärnfys ikaliska för
lopp. Denna utrustning är inbyggd i -hp- 524-A 
frekvensräknare, men är också tillgängllg som 
separat instrument. 
-hp- 520-A "Sealer" räknar periodiska pulser 
från O pis-lO Mp/s. Upplösningstid för dubbla 
pulser är 0,1 .lLsek, för tredubbla pulser 0,2 !-,sek. 
Apparaten alstrar en utgångspuls för 100 mot
tagna och återger återstående siffror på två 
panelinstrument. 

• Mäter fre kven. eller perioden 
• Direkt avlä.ning, inga beräkningar 
.Ingen invecklad uppkoppling av 

apparater 
• Kan lätt använda. av icke-tekni.k 

personal 
.Naggrannhet 1/1 000 000 ± 1 enhet 

rekniska data : 
Räkningskapacitet : max 10 

Mp/s. 
A.vläsning: direkt avläsning på 

åtta skalor. 
Räkningsperioder : 0,001, 0,01 , 

0,1, 1 och 10 sek . 
Bestämning av låga frekven

ser: Varaktigheten a v en 
period avläses i mikrose
kunder. 

Noggrannhet: ± 1 enhet ± 
2/1 000 000 per vecka Ihögre 
noggrannhet kan uppnå s vid 
användning av yttre fre
kvensstandordi. 

Vid period mätning : ± 0,3 'J, 
upp till 300 p/s ; ± 1 fLsek 
mellan 300 p/s och 10 kp/s . 

Yttre frekvensstandard il 00 
kp/ sJ: Användes då högre 
noggrannhet krävs. Erfordras 
1 V spönning över 50 koh m 
parallellt med 30 pF. 

Ingångsspänning: Min. 1 V 
tappspä nning. 

Ingångsimpedans: ca 100 kohm 
para llellt med 30 pF. 

A.nslutning.dan: standard typ 
BNC. 

Strömkälla: 115/220 V, 5~60 
p/s, 400 W. 

Storlek: ca 70 cm hög, 55 cm 
bred, 35 cm djup . 

Vikt: ca 55 kg. 

Begär närmare upplysningar genom generalagenten: 

K. L. N. CltaJin9- CO. .L!.tJ. ~.B. 
Sveavägen 70, STOCKHOLM Tel. 215205, 206275 



"C RES T" 

m i n ia ty rt ra nsform a tore r 

för transistorer 

För' a t t vid nykonstruktioner hundra 
procentigt kunna tillgodogöra sig 
transistorernas små dimensioner krävs 
även små transformatorer. Nedanstå
ende "mikro-miniatyr-transformato
rer" har dimensionerna: Diam. 22 mm. 
höjd 16 mm. 
TIMM Linje-emittel', 5001500 ohm 
T2MM Mikrofon-emitter, 50000/500 ohm 
T3MM KoIlektor-emitter, 50000 /500 ohm 
T4MM KOllektor-linje, 50000/500 ohm 
T5MM Kollektor-talspole, 50000/6 ohm 
CREST-transformatorer finnas även 
för andra ändamål och i .ett flertal 
olika utföranden. Begär priser och 
kompletterande uppgifter från 

Generalagent: 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 

Stockholm Sö. Tel. 449295 


\ 

ELGE. Della instrument vars verkni ngssätt ba· 
seras på reaktansmätning har inbyggd ström· 

källa. Mätspänningen hålles så låg, att elektro· 
lytkondensatorer kan mätas utan förspänning. 
Mätområdet för instrumentet är 1000 pF till 
5000 f,F i åtta omrJ.den och mätnoggrann he· 

ten ± 5 '70 . Instrumentet kan även anvä ndas för 
uppmätning av mot -[ md från 0,1 ohm till 

l Megohm i åtta områden. Såväl kapacitans· 
som resistansvärdena avlä",s direkt på instru· 
mentets skala. 

l.:niversa.Iinstrument från Philips 

Sven.s/w A B Philips har överc iint data för ett 

nytt universalinstrument typ 811 mer! 20000 

ohm/ V vid likströmsmätning och med ett 

ol'anligt vidsträckt mätområde. I det vrirlspo· 

leinstrument, som ingår i instrumentet, använ. 

des en Philips ticonalmagnet, och i växel· av t.ab. 1. Anmärkning,värt är att ett särskilt 
strumskret~en utnyttjas Philips germanium· område för växelströmsmätning upp till 3 A 
dioder som likriktare. Mätområdena framg1\r införts och att resistansmätning upp till 10 

Lik· Lik· Växel· Växel· Re· 
ström spänning ström spänning sistans 

120 I,A 3V 600 I'A 3V 0-10 000 

600 I,A 12 V 6mA 12 \' 0--100000 
6mA 60 V 60 mA 60 V O-lOMQ 

60 mA 300 V 600mA .300 \' 

600 mA 1200V 3A 1200 V 

3A 

LEVERANS FRÄN LAGERI 
\ 

BRThIAR mottaga.fTÖr Förstärkar- och sändarrör Stabilisatorrör 

VR7(J2X2 6B4G 7AG7 2039 4-2GO-A 829-B 
VRI0;)3Q4 604 705 2E30 35T 832 


3S4 606 7H7 3B28 211 9;)4 Tyratronrör 


GY3GT 6K7G 7S7 4B32 803 G516 2D21 


GA3 GK7GT 7Y4 807 2050 


6A07 6N7GT 12AU6 


6AL5 6Q7GT 12AX7 


GAM5 6SL7GT 12BE6 


6AQ5 6SN7GT 14H7 


6AT6 GTT5/6G5 14S7 Begär offert! 

6AU6 6V6GT 25UiGT 


6BA6 6X4 35Z3 


6BE6 


AB Standard Radiofahrik 
Johannesfredsvägen 9-11, Bromma 

Tel. 252610 Telegram: Staneleo 
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NYTT precisionsoscilloskop typ 315-D 
med små dimensioner 

från TEKTRONIX 
Hur ofta har Ni önskat Er ett precisionsoscilloskop som är 
lätt att ta med på långa resor och in på trånga arbetsplatser. 
Tektronix typ 315-D är ett sådant instrument - det väger 
endast 16 kg och diam. är 30 X 20 X 45 cm. Kan anslutas till 
frekv . mellan 50-800 p/ s och besitter alla de egenskaper som 
Ni fordrar av ett förstkla ssigt laboratorie-osciIloskop - plus 
många nya egenskaper som aldrig tidigare varit kommersiellt 
tillgängliga. 

Tidsavlänkningen .. . .... . ....... . 1 ,us till 50 s 

Känslighet ............ . ......... 0,01 V / delstreck 

Vertikal bandbredd .. . ....... .. .. 1i1Cltröm till 5 Mp/ s 

Stigtid . . .............. . ........ . 0,07 fA.s 


T olv kalibrerade mätområden från 0,01-50 V/ delstreck (var
je delstreck 6 mm). Illbyggd 0,25 signalfördröjningslinje. T id
avlänkningen omfattar 24 kalibrerade områden, dessutom 
kompletterad med 5 ggr förstoringsanordning. Fyrkantvåg
kalibrator, direktkopplad återgång, triggeramplitud-diskri 
minator och många andra finesser . 3" katodstrålerör med 
plan skärm och skarp teckning. 

Begär utförligt prospekt eller demonstration 

ERIK FERNER 

Björnsonsgatan 197 Bromma Tel. 377700 

UniversalrörvoltlDeter 
för laboratoriet 
Fabril~at Rohde & Schwarz Typ URI 

Mätmöjligheter: I
Växel spänning 	 100 mV-300 V 


30 pj s-250 Mp/ s 
 I Ett 30-tal nya mätinstrument 
Växelström 	 100 IlA-l A 


30 pj s-2 Mp/ s 
 I finner Ni i Rohde & Schwarz 
Likspänning 20 mV-30 kV 

Likström uA-1 A
0,002 ,	 I specialbrosch..yr 

I 
I T. ex. Antenneffektmetrar Normalfrekvensanläggningar 

Signalgeneratorer Skrivare 
Frekvensmetrar Impedansmerrar

I Mätmottagare Ljud- och vibrationsmerrar 

I 

Rekvirera broschyren! 

I 
Generalagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 

M ä t i n s t r u m e n t a v d. B A R N Ä N G S G A T A N 30, S T O C K H O l M S ö. T e I. 4497 60 

Resistans 10 ohm-l.OOO Mohm 



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

R1155 Trafikmottagare snygga ex, 
Med omg, le verans, Kr. 325: - brutto, 

Radaroscillograf med 6-tums bild
rör och alla rö r etc, plus ombyggnads 
beskrivning p å engelSka, Fabriksny, 
Marknadens absolut snyggaste radar
enhet, Endast Kr. 120:-, 

BC455 Trafikrnottagare för 6-9 Mc, 
6 st, 12-voltsrör, Ny, Frostlackerad, Sche
ma och anvisning för inkoppling med
följer, Kr. 1:30: - , 

8C458 o. BC459 TX Chassin. 
Se artikeln " 100 watt för mindr'e än 100 
Kronor" QTC 9, 1932, Kr. 26:-, 


BC456 S k,irmg,-modulator, Kr. 40: 


TU5B Avst.-enheter med snygg
front, Kr. 35: -, Obs,! 6-kantsnycklar ttlL 
samma finnas. Kr. 1:-. 

Rör: HÖ~5ta amatörrabatt a nedanst. 
bruttopriser: 6AG7 - det idealiska oscil 
lator- och frekvensdubblarröret - 15: -, 
6AC7 18: -, 6Y6, "clampröret" nr Il 12:-, 
6C4 7: 50, 6AQ5 (6V6 i miniatyr) 10:
GJ6 13: -, 6AK5 19: -, 9002 7: -, 12AT7 
14: -, 12AK7 12: -, 6SN7GT 11: - , Lik_ 
riktarerör: SY3GT 5: 50, SZ3 8: 50, 86610: 
(det sista netto), Stab,-rör: VRIOS 17:-, 
VRISO 17: -, D e s s u t o m: 2 st, 125 watts
rör 826 Kr. 15: - och 2 st, 75 wattsrör IflZ5 
Kr, 8:-, 

Indikatorinstrument 60 - 150 
microampere Temp, graderade, Lämp
liga i absorptlonsmeter, grid-dip-meter, 
l kombi nation med germaniumdiod IN48 
upptäCkes ofelbart alla sorters "bus 
svängningar", K'opplingsschema medföl
jer! Endast Kr. 14:50, IN48, fabriksny,
Kr. 7:-, 

BElS RADIO 
Polhemsplatsen 2 Göteborg 
SM6BWE Ragnar von Reis, te l. 15583:; 

säkrast 16,00-17,30, 
,~-----------------------------------

Vibratorer 
Standardtyper 2, 4, 6, 12, 24 V, 
110 p/s 10-60 V A med och utan 
återlikriktning, pr st. 16:-, 

Kraftvibratorer 20- 440 VA 50p/s 
pr st. 48:-, 

Kort leveranstid, Rabatt vid stör
re antal. Begär offert. 

Ingenjörsfirman T E LI O 
Postfack 6129 - Sthlm 6, 

\ 

UTFÖRSÄLJNING 
\ 

av högklassiga överblivna instru
mentdetaljer, såsom Shallcross 
precisionsmotstand, högohmsmot
stånd, elektronrör, vridspole - m, fl. 
instrument. Oljekondensatorer, 
Omkop plare, motorer, transfor
matorer (bl. a, konst. spänning), 
Rekv, lage rlista, 

LK B-Produkter 

Fabriksaktiebolag 


Box 12035 - Stockholm 12 

Tel. 289160 


Chassiet foslhölles med endast lyra skruvar -------, 


Nollkouekrion lor mo!sr6nd'i molning ------ 


Keromisko omkopplare a ... slabil konstruktion 

Forkoppl i n gsmol~16nd i kroh rga plosthölten 

SI(Öm ~ hunla(, bu juslerboro ---------, 

Torrborrerrer för mOlsr6ndsmotning ----- 

iVIohm är möjlig, Skalo rna är linjära för både 

växelströms, och likslrömsomriIdena utom för 

det lägsta växelströmsområdet. Utförandet är 

robust. 

Pelarcellhöglalare 

Amerikansk Ljudteknik AB har introducerat 

en ny typ av högtalarkonslruktion, pelarcell 

högtalaren, ;vred en ,åd an högtalare ernås 

stark riktn ingsverkan av det utsända ljudet, 

samtidigt som en nästan likformig utbredning 

inom riktningsområdet ernås, Framför allt lär 

denna konstruktion vara särskil t lämplig för 

tea tersa lon ger. 

Pelarcellhögtalaren lillverkas f. n, med [yra 

cellsystem, varje system med sex celle r_ Fre

kvensområdet [ör denna typ av hÖi!talare ä, 

60--9000 p/s och totala impedansen för 

högtalarsystemet är 8 ohm, Högtalaren tål en 

belastn ing av 28 W, 

Utbyggbar rundradiomottagare 

T D Smith AB, Stockholm, har introducerat 

en liten behändig radioapparat kallad Domi

no, Det är en 5,rörs super och fine ,,-op n mej 

den är alt man kan köpa den med endast ett 

\ ag län,e(]solllnide. cX'JJ1pelvis enbart mellan

våg, \, arje ytterligare område, kort- e ll er lån;;

\ag. betingar ett tilläggspris av kr 20: - pr 

område, Apparaten har som bilden visar ett 

originellt utförande i mahogny och bar stora 

rejäla ra tt ar. 

AMATÖRER 

Vi har på senaste tiden avsevärt utökat 
vår sortering av amatörmateriel, varav vi 
vilja fram hå lla: 

PAilips spolstommar med trimkärna 7 mm 
diam, 

PhilipS lufttrimm ar 

Philips avstämningskondensatorer 2X500 
minia ty r 

D:o 3X500 miniatyr 

Phi lips mellanfrekvenstransformatore r: 

Miniatyr Q-värde 125 446-464 k/c 

Runda Q-värde 140 446-464 k /c 

Riklig sortering av televisionsmateriel 

Bandkabel 300 ohm 

H F drosslar 60 u /H, 100 u/H, l mlH, 2,5 m iR 

Keramiska kondensatorer 

A.B.INETRA 
Tel: 200147, 216255 


Regeringegatan 97 Stockholm C 


Rekvirera vårt supplement över televi
sions- och amatörmateriel. 

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

GÖRLER-

KVAlITETsDETALJER TILL AM-FM

MOTTAGAREN I DETTA NR 

SPOLREVOLVER 

F 320 ",' , , , , , , . , . ' , , . , " 114:

VRIDKONDENSATOR 

NSF 296 """'" _, "'" 28:

MF-TRANSFORMATOR 

F 325 12:50 

F 326 12:50 

F 327 13: 80 

Vid köp av komplett sats 5 0/0 

rabatt = netto 171: 76. Fraktfritt. 

ELEKTRON I KKONTROLL 
ARKITEKTVÄGEN 52 BROMMA 


TEL. STOCKHOLM 262224 


~~--------------------------------~ 
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@Y AVO M ETER Modell HD 

Vid " flygan de service" under påfrestande 
yttre förhållanden är denna "Heavy Duty 
Avo Meter" ett idealiskt universalinstru 
ment för mätning av ström, spänning och 
resistans inom 18 mätområden. Det är 
robust utfört och försett med en sinnrik 
utlösningsmekanism, som automatiskt bry
fer strömkretsen och visar röd varnings
signal vid överbelastning, t. ex. vid felin
koppling, och därmed skyddar instrumen
tet. En praktisk beredskapsväska med 
axelrem kan erhållas. 

Ensamförsäliare fö r Sverige; 

SVENSKA 
RADIO 
AKTIEBOLAGET~HA 

Alströmergatan 12 - ST O C K H O L M - Tel. 22 31 40 
Filialer i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Orebro och Norrköping 

DATA: 

Lik- och växelspänning : 
la, 25, 250, l 000 V 

Lik- och växelström : 
la, 100 mA, l, la A 

Resista ns: 
0-500 ohm, 0-50 000 ohm 

Känslighet : 
Liksp. 1000 ohm/V 

Noggrannhet: 
Likström 1% av fullt 

skalutslcg 
Växelström en l. "British 

Standard l st Grade" 

Mått: 190X139 x l02 mm 

Vikt: Ca 2,5 kg 

Pris: Kr, 285:

> 
< 
O 
3: 
m 
-t 
m 

PELARCELL-


För god återgivning fordras, a l t ljudet når örat direkt. Genom 
efterklanger och ekon uppstår alltid ett sekundärljud, vi lket med 
en viss tidsskillnad n år örat, resulterande i svårigheter att upp 
fatta talet. 

ökas en vanlig högtalares styrka, ökas efterklangen, Den vägen 
är alltså förkastlig när det gäller lokaler med svåra akustiska 
egenskaper. 

Ju n ärmare man sitter en sådan högta lare, ju mer irriterar den, 
ju lä ngre ifrån, desto svagare och sva rare uppfatta s talet. 

Nya rön inom högtalartekniken erbjuder PELARCELLHOGTA
LAREN, Genom att den koncentrera r ljudet till publiken, und
v ikes l.iudreflexer mot tak och väggar. 

PELARCELLHÖGTALAREN erbjuder samma ljudstyrka på för
sta bänkraden som på sista . 
~rodukt från 

AMERIKANSK LJ U D T E K N I K A.-B. 
Sot Eriksgatan 54 STOCKHOLM Telefon 515628MOD PPC-24 
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Radioindustrien kräver 

STOR PRECISION 


LITEN DIMENSION 

Den kräver 

"BEYSCHLAG" 

ytskiktmotstånd 

Dessa miniatyrmotstånd tillverkas för 
0,05; O,OB; 0,10; 0,25; 0,5; l; 2 och 3 watt, 
och i standardutförande med :':: lO 'I. to
lerans. på begäran kan även ± 5 'I, to
lerans erhållas. 
Exempel: 1 megohm/l watt har följande
data: längd lO mm, diam. 2 mm , anslut
ningstrådar med längd 35 m . diam. 0,4 
mm. Temperaturstegring vid 100 'I, be
lastning 35°C, temperaturkoefficient 0,04 
'I, per grad C och brusnivå under IJJ.VN. 
Lackeringens genomslagsspänning bättre 
än 500 volt. 

"PECH" 

glimmerkondensatorer 

Tillverkas av försilvrade glimmerskivor
och med kapacitetsvärden mellan I och 
500 pF. Kan levereras med ±IO, ±5 eller 
±2 'lo tolerans och i två olika storlekar 
oa vsett kapaei tet. 

Typ T har dimensionerna B,5X4,5XI,5 mm 
och är sprutad med ett hartsskikt. 
Typ B har dimensionerna IOX6X4 mm 
och är ingjuten i en hård vaxmassa. 
Data: Arbetsspänning 250-500 volt. 

Temperaturområde -40-+130o C 
Förlustfaktor 2-5 XIO-4 
Temperaturkoefficient +3D-40XIO-G 
Kapaci teter 1-500 pF

Leveranstid: för kvantiteter intill 10.000 
st. 14 dagar efter order. 

Generalagent: 

AB BO PALMBLAD 
Torkal Knutssonsgatan 29 
Stockholm Sö, Tel. 449295 

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

42:4, 

Nya kataloger 

AB Bo Palmblad, Stockholm, har översänt en 

broschyr upptagande data för special rör från 
Raythe on, bl. a. subminiatyrrören i CK-serien, 

tyratronrör, spänningsstabilisatorer, klystroner 

och magnetoner. 

utställning av svenskbyggda 
radiokomponenter 

Sven~ka Teknologföreningens underavdelning; 
Svenska Elekrroingenjörsföreningen, kom

mer den 17 och 18 april att anordna en ut

ställning av svensktillverkade komponenter 

till radio- och elektronikapparater. 
Ett 30-tal fabrikanter kommer att utställa 

aiktueIla komponenter ur sin produktion, vil 

ket komm.er att ge en samlad bild av den 

svenska tillverkningen av idag. 
Utställningen h lIes öppen den 17 april kl. 

12.00-18.00 och den 18 april kL 09.00-16.00, 
Lokal Svenska Teknologföreningen, Brunke· 

bergstorg 20, IV tr. 

Tysk radio- och Tv-utställning 


En tysk radio- och televisionsutstäJlning 


kommer enligt senaste meddelande all an

ordnas i Dusoeldorf tid'en 29 aug. till 6 sept. 


SSF blir SSFT 
Samfu.ndet Svenska Filmingenjörer (SSF) har 
ändrat sitt namn till Sam/lindet Svenska Film 

och Televisionsingenjörer (SSFT) i samband 

med alt föreningen på sitt pwgram upptagit 

även televisionsfrågor. Enligt stadgarna ;ir 

samfundets ändamål: 

a) 	alt främja utvecklingen av tekniken inom 

fiJm , television och samhörande områden 

sam t öka och utbreda teoretisk och prak

tisk kunskap om detta, 

b) 	att verka för normering av materiel och 

arbetsmetoder inom ifrågavarande områ

den och att medverka för framställning 

av apparater och instrument för kontroll 

av normerade egenskaper, 

c) 	att verka för hög standard och ett gott an

anseende hos yrkesutövarna inom samfun

dets verksamhetsområde, 

d) 	att i tekniska frågor föra sina medlem
mars talan inför myndigheter, organ~satio

ner och allmänhet i Sverige. 

Medlemskap kan erhållas av person som 

minst 3 år varit verksam inom tekniskt fack 

-----------------------------~ 
Radiorör för amatörer och industri 

1H5 Batterirör 4. 
1U4 Batterirör 5. 
1N48 Kristalldiod 4. 
CV 102/ 1N21 Kristalldiod 6.50 

2C22/7193 Sändartriod 6. 
2C34/RK 34 Sändartriod 7. 
2X2/879 Likriktare 10.50 

6AB7 Televisions 9. 

pentod 

6AG7 Televisions 9. 

pentod 

6AU6 Televisions 4.50 


pentod 
6AL5 Televisionsdiod 3.50 
6C4 HF triod 4. 
6C5M LF triod 4. 
6L6G Slutrör 8. 
6SC7 Dubbeltriod 6. 
ECC 35/ 6SN7 Dubbeltriod 5. 
12AT7 Dubbeltriod 7. 
14F8 Dubbeltriod 7.50 
930 Fotocell 12.
954 Acornrör 10.
956 Acornrör 10.-
1622 Slutrör 8. 
2050 Thyratron 14.
2051 Thyratron 11.
4654 Slutpentod 10.50 
9004 Miniatyrtriod 5. 
VR 78=D1 Instrumentdiod 4. 
EC 54 UHF-Triod 12.
4654 Slutpentod 10.
CV 979=DLS 10Relärör 10.
CV 1111 Högsp, likriktare 4.50 

5000 V 50 mA 
CV 1141 Thyratron 7. 
VR 56~6J7G HF Pentod 3. 
VR 135=E 1148 Sändartriod 4. 
VR 150 Stabilisatorrör 12.
VT 147=805 Sändartriod 35.
VT 501 A HF pentod 4.50 
VU 39=1561 Likriktarrör 3. 

Inneliggande lager av Tesla och 
Mazda radiorör utförsäljes extra bil 
ligt. 
AF3 HF Pentod 6. 
AL4 Slutpentod 6. 
AZ1 Likriktarrör 2.40 
AZ4 Likriktarrör 3.60 
AZ11 Likriktarrör 2.50 
AZ12 Likriktarrör 3.60 
1064 Likriktarrör 3.60 
EBLI Diod-slutpentod 6. 
EBL2l Diod-slutpentod 3.50 
ECH3N Triod-Hexod 5. 
ECH4N Triod-Hexod 5. 
ECH 21 Triod-Hexod 3.60 
EF9N HF Pentod 5. 
EF22 HF Pentod 3.50 
EFMll Magiskt öga 6. 
EL3 Slutpentod 6. 
EL12 Slutpentod 6. 
UBL21 Diod Slutpentod 3.50 
UCH21 Triod-Hexod 3.60 
UY1N Likriktare 3. 
10LD11= Diod-Triod 3. 
UBC 41 
10CI=UCH 42 Triod-Hexod 3.50 
10F9=UF 41 HF Pentod 3. 
10PI3=UL41 Slutpentod 3. 
U 404=UY 11 Likriktare 3. 
Samtliga rör garanteras nya och säl
jes med full bytesrätt. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
EhrensvärdsgatBn 1, Sthlm Tel. (vx) 540390 

,------------------------------/ 

http:Televisions�4.50
http:09.00-16.00
http:12.00-18.00
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ROSENTHAL 

cementerade 

VRIDMOTSTÅND 

Stomme av högvärdig specialsteatit. 


Snabb värmeavledning, fixering av lindning och 

motståndsbana genom inbränt specialcement. 


Motståndslindning av kromnickel (WM 110) och 

konstantan (WM 50). 


Oöverträffade kontakter och låga övergångsför

luster. 


Keramiskt isolerad axel. 


Stabilt mekaniskt utförande, 


ROSENTHAL cementerade VRIDMOTSTÅND tillverkas nedanstående typer: 

Kootinuer
Märk- ytter· Axel. Axel· Montage.Typ Hg' Motståndsomril.de Irnb;> f(ll' nUds'l
effekt dlam. dJup c:a diam. c:a längd siittbelastbarI I I I I I 

p 10 5 ohm- 20 kobm 24 mm10 W 16 W 34 mm 6 mm 35 mm enbål 

r 20 20 W 30 W 5 obm-30 kohm 35 mm 6 mm43 mm 35 mm enb"l 

p 311 45 W 54 mm 47 mm 6 mm35 W l obm-30 kobm 45 mm 2 f list · 
skruva r 

p 100 g mm100 W 120 W 65 mm 45 mm 3 fäst. 
s k ruvar 

l obm-30 kobm 85 mm 

p 260 250 W 5 obm-50 L:obm HO mm 94 mm 8 mm 45 mm300 W 3 fäst 
skruvar 

Standard motståndsvärden : 

obm l 1,25 1,6 

ohm 10 12,5 16 

ohm 100 125 160 

ko hm l 1,25 1,6 

kohm 10 12,5 16 

2 

20 

200 

2 

20 

2,5 

25 

250 

2,5 

25 

3 

30 

300 

3 

30 

4 

40 

400 

4 

40 

5 

50 

500 

5 

50 

6 

60 

600 

6 

8 

80 

800 

8 

Typ P 10 och Typ P 20 la.gerföres i standard 
motståndsvärden. 

2· och 3·gangade vridmotstånd samt andra spe
ciaiutföranden offereras i,lå begäran. 

Rosenthal-Isolatoren G.m.b.R. tillverkar även: 
glaserade, cementerade, lackerade och öppna 
tråd lindade motstånd, ytskiktsmotstil nd, kera· 
miska kondensatorer, isolel'detaljer av special· 
steatiter, samt i~olatorer för hög- och låg· 
spänning. 

GENERIlLIlGENT 

PAR HELLSTROM 

AGENTURFIRMIl 

GÖTEBORG C 
Tele g ram: Pagenzia Box 279 Tel. 132826, 132832 

Dämpsatser - Elektrolytkondensatorer - Konstantspänningsdon - Mätinstrument för telefoni och bärfrekvenstelmik - Olje. 
kondensatorer - Omformare i speciallltföranden - Papperskondensatorer - Signalgeneratorer - Trimkondensatorer - Vrid

IlOnrlensatorer - Ytskiktspotentiometrar, 

http:Motst�ndsomril.de
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N. V. Popes Draad-en Lampenfabr. 
VENLO - HOLLAND 

) IL r VE RKAR E A V 

ANTENNLEDNING 
ANSLUTNINGSKABEL S - mörkt 

KOAXIALKABEL 
LACKTRÅD 

d e ls å oljelacksbas is, 
del s å syntetisk basis, s.k. POVINTRÅD 

LlTZTRÅD 

MACK-KABEL 


MIKROFONKABEL 


PUSH-BACKTRÅD 

TELEKOMMUNIKATIONS


KABEL 


Fö r sölj"i" g p n daio l lill ~f!J!lI.ljö ro ; ln pOrIÖr p,. 

Ge neralagenter : 

FORSLID &. Co AB 
Torsgatan 4.8 - Stockholm 

Tel. 32924·5, 337545 
\ 

DAIMON 


M _I K R O F O N 

Anslutes till g rammofonuttaget. 

Drives med vanligt ficklampbatte ri. 
l,evereras m ed 2 m la n g sladd som kan 
förlängas e fte r behag. 

Riktpris kr. 19: 50 exkl. batteri. 

FIRMA 

ERIK WALLBERG 
Roslagsga ta n 25, STO CKHOLM. 


Telefoner: 31 8123 , 31 81 24 . 


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

i no m f il men , lekvisione n ell er närbesläkta t 

område och som !nC' ri tera t s ig genom s itt ar

bete eller genom examina och wm är k unn i;; 

i s itt fack . Minimiå ld ern ä r 25 år. I fö reni n

gen kan även ingå pa s~ i va med lemmar och 

stödjande m en l mmar. I nuvarande s tyrelse n 

är civilingenj ör St ellan Dahlstedt, S Vt' n"k 

F ilmindustri, ordföra nd e, och c ivil inge njör 

Kai Smith på A:;a , >ck re terare . Vice ordfö ran· 

de är tekn. l ic. Björn Nils son, ::i\"cn, ka Ra

dio AB. 
SFT anord nar i år fl ' ra kurser och före 

drag i radio- och fi lmt e kni;ka äm ne n , bl. a. 

kur, erna »Fi lm fö r tele \ is iom> och »F ilmtck 

nik {ör T V-i ngenjörer». 

RÄTTELSE 
I artikeln TonJrekvensgenerator för serrice
bruk i nr 2/1953 har r c,i; lan svä rcl ena för ck 
i dä mpsa lse n i n :r '~ en (1c mots tånde n by lt plats. 

De tre mot ståndrn på 500 ohm i de lre s hunt

g re narna skall :;alunda va ra på 120 uhlll un

d er det att r e -istansvärde t på mo ts ta no et 

seriegre narna skall vara på 500 ohm . 

Ritare 
radiointresserad och väl förtrogen 
med radiotekniska sym boler erhåller 
anställning på P OPULÄR R ADIO:s 
r edaktion. Svar med referenser och 
up pgift om löneanspråk sändes till 

POPULÄR RADIO 

Redaktionen 


S tockholm 21. 

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

RADANNONSER 
Under denna rubrik l n töJ'Q9 radannonser Ull 

e tt pris av kr. 3: - p e r rad . Annonstypen är 
avsedd endast tör a.matöre r o ch tör enstaka 
försäljningar. Firm n,[ln nonser mås te hänvisas 

till vAra övriga 1\n nonsform a,t . 

Till salu : AM/SM Sig. gen. 95 kc- 210 mc 
Heath 0- 8 oscitlogr.-byggsats , HRO- ska ta. 
100 kc k r is ta ll, rör , m . m . Upplysn. m . svars 
po r tu. R. Hedren, Ado lfs bgsv. 24 , Marle häl l. 
Te l. 2850 00. 

Till sa lu : Phili ps K a tods tråleoscillograf 
Typ GM 5652 obetydligt begagnad. P ris kr. 
750: -, Thure Jönsson, Grä va rvä gen :?O, L und . 
Tel. 159 31. 

Säljes till högs tbjud. (lägs t 350 kr. ): bel' . 
frekvensmeter B C-221 i got t skick . Nätaggr. 
med modulator kan l ev. om så önskas. B jörn 
Lund q uis t. Ringgat. 37, L u leå 2. 

Till salu: 1 Spolsyst. Geloso HF 50: -. l d:o 
Gen. E lectr. HF mont. på chassie med g a n g 
och MF mm 50: - , lradiolåda frost l. med 
lagerkran L"lska la 50: - , 5 n ä ttr. <"1 15 : -, J a n 
Beck, Stjä rnvägen 8, L idi n gö, Te l. Ga 83 94, 

T i ll sal u : Byggsats fö r EXP . TV. eng . sur
p lus best. av l nd. u n il 6H ny (6 katodstr. 
rör , 7 rör m. m .). IF/AF tln i t 10 rÖr + RF 
u nit 25, 26 290: - kr . Omformare fö r SCR522, 
24 v . lik. inpu t . 60: - kr. Ev . by te mot 16 mm 
projekto r. B . Ekblom , Nygat . 18. Tel. 11 62, 
Alingsås. 

RADIOMATERIEL 

Service män och amatörer! H os oss 

kan Ni fi n na det mesta vad Ni be 

höver av Radio & Svagströmsmate 

r iel. Vi lager föra en hel del deta lje r 

som i va nliga fa ll ej ä r standard 

varor: 

Telev is ionsrör a v europ . fabr ikat (se 

Populär Rad io nr 2 sid . 12). 

N il ttransforma torer. 

Sil - & swingdrosslar. 

Utgångs(ransform atorer. 

Glödström stransformatorer. 

Ingå ngs tr ansfo r m a torer . 


Coaxialkablar & kon takter. 


Twinlead. 

A BRADIOMATERIEL 

Östra Hamngatan 9 - Göteborg 

Tel. 11 22 05 - 11 03 64 . 

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

THE WILLIAMSON 

AMPLIFIER 


En mikrofon- och gra mmofonför 
s tärkare i toppklass som Ni sjäh " 
kan bygga med transforma torer , 
drosslar , rör , l % mots tånd och kon 
densatorer samt högta lare f rån oss. 
Ä ven andra typer av ingå n gs-, dri v 
och utgångstra nsforma torer (10-110 
W.) samt tonfilter, samtliga m ed 
f rekv. omr. 30- 15000 Hz. N ä tt rans 
formatorer och drosslar (20-250 mA). 

TRANFO HANDELSBOLAG 

Arkitektvägen 28 - BROMMA 


Tel. 26 66 45. 

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

RADIOMATERIEL l 
R 1155 mottagare, AN/APA- l os 

cillograf, T1154 sändare, band 

spelare, byggsatser till PR :s ny

börjarkonstruktioner m . m . 

Begär prislistor. 

VIDEOPRODUKTER 

Box 25066 Göteborg 25. 


,~-----------------------------
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CHAMPION 

nya FÖRSTÄRKARE 

gör heder åt 

orkest er 

och 

sor ster 
Högtalaranläggning typ VF28 DW 
Champion transportabla förstärkaraggregat med föl.i ande utrustning: l st kraftförstärkare typ VF 28 A med dubbh 
mikrofoningångar. Uteffekt 25 wat t. 2 st. konserthögtalare, ellipsformade, av Husbondens Röst fabrikat , upphängda med 
dämpni ng. l st tredelat mikrofonstativ (får p lats i väskan) . l st fodral av smärtingtyg för mikrofonstativet. l st nätsladd 
3,5 meter med kontakter. 2 st högtalarkablar 10 resp. 15 meter långa. Allt sammanbyggt i extra kraftig, lätt isärtagbar 
väska, klädd med läderimitation och kantskodd med unicafi ber. Denna anläggning lämpar sig för musikorkestrar och 
solister. Anläggningens vik t: 23 kg. Väskans dimensioner: höjd 540 mm, bredd 440 mm, djup 370 mm. Pris komplett kronor 
995 : - (utan mikrofon) 

Använd rätt mikrofon vid 
rätt tillfälle! 

'\ Kris laUmikrofDn
Krislallmikrofon G 210-7
KM-8 HSK 

komplett med strömbry
komplett med strömbry tare och 6,5 m kabel.
tare och kabel. Pris kr Pris kr 13S:
l1S:

TYP R-KR-SO COSMOCORD 
En kristallmi krofon spe  TYP MIC 30 
ciellt lämpad för tal och är e n helt ny mikrofon,
refrängså ng. Känslighet som lämpar sig utmärkt 
- 45 bd. för a llmänt bruk. MIC
K-KB-50 Mikrofonhu  30 är behaglig att hålla
vud kr. 70: - . i handen , kan även stäl

las på ett bord tack vare 
infällbara stöd. Försedd

TYP RD-4 med mikrofonströmbry
En dynamisk mikrofon tare och 1,85 m kabel 
m ed cardiofon med car kr. 7S:-. 
diodformad upptag
ningskarakteristik. 
RD-4 Mikrofonhuvud 
kr. 170:-. 

Minimie Studio 
Ny mikrofontyp m ed n aturtrogen 6te rgivning av 
både tal och mus ik. Ge.nom sitt smaln rör al' den 
nästan osynlig och skymm e r ej a n siktet på den upp
trädande. Mil<roIonsysteme t är dynamiskt och i n
byggt i foten. Ljudöppningen ril t .. d sm , t t uppåt och 
a vs lutad med el t förkromat skyddsga lle r. Modellen A.8. CHAMPION RADIO
har en mellan 5.000-10.000 svag t stigande f rekvens 
ka rakteristik cirka 6 dB öve r nivå n vid 1.000 pis. 
Den na hÖjning kompe nserar tendens till fa llande Rörstrandsgatan 37 STOCKHOLM Tel.: 227820 (växel) 
karakteristik i fö rstärka re och högtalare och gör Nordhemsgatan 60 GÖTEBORG Tel: 12 40 75 (växelimikrofonen mycket lämplig för s tud iobruk. Känslig
het 0.08 MV/u Bar 200 o hms linj eu tgå ng. E f tc r t rans Isak Slaktaregatan 9 MALMÖ Tel : 76725, 76726. 
formatorn 3 MV/u Bar. Pris komplett med tJ'flnsfor
mator, kabel, kontakter och plexiglasskivor In. 350: 



I 

Komplett serie 


trådlindade U G N potentiometrar 

av I. V.C.-typ i lager 

Trådlindade potentiometrar med linjör resistanskurva strömstyrka avse hela motståndsbanan eller del a v 
(max. ± 15% avvikelse). lindade med speciellt ut denna . 
vald motståndstråd av bästa icke korroderande slag Potentiometrarna är försedda med 1/.4" axel, axelns 
och dimensionerade för 3 W vid + 70° C arbets längd 1 1/8". Kan monteras i paneler med tjocklek 
temperatur. De i tabellen angivna värdena på max. upp till 7/32". 

Nominellt 
resistans-Typ värde 

Q 

LV.C. 1 10 
LV.C. 2 15 
LV.C. 3 22 
LV.C. 4 33 
LV.C. 5 47 
LV.C. 6 68 
I.V.c. 7 100 
LV.C. 8 150 
I.V.C.l1 470 
LV.C.12 680 
LV.C.13 1000 
LV.C.14 1500 
LV.C.17 4700 
LV.C.18 6800 
LV.C.19 10000 
LV.C.20 15000 
LV.C.21 22000 

33 J . . LV.C.22 
LV.C.23 47000 

lq OOOLV.C.24 I I 6,7 I I 
Offerter och närmare upplysningar : 

Värtavägen 57, Stockholm O - Tel. 61 3308, 610891 , 617128 

J O H A N LAGERCRANTZ 
Generalagent i Sverige för : 

AMPt'll:~OL COLLINS RADIO CO ALLEN B DUMONT LABS 
Koaxilalkontakter, 
kabel m.m. 

rörhållare, Sändare och mottagare, 
flygradioutrustning m.m. 

Katodstråieoscillografer, 
kameror, rör m.m. 

GENERAL RADIO CO THE HALLICRAFTERS HAMMARLUND MFG. CO 
Elektriska mätinstrument Sändare och mottagare MottClgare, kondensatorer m.m. 

LEAR INC LlNK RADIO CORP MICROWAVE ASSOCIATES 
Flygradioutrustning . Polisradio Mikrovågsutrustning 

NATIONAL CO 
Mottagare, kontakter, spolformar, NUCLEAR RCA 
drosslar, kondensatorer m.m. Kärnfysikaliska instrument Radiorör av alla slag 

Max. ström· 
styrka (mA) 

550 
450 
370 
300 
250 
210 
173 
140 
80 
67 
55 
45 
25 
21 
17,3 
14,0 
11,6 
9,5 
8,0 

Max. totalt 
spännings

fall vid max. 
strömstyrka 

(V) 

5,50 
6,75 
8,15 
9,90 

11,7 
14,3 
17,3 
21;0 
37,6 
45,5 
55,0 
67,5 

117 
143 
173 
210 
255 
314 
376 
455 

U.T.C. SPENCER-KENNEDY LABS 
Transformatorer Bredbandsförstärkare, filter etc. 

http:I.V.C.l1

