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DUBBELSTRALE
OSCILLOGRAF 
Modell 1035 
Frekven sområde : 
20 pIs- lO Mp/s 
Inb. triggergenera tor 
Kontrollerna kalibre rade 
Fintecknande, plant 
katod st rå lerör 

OSCILLOGRAF· 
KAMERA 
Modell 1428 

avsedd för 35 mm film 

eller papper, optik F= 3,5, 

reduktionsförhållande 

2,87: 1, laddningskapaci

tet 10 m. 

Även motor och växel

låda finnes . 


TRANSPORT· 
VAGN 
Modell 1050 
underlättar intern trans
port av oscillografen och 
hå ller densamma i rätt 
läg e för lättaste avläsning 
på skärmen. 

Fotografiskt reg istreringspapper speciellt avpassat för 
registrering på oscillografer lagerföres . Speciellt käns 
ligt för både blått och grönt. 

Inford ra offert. 

STOCKHOLM Tel VI 44 99 9t 
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beten hos kunder, osv., eftersom man är bero
ende av tillgång till nätspänning. 

På ~enare år ha s. k. lödpistoler kommit 

------------' 

!ödpistol, försedd med i handtaget iIlbyggd 
transformator och strömbrytare. Tack vare 
sitt lilla format idealisk för de f lesta löd
ningar även vid serietillverkning. Uppvärmr E N G EL ningslid ca 4 sek. Effektförbrukning 60 Watt. 
LÖder maximalt 1,5 m/m koppartråd. S-märkt. 

LÖDPISTOLEN 
för punktlödning 

GENERALAGENT 

S011.OpTOdllkteT 
Artillerigatan 87-89, växel 675161, 675190 STOCKHOLM 

Ny typ av lödkolv 


L ödning är Ulan tvekan det vanligaste och 

viktigaste arbetet inom "vagströmstekniken. 
För lödruingsarbeten användes sedan de .. 
cennier tillbaka huvudsakligen elektriska löd· 
kolvar. D· a utgöras i princip av ett elektriskt 
värmeelement av motståndstråd omgivande L.Ii 

kopparlödspets. Ehuru dessa lödkolvar aro 
utomordentligt driftsäkra, mycket praktiska 
och ga ru; ka pri billiga, är det kanske fram· 
förallt två omständigheter, som vållar stort 
förtrd och allvarliga oläge nheter vid använd
ning av des.sa kolvar, speciellt vid mera ratio
nellt arbete: antingen är kolven inte inkopp· 
lad , när man skall använda den, och då tar 

dct en hel del minuter, innan den blir arbe ts
duglig, vilket all tid v,illar för:;e ning och irri· 
tation eller ocb lå tpr mall kolven vara på· 
kopplad frå n morgon till kväll, och då upp
står flera gånger dagligen behovet ay en om· 
ständlig rengöring fran oxiderin " med tillhö
rande nyförtenning - vidare erfordras alltid 

ett värmebe,.tändigt underlag i någon form, 

som man kan lä%ga kolven på eller i, då den 
inl t! användes, $å att brännskador inte uppstå 
(något som alltid inträffar då och då i alla 
fall!). Ett otal konstruktionsicleer och s. k. 
praktiska tips ha också fra.mkommit under 
åren s lopp till underlägg, spänning~reducp

rande omkopplare för minskning av oxid ering, 
då kolven inte an-vänd e5 men skall vara i be
red kap, osv. Slutligen är man alltid handi
kappad, när man vill arbeta utanfö r ordnade 
verkstadsförhållanden, t. ex. utomhus, vid ar· 

Principskiss för elen nya lödkolven. 

i allmänt bruk. Dessa bygga på principen 
uppvärnming aven ganska kort och tjock tråd 
genom elström med låg spännin.g och relativt 

hög strömstyrka erhäIJen från en transfolm1
tor, vars primär anslutes till växelströmsnätet. 
Härigenom uppnås flera fördelar: lödspetsen 
(eller bättre lödöglan) blir löd",arm på kort 

tid, och strömmen är inte påkopplad annJl t 
än under den korta lödtid·en, varigenom oxi
deringen reduceras avsevärt och lödkolven kan 
läggas undan efter avslutad lödning utan vi
dare och var som helst utan nämnvärd tanke 
på bränIlskador på underlaget eller närlig
gande föremål, d fi lödspetsen svalnar fort. NI 
grund av den höga strömstyrkan mh tc sekun

därledningarna frå n den specialbyggda trallS· 
formatorn VMa mycket korta och tjocka, vilket 
medfört att transformatorn sammanbyggt s med 
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en efterlängtad 


Cardi01dmikroJon 

RD-76 lågohmig 
RD-77 högohmig 

U pptagningskarakteristiken är 
en kombination av band och 
dynamisk mik rofon med de 
fördelar den dynamiska har 
beträffande hög känslighet 
samt bandetS förnämliga ljud
kvalitet. 
Frekvensområde: 30-11.000 

Pis. 

Pearl go!vslaliv 

Pearl introducerar en nyhet i 
m.ikrofonstat~v . Pearl självlå
sande golvstariv kan höjas och 
sänkas utan att låsmu ttern be
höver av- eller pågängas Konst
ruktionen gör det möjligt att 
medelst tryck eller dragning 
fixera stative~ i önskad höjd. 

Patent Nr 137.597. 

PEARL 

MIKR OFO N LABO RATO RIU M 

Fyrkantsvägen 15 - Spånga Tel. Sthlm 36 26 27 

\~-------------------------------------------------------------------------------------_/ 
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lödspetsen och s trömbrytaren till en gemen· 
sa m enhet, som få tt formen aven pistol. Det· 
ta looverktyg har många betydande fördelar, 
men också en del nackdelar, av vilka kanske 
främst tre äro påtagliga: kolven blir tung och 
ohant(,rlig, den är helt bunden lill använu· 
ning; på växelström, som ju inle alltid star 

till bud s framförallt utomhus eller utanför 
verkstaden . Priset blir dessutom nödväncligt· 

vis relativt högt. 

En ny typ av lödkolv, som synes innebära 
et t stort framst".'!. har nyligen framkommit. 
Dpn arbetar ('nl igt uen prin cipen, att om tv:.! 

"I rktroder, wm äro förbundna med en ström· 
källa, som vid relativt låg späruning kan lärn· 
na relativl hög ström , samma nföras, uppstår 
genom övergångsmotståndet vid kon takt stäl· 

let och genom Ijusba" bildning, då elektro· 
derna nagot föras från varand ra, en in tensiv 
värmeutveckling med temperaturer på ett par 
tusen grader. Detta fenom en har man sedan 
decennier använt för svetsningsändamål, sär· 
skilt för pun.ktsvetsning och s. k. motstånds· 
sve . ning. Den principiella uppbyggnaden av 

den nya löJkolven framgår av fig. l. 

Eftersom värmeutvecklingen är mycket in· 
te n.siv och vägen till spel!;en mycket kort een· 
das t någon centimeter) - värmen bildas ju i 
själva lödspelsens bakre ände - blir löd· 
spelsen mycket snabbt varm euppvärmningstid 
2 sek.) och då den uppvärmda massan iir 

mycket liten, svalnar kolven också mycket 
fo rt, sa att man in te behöver något obränn· 

bart underlag. Ström är endast inkopplad, så 
länge som den i skaftet anbragta tangenten 
ned tryckes. Koh eo är mycket lätt och behän· 
di~ på grund av att s trömkällan eller trans· 
formatorn är separat. Vid långvar iga re löd· 
ning ka n vännen regleras genom Yiixelvis ned· 
trycknin g och uppsläpI>ning av tangenten. Allt 
pftersom kolet förbrukas evilket dock sker 
mycket lang"Samt) tr yckes elementet in mer 
och mer i ,kaUet, Ett ,att kontakt kan uppnås 

vid tan:;rt :ntnedtryckning. 

En fördel med den nya lödkolven är möj. 
ligheterna till anslutning till olika strÖmkäl· 
lor. På verkstaden kan den anslutas till en 
Eepara t tran sformator på ca 6 volt. Denna 
tran,,[orma tor kan utgöras aven utrangerad 
nättransformator el. dyl., vars glödströmslind· 
ningar användas, och då kan kostnaden för 
trans formatorn praktiskt taget för:5ummas. 
Kolven kan vidare ansl utas till glödst rölll5ut· 
tagen på nättransformatorn i den apparat, 
som för tillfället är under reparationsarbete, 
vilket kan vara av värde, t. ex. vid EerYicebe· 
sök hos kunder. Slutligen kan den med största 
fördel anslutas till batterier, t. ex. en bil · 
eller motorcykelackumulator. 

Den nya lödkolven, som är av tyskt f.abrikat, 
har introducera ts på svenska marknaden ay 
AB Elektrometer, Malmö. 

(HN) 

TRELLEBORG 

ISOLERBAND 

Ger en effekti v och varak tig isolering, 
är starkt men lätt att riva och klibhar 
genast utna att kleta. 

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

TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS 
AKTIEBOLAG - TRELLEBORG 

Stockholm, Göteborg, Malmö 
Jönköping, Örebro, Sundsvall 

RÖRVOLTMETER 

Clippard typ 406 

En rörvoltmeter för labora to
riet, produktionen eller service' 
verkstaden till synnerligen 
förmå nligt pris. 
Den första rörvoltmetern i 
detta prisläge med ett stabilt 
mätområde O-l V. 
Samtliga växelspänningsmät
ningar utföras över mätdio
d en, upp till 1000 V och 100 
Mp/ s. 
Genom en ny bryggliknande 
koppling erhål1cs hög stabili 
tet och stor noggrannhet. Nät
spänningsvariationer kompen
seras a utomatiskt. 

Mätområden: 

Likspänning: O-l, 0-3, 0-10, 
0--30, 0--100, 0--300, 0--1000 V, 

Växelspänning: O-l, 0-3,0-10, 
0--30, 0--100 , 0--300, 0--1000 V. 
Motstånd: 0-1000 megohm ei 

7 områden).Begär offert 

och närmare upplysningar från Decibelskala: -20 till +ll dB. 


ING ENJÖRSFIRMAN I N T R AM A B 
Arvid Mönles "äg 9 - BROMMA - Tel. Stockholm 377150 

,..------------------"'" 

SDJOradio
batterier 

finnas passande typer ach star

lekar för alla batteriapparoter. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
\\I[NSKA ACKUMULA TOR AI<TI!60lAGET JUNGNER. 

Stockhalm 

Göteborg Karlstad Malmö 


Narrköping Skellefteå Sundsvall 


------------~-------------------~----------------------------_/ 
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----
3 nya pappers

kondensatorer 


RIFA-komponenter 
enligt KKV och SEK 
rekommendationer 

TYP PKH 500 
 TYP PKH 520 

enl ig t KKV CPR :l enligt KKV CPL: l och SEN R 5206 

Utförande: Låg, rektang ulä r, hel Utförande : Cy lind ri sk aluminium 
dragen och förtent möss ing kåpabägare fuktsäke rt till slu ten med 
med fö störon och tryck tött ilöddgummibelag d bake litpl otta . 
bo tte n (s.k. badkarstyp) . Si likon 
geno mföri ngar me d lödstift. Standardkapacitanser fl F: 

0,1 2 x O,l 3 x O,1 Standardkapacitanser ( F: 
0,25 2 x O,25 3 x O,25 0,1 2 x O,1 3xO,l
0,5 2xO,5 0,25 2 x O,25 3xO,25
1,2,4 och 8. 0,5 2 x O,5 
Driftspänningar vid +70°C: Driftspänningar vid +70°C: 
200 V = och 500 V = 350 V= och 500 V= 

För närmare uppgifter - ring oss eller skriv 

AKTIEBOLAGET RIFA 

NORRBYVÄGEN 30 TEL. 262610 ULVSUNDA 1 - ett LM Ericsson-fiirelag 

Gel11ensamma 
tekniska data 
• 	 Kapacitanstolerans 

±20% 

• 	 Temperaturområde: 
-40°C till +70°C 

• 	 Isolationsresistans : 
större än 1000 QF mätt 
vid +20°C med 110 
V = efter 1 minut. 

TYP PKH 610 
enligt KKV CPK:l 

Utfö rande : Hög , rekta ngulär be
hål la re av b leckp lå t med trycktäta, 
falsade oc h lödda fo g ar . 

Sta ndardkapacitanser ,u F: 
1,2,4,6,8, 12 och 16 

Driftspänningar vid + 70° C: 
500 V = och 850 V = 

1250 V= (max 12 [<F) 
1750 V= (max 8 ,u F) 
2500 V = (max 4 [(Fl 



Komplett serie 

PHILIPS 

----mikrofoner---

Typ 9559 

Band-mikrofon , lika 
känsl ig frå n båda sidor 
40- 12000 pis 
Kr 850. 

Typ EL-6030 

Dynamisk mikrofon 
Hyper-Cardioid 
50-10 000 pis: 
Kr 390. 

Typ EL-6010 

DynamisK mikrofon 

70-10000 pis. 
K( 190. 

Typ EL-6020 

Dynamisk mikrofon, lika 
känslig i alla riktningar 
50-10000 pis. 
Kr 250. 

(Priserna exkl. bordsta tiv) 

De visade mikrofonerna är gada exem;:>el på vad PHILIPS kon 

ästadkomma inom det elektroakusti ska området. V id behov 

står PH ILIPS förstä rkareavd elning gärna til! tjänst med kom

pletterande uppgifter så väl vad beträffar tekn iska data och an

vändn ingsmö jli gheter som pr iser och leveranstider. Ring e ller 

skriv därför redan idog till 

Under mer än ett kvarts sekel har PHI LI PS 1111verkat mikrofo

ner. Denna långa erfarenhet och de nya forskningsresultat, 

som vunnits på detta område vid de världsberömda labora

torierna i Eindhoven, har nu gett till resultat en komplett serie 

mikrofoner, som på ett utomordent ligt sä tt täcker t e behov, 

som förekommer vid moderna anlägg ningar för elektroakustik. 

Den mlkrofonserie, so~ visas här, är nu i användning under 

de mest på frestande fö rh å ll anden över he la vär lden . M ikrofo

nerna hor ett elegan t utseende, robus t konstruktion , stort frek

vensområde och smidiga anpassningsmöl lighe ter för a lia 

förekommande behov. Vidare är de motståndskra ft iga mot 

stö tar, slog, vibrationer och annan hå rdhänt behandling. Sär

skild o msorg hor ägnats ma teria lva let med hänsyn till b l. a . 

tropiksäkerheten dvs. förmå an att uthärda svåra tempera

tur- och fuktighets förhållanden. Sålunda är membra nerna, i de 

la ll där de förekommer, utförda ovett mot ståndskraft igt plast

mater ial , som vä l uthärdar havslu ft, olja och fett, damm m.m. 

Även om dessa drtfts förhållanden i rege l inte förekommer, ger 

alltid de nya PHILIPS-konstruktionerna en perfekt sökerhel. 

Typ 
9564 

Dynamisk Kri st a II-mikro fon 
hand-mik rofon ink!. bordstati v 
100-10 000 pis 50-8000 pis. 
Kr 160. Kr 45. 

PHILIPS 
Svenska Aktiebolaget Philips Postfack 6077, Stockholm 6. 

Förstärkareavdelningen e 
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POPULÄR RADID 

T D K It T Ö It It A D o T v o N 

TV-mottagarens komponenthehov 

Komponentkostnaden för en veckling, av betyd else inte bara för radio
TV-mottag,are av ordinär typ industrin utan också bl. a. ur nationalekono
är 3-5 ggr högre än motsva mi·sk synpunkt, om Sveriges TV-mottagare 
rande kostnad för en AM och deras komponenter kommer att kunn l 
rundradiomottagare. En avse tillverkas inom landet eller måste import c
värd expansion av vår radio r-as. För en bedömning av detta problem in
industri ka.n därför förutses, tresserar i Hirs ta hand v. olikheter i ne
om televisionen introduceras tingeIserna för tillverkning av televisions- oeil 
hos oss. Möjligheter för lönan  rundradiomottagare. Hur stor kan produktio
de tillverkning av TV-kompo nen väntas bli och vilka komponenter ingår 
nenter bör då också ligga inom i en televisionmlottagar-e? Begreppet kompo
räckhåll för svenska företa - nenter anses i for ältningen omfatta slida:.:l 

, gare på radioområdet, framg' r delar av väsentligen elektrisk funktion, SO lll 

av nedanstående artikel. ingår i själva apparaten , dock inte elektron
rör eller halvledarelement. En del av rund

N är TV en gång infördes som regelbunden 
radiokomponenterna , s:'isom 
formatorer, mll te utformas 

spolar och trans
individuellt efter 

s~ rl'ice ocksA i Sverige, kommer största de varje apparattyp och kräver inte särskilt om: 
k n av kapitalinvesteringen att ligga pll motta fattand e maskinutru tning, varför de vanligen 
garsidan liksom fallet är inom rundradion. framställs vid radiof&brikerna. Andra kom
Hur stor denna investering blir är givetv is ponenter åt er , exempelvis motstånd , kond en
svår l a tt profetera om, m 'n den blir säkert satorer, potentiometrar, rörhållare, betingar 
\ id e ll utbygg t nät av min ot mot varande genom massproduktion låga prise r och inkö
storleksordni ng som rundradion.• ' ågra färska pas därför utifriln. I Sverige finn5 en vi,.s 
s iffror frå n U A, televisionens föregå ngslanrl , frrbrikation av ädana radiokomponent er och 
kan tjäna som jämförelse. Där fanns vid slu utsikterna för denna tillverkni ng kan viinta , 
te t av 1952 ca 115 milj . radioapparater t ill bli påverkade av televisionens utbyggnad. Vi
e lt totalvärde av 3,3 mil jarder dollars. TV dare kanske det vioar ~ig LJ erättigat att fri
llJOttagamas antal uppgick till 22 miljon er och stående produccra vis'a 'peciclla TV-kom
derru; tot alvänlc var åtminstone 5 miljard r ponenter, ja rentav hela enheter, "aket redan 
doUa]'" . n<icr år 1952 producerades i I\. sker utomIands_ 
10 milj. rundradioappara ter (O,S miljarder 
dollars) och 6,3 milj. TV-apparater (2,4 mil

jarder dollars). (Jfr fig. 1.) 

Det är, se ll mot bakgruI1den av denna ut-

En kortfattad teknisk granskning av TV
mottagarens särdrag och tltveoklingstendell
ser kan i detta sammanhang V8J'a på sin plah. 
Resonemange t gäller närma, t appara ter 

l Föredrag i Svcnska Teknologiöreningen 
17/ 4-53. 

för svart-vit television enligt amerikansk eller 
kontinentaleuropeisk standard. Mellan pn 

o C H LEKTItON K 

Av tekn. lic. Björn Nilsson 

If,fI;"n,r 
",DhogvlY 

JO 

10 

TV 

"f6 ('H' 'HI 19f~ IJS~ JISI 1:151 

Fig. 1. Tillverk ning av I'U1Ldradio- och TV
mottagare i ~A. Lägg märke till alt d~ se
naste å rens produktion av rundradioapparater 
endast obetydligt påverkas av T -expansionen_ 

rundradiomottagare för AM och TV-motta
gare finns natw-ligtvis många princip iella olik
heter i arbe tssället, vilket också sä ll er sin 
prägel på en del av ,komponenterna. Bland 
de~sa olikhe ter kan an föras: 

Högre ignal- och mellanfrekvens i TV
mot tao·are. 

P uL formade spänning fö rlopp fö r Lil dupp

byggnaden för kOllUner i TV-mottagare men 
saknas i rundrarliol11 ollagare. 

Fi\[ i TV-mottaga.ren ljud kanal. 
Högspänning (10---20 kV) fordra för bi ld

röret. 

Många rör 

TV-mottagaren har, peciellt under de senaste 
åren, genomgåll en intensiv ut\'cckling ifri!.ga 
om pålitlighet och pre tanda, men man kan 
inte vänta sig att den i enkelhet någonsin 
kommer att kunna mäta sig med en mndra

9: 6 
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Fig. 2. Chassie till amerikansk TV·mot tagare (utom HF·enhet) . Fig. 3. Samma chass ie 
Observera l inj chö oTspänningst ra n6form J torns avskä rm.ning, be tinga J 
av säkerhe ts· och s törning skäl. 

diomottagare. TV-mottagarens män ga fu.nk

tioner kräver naturligtvis en mängd rör för 

al t kunna genom.föras. En gran , kning av de 

440 mottagartyperna i U A ä r 1952 visar, att 

rörantalet växlar mellan 16 och 42. Den hög

re siffran hänför sig då l iII luxuösa kombina

tion möbler för AM- och F M-rundradio samt 

TV. 80 % av mottagarna är emellertid. av-

edda för e nbart TV och en "ådan motlagare 

h ar 20-25 rör, allLsä ca 4 ggr fl er än en van

lig radioapparat. Bildrörens s torl ek har suc

ces ivt ökats, vilke t bl. a. framtvin ga t r ektall

gulära rör, (90 % f. n.) varigenom apparat

lådans volym blir bättre utnyttjad. 60 0/ O av 

mottagarna har 19-21" bildrör. Ju större 

bildröre t är d esto större blir också de t out

nyt tjade utrymmet inuti apparatlädan. Detta 

medför att för TV-mottagare blir kra ve t pi 
komponenter av extremt små dimen ioner 

inte sil. s tarkt utom beträffande de mottaga r

d elar, som för höga fr eh ·n",er. Däremot blir 

,' ikten e tt problem, när lådorna börja när

ma s ig en halv kubikmeters volym. T end ensen 

ha,r därför blivit at t gå över lill transfo nna

torlösa appara ter och bildrör med m ·tall

hölj e. 

Enklare TV-mottagare? 

Vad kan man närm as t vän ta s ig för kon- truk

tiv utveckling hos T V-motlllgarna, exempel

,is mot större enkelhet? Försök lill mycke t 

enkla konstruktioner görs då och da , men 

nackdelarna bruka r besta i försämrad bild

och lj ud kvalitet samt minskad driftsäkerhet, 

genom alt s törre toleramer för rörcns å ldring 

ej kunnat tillåtas. I USA , där arbetskra ften 

är om möjligt dyrare än hos os, har ma n 
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funnit de t vara då lig ekonomi att spara några 

rör och kompon enter till priset av e tt ökat 

antal servkebesök. De apparater, wm uppvi

sar låga serviceko-stnader, är genomgående 

rikligt konstruerade. 

Det finns också en annan tend ens till ökad 

komplikationsgrad hos mottagarna, och den 

sammanllällger med TV-bildens illformlltions

värde och frekvensband. Man kan våga påstå

ende t att de nuvarand e TV-mottagarna i fråga 

om enkelhet utgör en god kompromiss härvid· 

lag. Om man försöker öka informalionsvärdet 

m ed bibehå ll et band blir mottagarna genact 

mer komplicerade. Ett exempel på detta är de 

senas te amerikanska färgmott agarna av expc

rimenttyp, vilka kräva 50 % fler rör än dc 

vanliga svart-vita. Om man å andra sidan för

söker minska videobandet med bibehållet in

~om fig. 2 se tt underifrån. 

formationsvärd e ökas ock å mottagarnas 

komplikaljonsgrad avevärt. En s:1dan förbätt

rad utnyttjning av TV-kanalerna är principi

ellt möjlig att göra på flera sätt, bl. a. pul -

kodning. Det är mes t sannolikt, att sådana 

sys tem kommer till användning "id program

ledningar för TV för vilka cn ökning i te r

minalapparaturells kostnad ä.r yälmotivcrad , 

Olll bandbredd samtidig t sparas. 

När man söker jämföra dagens rundr,adio

mottagare och svart-vita TV-mottagare, behö
ver man alltså knappast ta hän sy n till n.1gon 

framtida större förenkling av sådan art, alt 

den enbart kommer TV-mottaga ren till goJo. 

Nya ooh effektivare rör, transistorer etc. kan 

så lunda väntas utnyttja,de i lika man av båda 

kategorierna, så a tt proportionen bibehålle". 

Varje inbesparat rör i en rundradioapparat 

Fig. 4. HF-enhet till amerikansk mottagare enl. fi g. 2. Denna enhet, som i USA ofta leverera ., 
färdig till mottagarfahrikanterna frå n specialföre tag, medger instä.llning av 12 kanaler oc h 
innehåller minst hä lften av den färdiga TV-mottagarens induktanselement. 



Fig. 5. HF-enh e t till engelsk TV.motta gare. 
Kan inställas pEt godtycklig TV·kanal inom 
frekvcnsolmådet 41- 68 M p/s. 

motsvarar ju ungefär en redllktion av 4 rö r 

i TV-mottagaren . Överslagsmä - igt tonlce man 

kllnna anse, att komponentbehovet, både i 

kvantit et och pris, är proportionellt nlat SUID

Inun av antalet rör (eller element med mot

svarande fllnktion). En TV-motta gare kOIll

ponentkostnad bör sil ledes ujJpgå till 3 kl 5 
ggr sil stort belopp som den gcnomsnillliga 

rad iomottagarens. Rörkostnaden blir givetvi s 

genom bildröret betydligt högr e och beroende 

på vilken bildrörstorlek sO m väljes. I Europa 

ä r ännu 14"-rören vanligast. 

En jämförelse 

För att möjliggöra en konkret jäm[örcl , e m.,)· 

lan rundradio· och TV-komponen ter har 3 

bordsmodeller utvalt s ; en sven, k rundradio

mottagare i mellanprisklass, en TV-mottagare 

av huvudsakligen europeisk typ och en dito 

av amerikansk typ ( e fig. 2 och 3). De 

viktigare komponentgrupperna har saruma:] 

stäJl t.s i tab. 1. Naturligt nog kan någon 

detaljgenomgång inte göras, utan enda~t vl s~a 

tendenser klarläggas_ 

När TV-J1lotta "arnas kornponent ' r jämfö

res med rundradiol1lollagarcn ~, finner man i 

el en förra del e tt b grän ;a t antal helt nya 

kompon ent er, del komponcnt er av ordinär 

typ, men - vilke t ej full s tändigt framgår 

av tabellen - m"u a udra daLa än som är van

lig t inom rundradion. De viktig, <te nya kom

poncntem a man har alt göra med ir bilu

rör t avhöjnings- och hög pänningskretsa r. 

Avböjnin g polarn a- elekt ri , ka och m kani -k a 

utformning be_tämmes av bildröre t och de 

rör, som lämnar avböjnin gsströrnmarn a. En av

Il öjlling enlp t (jfr fig. 6 ) är vanligen UP,)
ljyggel av fy ra fason lindade ~polar , t vA för 

vardera avböjning, riktningell. Enheten mant

las med en ring av plIIverjärn varigenom il ;j 

det koncentre ras mot bildröre ts e lcktrous tril 
le . j\-lax iIllala avböjningell ar ~a yoo. 

Det föreföll för nagot il r s,·Jan <om om 

I,ildrör med elektrostatisk fokuse rin g; skulle 

utträng d" magneti kt folwse r~dc rören ; 

USA. Den fö rra mctorl r' n inn ebär dock en 

~ådun kompliccrir g av lJildröH:t elek trod· 

~ys t "m, at.t fördelarna kan di skuteras, n ,ir till

f'; ngen på mag netmaterial nu blivit normal i 

SA . Perman entmagneti k fokusering, där 

flödet når elek tronstr len via ell regle rbart 

luftgap, är kans ke den van ligaste metoden. 

Magn eten är utformad som en ring runt rö

ret (jfr fig. 8). Centrering av bilden brukar 

- ke genom att magnetrin" cn förflyttas re la

tivt bildröret.. Ofta är avböjning$Spolarna 

monterade till samman s med fokll se ringsmag

neten. Ytterligare ett magne ti skt fält (medelst 

en 5 . k. jon fälla) nära elek tronkanon en skil

jer ut de neg,uiva jonerna från elektronstrå

len, så atl fosforn inte blir bränd (jfr fig. 10). 

De väsentligen såg tandformade s trömmar, 

som behöv5 fÖL- avböjningen, har enli rr t väst

europeiska nonner frekvenserna 50 och 15 6205 
pis i v ' rtikalled resp. horisontalled. Mellan 

slut rör och avböjning- spolar är vanligen en 

transfo rmator infogad_ Ur muter ialsynpunkt 

erbjuder transformatorn för 50 p /s inga sär

ski lda problem, vilke t däremot är fallet med 

linj eavböjningstransfomlatorn. Bildrörets spo-

Fig. 6. Avböjllin <Ys 
enhe t inneh ållande 
två par avböjnin gs
spolar för bild - och 
linjeavböjlling. Enhe· 
ten är här sammHn
byg"d me,] fokus 
ringsmagnet en. 
+ 

F ig_ 9. Elektromag
net isk fokusering~ 
enhet. Flöde t r eg le
ras med spolst röm
men. 

Fi~. 7. Prinr ij)1: 1l för magnet i k foku< ring av 
bildrör. L uftgape t kall va riera". 

lar rr.pre -,; nk rar vid linj fr· h n en cn vä

cn tlig;en induktiv belaö tniJlg, och den pun· 

llin :; , SOIll tillföre tra.l1s[onnJtorn, b står av 

smal'a linjepulser med ca 6 kV alllplitlld. Lin· 

jeavböjningstransformatoIll fyl ler den dubbla 

uppg iften att tran - fo rmera ned pul serna till 

avböjningsspolarna och tran"fofIllcra upp dem 

till lämpligt värde för bildrörels J utanoJ 

(10-20 kV efter likriktning, strömuttag ca 

500 p.A). Dellindnin garna är lagda på en 

Fig_ 8. P ermane ntmagneti sk foku seriJlgsenhet 
med centreringsbleck. Flödet reg leras meJ en 
skmvins tälld ko r tsl lltningsring. 
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Tah. 1. KOlllponent.behovet för rUIldradio· resp. TV·mottagare. jäm pulverkärna, och det erbjud er vissa pro

Rundradio T -mottagare T V-mottagar 
mottagare växelström allström 
växelsu-öm 

1) A llmänna data 

Rör med ordinär funktion 5 
Avstämnin o- ind-ikator l 
Bildrör 
VåglängdsonlråJen} lesp. kanal/'[ 7 

Effektförbrukning, watt 32 

Vikt, kg 7,7 

2) Kondensatorer 

Variabel kond. 
Trimkond., luft-, (3---30 pF) S 

» ,ker amiska, (1- 70 pF) 


» , glimmer-, 00--160 pF) 

F asta kond_, papper, (0,001-0,4.7 ,u F) 10 

» », keramiska ';:: 20 kV, 00--1000 pF) 18 
» » , " Iimmer-, (70-·800 pF) 4 
» » elektrolyt, 450 V, ektioll cr l 

(5-150 f' F) 
» » ';:: 50 V, sektion r l 

(2- 150 ,uF) 

3) Mo/stånd 
Fasta motstå nd , trådli ncl ade ( ~ 10 W ) 2 

» » , mas~a , 5- 20 0/ 0 2 W 21 

Potentiornetrar, kol (ev. med trömbr)' tare) 2 

Specialmot tänd (NTC, VnR) 

4) Jndllkwnselcment 
Spolar för H I", MF och BF (vanl. med 

järnpul\"erkärna) 23 

U tgllngstran sformato r , ljud- l 

H ögtalare l 

Transformato r för bildavböjning 
» » Iinjeavböjnin~ oel, 

högspänning 

Avböjningsspole, enhet 
Korrektionsspolar för bild geometri 
Nättransformator l 
Nätdrossel l 

5 ) Övriga komponenter 

Våglängds- rc -p. kanuiomkopplare l 
ä L pämun" omkopplare l 

Rörhll..ilare 6 
Magnete r för fokuse ring och jonfälla 

23 

43 em 
J2 

190 
40 

7 

::I 
48 

10 
7 

5 

7 

148 
8 

70-80 
l 
l 
l 

2 
l 
2 
1 
l 

1(5 sektioner) 

l 
22 
2 

22 

36 cm 
10 
150 
25 

l 
8 
2 

31 
93 
2 
10 

l 

3 
123 
7 
2 

40 

l 
2 

2 
l 
3 

l 

l 
21 
2 

IJlcm att få god isolation lllen samtidigt liten 
volym_ Jfr fig . 11 och 12. 

Bland dc »ordinära» komponenter som be
hövs i en TV-mottagare är bl. a. kond ensato
rerna av intres~e . Till följd av alla kretsars 
bredbandighet, blir kraven på temperatur
konstans inte särskilt höga (utom möjligen 
i lokalosc illatorn) , varför glimmerkondema
torn är på a,·skrivning. Mottagaren domine 

ras av pappers-, keramik- och elektrolytkon
densatorer. Anod -trömmen uppgår till 200 :'t 
300 mA, varför nät.drosseln blir stor och 

klumpig med normala värden på filt erkon
den -atorerna. Man får mindre vikt, mindre 

volym och ökad effektivitet i filt erkedjan ge
nom alt öka kapacitansen hos elektrolytkon
densatorerna (nWIlera ofta 500 ,uF, 400 V 
arbetE.5pänning i en bägare ). 

Också högspänningen till bildröret behö
ver filtreras men den höga pulsationsfrekven
sen och låga strömmen begränsar den erfor
de rli~a kapacitansen till 500 pF. Kondensa 
torn utfiires vanligen keramisk och mr sm" 
d illlensioner trots den höga drift spännin,,;en. 
En trc'dje typ avkopplingskondensatorcr finn s 
i motta !" Hrcns hög- och meIIanfrekvcnsdelar. 
H är är frekvensen hög (- 15 Mp/ s), men 

arhelS"pänning och kapacitans relativt I ga 
(200 V och 1000--5000 pF). Framför allt er
fordra..~ sma dimens ioner (jfr fig. 13). 

Av ta b. 2 fram g1i r vilka komponenler , som 

en s'-en. k rundrad iofabrikant vanl ige n inkö
per utifrån. I T kommer el· sa sorter säkert 
att ökas, här har dock end ast avböjninglEspo
l ama och lin jehögs pänn ings t ransform ätorn 
medtagit . En sannolik komponentå tgång per 
rundradio- och TV-mottagare har angivits, u[

gå nde från de valda apparaterna . Det förut 
gjorda an tagandet, att komponcntantalet är 
proportionellt mo t röran tale t slil r inte alltför 
fel, trots att endast nilgra kompDnenllyp r ut
valts. 

Totalbehovet av TV-komponenter i 
Sverige 

I\:ir de l framtida tol.albehovet av viktigare 
T V-kompo nent er skall bedömas, rör man s ig 

Fig. 11. Linje-högspänningstransformator för 
Fig. 10. Pcrrnanentmagneter för cc,nlrering och separation ay joner. Jonfälla. ca 15 kV. 
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naturligtvis på utomordentlig t osäker mark. 

En utgangs punkt bildar oekså här run.dradio· 

mottagarna , där cn vi s rnättnadstendens nu· 

mera gör sig gä llande. Enlig t senaste statistik 

~kull c i " .rige totalt tilh'e rkas ca 200 000 
apparater å rligen, av vilka 25000 är radio

g rammofoner. H ela apparatbe'5 tånuet är här 

2,5- 3,0 miljoner. 

I U A Ilar någon TV-mättnau ännu icke 

inträtt, men i England, där TV-mottagarn '\ 

är belagda med en 50 °/o·ig ~kalt, har en 

{(irlitrl anhalt kon>laterats vid 25 °/0 av rund

radiomottagarna. Säg att apparatgränsen får 
motsvarande värde i Sver ige, dä skulle vi 

a Jl.tså. kunna räkna med ca 750000 TV-motta

gare i Sver ige. Med en utbyggn·addiu ( = li,'ö' 

liingd) på 12 a 15 år blir fö rsäljni ngen ge' 

nomsllittligt 50-60 000 apparater per å r. fiir 

cnkelhet.R skull antas den lägre s iffran gälb 

d e inom landet tillverkade mottagarna. 

Det är ini e omöjlig t, att fahrikationen un-

Tab. 2. 

Fig. 12. Linje-hög
öpänningstransfor
lnator för 7 k V. 
-+ 

+ 
Fig. 13. Avkopplings
konden.satorer i en 
TV-mottagare. Räk
nat från vänster: 
a) 1000 pF, 300 V, 
kemmisk, avsedd för 
MF och HF. 
b) 500 pF, 20 kV, 
keramisk, avsedd för --f. 
linjefr -kvens 
0 5 625 p/ s ) 
el 200+500 ,uF, 275 
V, elektrolyt , av ~edd 
för nätfrch ens. 

der nao-on del av utbyggnads tide n över 'krider 

det antagna värdet (jfr fi g l), men de tta 

kompenseras av väsentlig t lägre tillverknings

s iffror de fö,rsta åren. K alkylen baserar sig 
g ivetvis på aLt sändarsidall också utbygge i 

j ämn takt. 50 sänd are har bcräknats erforder
liga fö r att täcka ca 80 0/0 av l andets be

folknin g ; dv . ungefär lika s tor del, som nu 
har god rund racliomottagning. ~1ed de n all

.e>; ivna utbyggnad. takten b höver min ~t 3 nya 

TV-sändare årligen tagas i drift. 

Den framtida TV-mottagarproduktionen blir 

sannolikt fjä rdedelen så stor som nuvarande 

radioapparattillverkning, om uen allmänna 

levnadss tand arden ej ökas. Då komponent åt

gången per apparat är ungefär fyra gllng r 

större i TV än i rundradio, skulle någon gång 
i framtiden en fördubbling av dagens kom

poncntåtgång "ara att vänta. Produktionss iff

rorna från SA fö r fu' n 1946 och 1952, in
förd a i tab. 2, visar en liknande tendens re

dan under dessa få år. 

Inhemsk produktion? 

Skall d en ski sse rade ökning 'n i komponentbe

hovet kunna tillgodoses med inhemsk produk

tion? En sådan tillverkning har a tt kämp a 

med liknande svarigheter SOIll hela , å r ra

dioindustri, nämligen en för lit "n marknad 

och om följd därav för h öga kostnader. När 

televis ionen skjuter fart, bör emellertid lön

samheten bli hät·tre för d en redan b efi ntliga 
produktionen av exempelv is papper -- och 

elt:k trol ytkondensa torcr, ko] potcntiome t rär och 

högta la re. Där ·'mot är utöikterna mera ovissa 
för dc utpräglade mas 'prod uktion arl ik la rna, 

lllassamot tand och keram ikko ndcn_a torcr , vil

ka f. n. kau köpas utifrå n till l1lga prise r. De 

exklusiva televi ionskomponent rna, .il. om 
a\'lJöjninO' polar, fokll seri ngsmagnetc r, linje

hög 'pänningstransformato r ' r och ä" en anten
ner ka n - om televisionens ul bygg nad för · 

löper i någorluncl<l jämn och ras k takt - visa 

s ig lönanrl e att till verka som komplctLcring till 

en befintlig fabrikation av liknande ar tiklar. 

Behov och produktion ay Yikti gare radiokomponenter. 

Svensk års

KO luponenl_<lag 

Ung~e fii rlig ålg[lllg 
per 

pro{!. appr. 
1952. 

Samtliga 
Öknin g vid 

utbygo d TV 

Produktion i S för radio-
T V-mo t tagare 

och 

raclioll1~tt. T V-mott. användnings
områden 

1946 1952 

Fasta konden sa torer, papper 10 s t. 40 51. .5 mill , st. 2,0 mill. st. 155 mill. st. 312 mil l. st. 
Fasta kOll len ·a.torer, keram . 20 75 3,73 mil!. 170 mi.!!. 259 mil l. 
Fast.a kond <::l~tore r, elek troly t. l 5 l il l ,':; 111 ill. 0,25 milL 28 mill. $::; 111 iIl. 
Fa. la motstå nd, masöa 20 140 7.0 m iI!. 477 mill. 948 m ill. 
Pot cntiom · trar, kol 2 7 75000 0,35 mill. 
H öglalare l l 150000 50000 14 mill. 17 miLl. 
:\vbö j nin ""sJlolar, en he te r 1 50000 10000 6,3 m il l. 
Li nj e-högspän Il i ng ' tra ns forma torer 1 50000 10000 6,3 mil!. 
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Svenskbyggda ra(liokolllponenter 


I Svenska Teknologföreningens 
lokaler anordnades den 17-18 
april i år en utställning om
fattande svenskbyggda radio
komponenter. Sammanlagt ett 
30-tal firmor deltog i utställ 
ningen, som gav en utmärkt 
översikt över vad vi har att 
gli i fråga om svenskbyggda 
komponenter på svenska ra
diomarknaden just nu. 

D et är e tt ka rakteri -tiskt drag hos den in· 

dustri, som man kltlle kunna innefatta un· 

d er benämningen elektronikindu~trin (dv . dc 
för lag som syss lar m ed tillverkning av ra· 

d io- och tclc\'isionsmottagar c, mätin trumen t 

och indu tri ella cIcktrouika nlä"gningarl , att 

den är tar kt b roende av tillgång n på kva

Wie ade komponenter. Det är knapl'a_t 

möjlig t för mindre eller medels tora företag 

pli d ett a gebit att jälva tilI\'erka a ll a erfor · 

C/(,r1ip;a komponenter , exempelv is m ot tå nd 

och kond"n.a torer då dylika k ompoue nt r 

miiste t ill ver ka i utomordentligt stora se 

rier för att priset på varje cnhet kall b li 

rimli g t. .. \cn andra komponenl er, som ing,1r 

i e lekt ro n ikanlägg ningar , är a\' så s pec iell na

l tu', a LL det in lC lönar sig för ett "Il ~kilt fö· 

n:tag al t b ygga upp e n c"rn lilh crkning a v 
dylika. 

I nt mins t gäll er \'ad Eo m I, är ~aots 011 1 

d en svenska el c ktronikindu~lri n. Och d el 

kan tillägga, att det ii r av _ilal t intr "iC 

för denna i ndu tri, dels att des< fÖ lOörjllin s 

av komponenler kan .ke så ohämllla t . 001 

möj ligl, och df'ls att deo kom pon en t r b lir 

väl anpassade till vå r elektron ikind Iri s 

s p ciella föru t.; äUn ingar ~om möjligt. Diri 

lig IT r e n antyd a n om Ytt r1iga re tl Ön 5k~ · 

mm : att det inom. laudel kuJl e finnas e n till· 

\. rkning av radiokonlpon nter. K ontakte n mel· 
lan avnäm are och tillverkare av r ad iokompo· 

nen ler skull e a förklarliga , käl bli intima

re och n bättre o;h smidigare anpa sn ing a\' 
ö nsk emulen frå n el ektronikindu trins för Irii· 

dar ifdlga om komponenterna sk ulle lättare 

kUlln a å äga b rillga , ä n om exempelv is elek· 

tronikind us lr in vore enhart hällv i -ad lilI im· 

port. 

tt erli ga re en SYll punkt på proble me t ä1' 

det anl tining al t be akta: ä \'en om ,i i \' . 

rige i dagens läge kan få in utländska kom

ponenter i n llgorlunela obegränsad ut s l1'äck

nin g och d e tta till hyggliga priser, s!l är det 

a v betydelse ur bered ka p . ynpunkt, alt vi 

inom lande t har till gli ng li ll fackkunnigt folk, 

som om J et kniper vid impol'l sp ii rr kan till
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verka komponenler. Della inte mins t med 

tanke pil. alt det under avspärrning"tid kan 

Idi utomordentlig t be värlig t ult ha lla e n lill 

verkning av för för"vare t viktiga elek troni!:· 

anläggninga,r i gå ng. Det ka n därför _iiga~ 

vara av mera al/mälll intresse, all det i . v ,~ · 

rige finn s åtmin to nc en stomme till en 

sve n6k kornponentindustri. 

Hittill s har vi häl' i landet varit s la rkt 

bpl"Oendc av import uli frå n, när d l gällt 

radiokotnponeu te r, och det är väl ga.ns ka fä 

raclioa nläggn ingar, om här i landel b ygg flå 

ba~ i ' av enbart s venska komponent er. Au 
någon slagkraftig komponentillclWllri in te 

vuxi t upp inom vu rt lands gränse r hänge r 

utan lviveI samman m ed d e bekväma möj· 

lighe te r vi haft att få vår t behov av s dallu 

komponenter fyllt utifrån. En förutsä ttnin g; 

ä r ju , som reuan nämnts, att kompon ,nlin

dus tri n få r l ägga upp så s lora Ee ri er, a l t 

prise rna blir k on korrensdugliga . M en hittil ls 

har väl knappast förut sätLningar för lega t för 

en ],Iom_ trun d e komponen Li "dusLri inom lun· 

d ·Is g ränser. 

Inför ut sikten av elt "enom broLL fö r tele · 

vis ionen hä r i Jan,l ' t oeh meel h iin sy n till J" 1I 

elektron isk!!. inuus lrin.s land vi nnin " ar I,a r 
ma n emellerlid a nledning förmoda all dlrl 
eget bd,ov inom land t a v kOl1lpone lll c r kall 

kOl1l1l1u a l t hli av _. da n elorl ck, ordn ing, all 

e n ,ven,k tillverkni ng av å l_ki lliga radio

komponenter ka n bli ItinunJ e ä en i in lerna

liond l kon k urrens .' 
Deu u tslällnjng Svenska Tel.-noloöfur

eningens lohaler, . 0 111 anorelnade~ d en l7- Hl 
ap ril i å r , hade lill uppg ift all vi , a, \:111 

vi f. n. Itar alt bjuda pil i fru ga om sven:;k

IJyggda radiokortljlone uter. Enligt besläm mel

ernu för u lsläJl ningell 'k ull e där e ndast få 

u tstii ll a:; kompo nenter, :;001 liJlvcrka ts i S\'c· 
rigc o ·h e ndast sådana komjlo nen ler, 5 0111 

oa lu föras på s ell ska marknaden . 

;\Ian kan gOll kall a u ts tällning n en g,'

n ralmön slriu g- uv, vad \' i har all s IäII a Ul-'P 

pa omriidet, och antalet ut~ täII a re , .<om up p 

gick l ill ett 30·tal, "isar ock ä, alt vi börjar 

fJ. atmi n.'i lone en s tom me till en vr nsk kom 

pan nlljll ve rlUling inom radio· och "Jektronik· 

urans hen. I vur je fall ur en a sevä rd för· 

hättring iförhåUand e t'ill vad _om tidiguc 

presteralS på omrud t att no tera . Det bör 

ock~å fi nna g rundade förllOppninga r om , at t 

d en kOll1ponentind u. l r i, som nu f illu s, ska ll 

fa s ina av ältning möj li gheter Sla rkt ökade 

genom ld e\' i ~ ion"n och d t: n in.dus t riella elek· 

tron i kelLq \' äntadc frammarsch . 

1 e artikel: Televisionens lroflll'OIlCnlbehou på 
annan plals i d e tta nu mm er. 

I det följanne " cs en över"il,t öve r de ny

l,der i fråga om s\"enskbyg:;d,a komponenler, 

som å terfanns pil utställningen. 

Iieramiska kondensatorer 

A B Guslavsbergs Fabriker , Gu stavsberg, ni

" täl/de cn d el k erami, ka s kiv- och rörkond e n· 

,a lorer. Dessa konde nsal orer är re. ultatet av 

e n de l lekni s.ka försök som gjorls för att uno 

dersöka rnöj].ighe terna att tillverka k eramiska 

kondeJ1~a tor r på bredare bas is inom IUlltl e t. 

J lun har i för ta hand fätt fram k erami~ka 

kOlld cl11'alOrer a, . edda för temperaturkompen

oH lion. De a äro försedda an tingen meJ iso

le rin gsmal er ial GN 2800 eller GN 5800. De 
förra lillverkas i kapacitansvärde n 10--250 

pV och för 80 2500 V arlll~ t s , pänning. Dc 

------~----~--~---~o t 2 3 4 5 6 ' 7 B 9 10 

10 pr 10 0 pr 

F ig. L Kt" ramiöka r iir· och !i.kivkond~ n satorcr, 
av,r-dd a för lempera lU l'koll1pensa lion , tilh'crka
lk u\ A R Gu stalisbergs Fabriker. 

"cnare i kapic il :m väd elt 7:>--2000 pF O"" 
för 500--1 500 arlt elEspänniu p; . Tern

peraturkoe ffic ient för GN 2800 ,ir för lempe· 

ra llm'r mrllan 20 &eh 80" (vid l 2\ [p/s l 

- 2800 · 10 0"C·1• För G T 5800 är 11101 5\'11 ' 

raltd c s iffra - 5 800·10·(; OC '] . FörIlI ~ l.villk eln 

vid l ~\I p! ; ä r för G 2800=5 · 10 t och för 

GN 5300=40 .10..1• 

Gu - Ul\' ~ I}f rgs fabriker har L Ö . • edan fl en l 

år ti llbaka - dike t kanske inte iir sa allmänt 
känt haft i:~ n.g e n mindre tilh'erk lling u\' 

k~ l;a ll1i .ka konden,.a torer med nwgalit och ka

palit som didekll'ikulll , hl. a. /,iigurkond ema· 

torcr i kapacitam;\'ärcl r n 80--1000 pF, avsed 
da för arbe tsSjlänn inga r u pp till 3--5 k\r. 

F. n. arbetar man p il. alt få frant en kera· 

l11 is-k m Ea för avkopplin e ko nd " atorer. 

o~h man är gancka oplimis ti sk bdräffande 

mi'ij ligh terna all fa d enna lillverkning ek o

nomi -kt IJärkraflig. 

Glimmerkondensatorer 


l fr ;;a om glimmerkondt:lI salorer kund e m an 


nolera en nyhet Irån Ri/a, som Lörjut till 


\'crka en ny typ av s!l cIana kondensa lorer. 


Denna kondensalor, typ PGD 1020, som till· 
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verkas i kapacitansområdet 22 pF-IOOO pP, 

ä r uppbyggd av försilvra t kondensatorglim

m er, ompl !; 'at med glimrnerfylld fenoplas t. 

FlisLändarna av l mm :5 koppartråd är an
s lu tna t ill glillJl11erbladen genom en speciellt 

kontak t iiker konstruktion, och kondensato

rerna iir e fter ompressningen impregnerade 

med ett fukt skydds vax. 1an tillämpar vakuum 

förån gning på s ilvret, vilket medför väsentli!!t 

lägre förluster än d ~n tid..i gare typen ;v 
glinuuerkon<lensator, där mUll hade försilv

ringen anbringad på ke misk väg genom må l

ning med s ih e r pas ta _ Den nya g limmerkon

c1 cnsatorn an sluter till amerikan k s tandard 

och är fö rsedd med färgkod, som öve ren,

stämmer med amerikansk standard. Den nya 

g liJl1111erkondensa torn har en förlu stfak tor, SOll! 

är mindre ä n 10 ,10-4 vid kap.acitansvärden 

s törre än 200 pF (vid l Mp l ). Kapacitan<

srnh iliteteJl är bättre än ± 0,3 0/o• Konden_a

tom tilh'erkas med kapac itanstol erallser ± 2 0/ 0 , 

± 5 % ( tu ndard), ±1O Ofo och ± 20 0/0. Max i

mal arb ·t 'spänning äl' 500 V likspänning eller 

300 Växelspänn ing. l solationsr istunsen iir 

s löne än 100 000 :i\-fohm "id +20° . Se fig. 2. 

s tyrolkondensatOl'er 

E n a.nna.n n yhet från Rija ar kondensa t or~ r 
IllCr! pl a. td i I -·k trikum (" tyro!)_ Dessa kO ll

rlensatorer, som har typbeteckningen PFO 
1012 är avsedd a att ersä tt a puppe rskonde ll ~a

tor er, nä r sl örre krav s tä ll , p~ i ' ola tioll ' 

n -s lsla nsen . lwla tionsresi Umsc n för s i yrol

konJ c- llsato r m a är nämligen inte mind re än 

1000 000 .i'.loh m , id + 200 C och fö rl ust fak 

torn m ind re ä n 2'10-'1 vid fr ekvens r un der 

JOO kp;' . Ka pac--it a nssw bili tclcn är bättre ä r, 

± O,:l "/0. De nna kondc n:;a tor tillverkas fijr ka· 
pac ilans'1' l11 pll a n l 000 och 10000 pF. 'fem
peraturkoeff il'ienten är a v ~ torlcksord n in?cn 

- I 50·10·DOC -l . S fig. 2_ 

Papperskondensatorer 

Rifa har oekd tag it upp tillverkningen J V 

e n ny typ aV papperokonncn :lto r, typ 'K:\ 
2041, 'om tillverkas i kapac ita nsvfirdet 470U 

- 22 000 pr. Dessa kon d e n~atorcr iir lindade 

med 1I1 kju ta nde fol ier , w m kort slutas ,id 

fastlödningen av fäständarna. H ärigenom Llir 

i nd uktansen mycket I g och f. ö_ inte nämn

värt s lörre än vad en rak tråd av sanuna l ~i n gd 

~orn k~Il(l c ll<a torn kulle upp vi H . Samtidig t 

u ppn Ii . Lönklen aven stor kontaktsä kcl'hc t 

ä"en vid 111)' ket j . ga spänningar, och lika.s:l 

kommer man ifr< n vissa besvä rli ga ick -linjära 

fenom en i kontaktstä llet, som k arakteri "t:Iade 

tidigare type r av rullblo kkondensatorer, i 
\ ilka man had e u L kjutUllde pa pper-sisolering 

(Ic h inlag t uttag bleck. Led ningsin-duk tan-;,Cll 

hlir av storl ekoonln in"en IO- 12 '10-Q H. För

lustfakt.orn iir av s torlekso rdnin gen l % vid 

l kp/ __ N " ra uppgifter OIll förlu stfa ktorn 

dJ högre freh pl,-e r föreli~~l'r int . 

Fig . 2. N ya konden
saLore r oc h mots tJ nd 
tillverkade av Riia. 
Fdn ovan: glin{rner
kondensatorer, s tyrol
kondensa tor, pappers
kondensa tor och Yt
. kiktmotslånd _ 

En icke oväsentlig fördel m ed den ny,\ 

konden5atortypcn fu' att el en kan allviindas 

,id upp till + 85°C vid 600 V likspänning 

och vid 300 V växelspänning. Då mjuk

ningspunkten för skydd ""uxet är + 1200 C, 
elimineras risken för at t konden.s.1torn skall 

»smci.a a » sig vid högre tl' /Ilperaturer. Plast

höl jet Lör den nya pappe rskond ensa torn är 

på krympt , vilke t fixeml' ko nd ensatorns lä" ,' 

i såv;il ax iell SOIU radiell l ed. Jämfört med 

t.idigare typer iiI' 'Iorl eke n för den nya re ty

pen ·a v pa pperskondens ator ungefär hälften ·rl 
stor ~om tidigar > av Ri[a tillverkade typer. 

Elektrolytkondensatorer 

I fraga om elek trol ytkon densa torer frå n Rija 
är att not era en ny serie små kondensatorer 

Drift 
spänning 

Kond ensatorns d im,cns io ner 

2,jl '50 mm 25 ~ ' 60 lll m 25 1-75 rnm 
max. kapac it ans 

25 1·100 mm 

160 V 64,fi l" 80 pF lOO l i F 150 .,,1" 

250 V 4,0 f tf' 60 ./(F 75,uF 100 p F 

350 32 ,1 (F 40 pF 64 ,uF 80 l /F 
1150 V 20 i,F 30,HP 3G ./l V SU,a F 

för enhå lsmoIlt age (diameter 25 mm)_ I ne
d'anst ende ulbell ges en . ammam tällning 

över .s torI!lken på de va nJi O-8 te ty perna , EQm 

föra s i standard av denna kondensa tor. 

Rifa planerar f. ö_ 'n ny typ av e!.;ktrol yt

kondensator nv liknande kons truktion men 

med endast 16 m m el iame i.cr. 

Variabla kondensatorer 

En _ rie olika vridkondensator~r m ed l , 2 
ell er 3 sektion er tillverkade enlig t nonner ut

g ivna av Jndw;trifij rbundets produktionskom

m itte, utstälJele av A B A Johl1 TLssons R adio
fa brik, SundbybcrO'_ D utom å terfanns e n 

del nidkon d nsa tor r i ol ika n tförandcfor

mer, a sedda {ör rUll clradiornottaga.l"·. Vissa 

Forts. på sid. 23. 

\ Diameter på Läg aren. 

Fig. 3. Nya typer av el1!ktrolytkondcnsa torer m ed små dimcn . ioner til.h-erkaJe av Ri/a. Bäga
rens diame ter 25 mm. 
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Att syssla med radiostyrning 
av modellplan är en fascine
rande hobby, som kräver åt
skilligt tekniskt kunnande av 
sina utövare. De radiotekniska 
problemen i detta samman
hang behandlas i denna artikel. 

D e furs ta radios tyrda modell flygplanen, som 

s g da"ens ljus i 'A för s nart 20 ar sedan , 

\'ar gan ka klumpiga företeelser oeh betrakta

des också av experter på mod eUily -, med s tor 

sk p. is, Alltefte rsom l11an lycka ts förenkla 

och förbättra styrappara turen, har emellertid 

dylika modeller nått en alll töne popul ari 
tet. 

D t är framförallt oubminialy rrörcn och dc 

miniatl'rkomjJoncnter , som pil enare år fram

kOlllmit , 50m bidrag it till ut vecklin rre n av em il. 

lätta apparater för radiostyrning och -kontroll 

av llloädlflyg plau. Det har t. ex. blivit möj

lig t all kon s truera fjärrs tyrdJ. flygplan mo

dell er, som illklusive den extra radioutrust· 

ningen inte väger mer än n ågra kg. Och nlun 

kan nog v ga s ig pil. en förmodan all man, när 

transis tore rna kommit i serieproduktion, ~ka:l 

kunna fön e rkliga ännu behändigare ~tl'rap

parater för modellplan. 

I detta ~mmanhang må erinra om, att ra

diostyrningens princip naturligtvis inte är 

tillämpbar enbart för leksak be tonad e ända

mål. ian kan my 'ket väl tänka sig kvalifice

rad e ind-ustriella tillämpningar, exempelvis i 

de faU kontroll pr tråd medför olägenhetrr 

eller av olika skäl är omöj liggjord, ex. för a ll 

bemästra s törnin gsfö rlopp p il. högspännings
nät . 

Det är nu ca 6 år sedan förf. började ex· 

perimentera med fjärr kontroll erade modell

flygplan . Experimenten har resulterat i ~ tl 
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Radiostyrning av modellplan 
Av teknolog Gerhard Westerberg 

flertal olika varianter av e tt ytter. t enkeit 

sys tem för radio tyrnjng. Dc bästa variante r

na konnn er att beskrivas i denna artikel. 

Principen 

Principen ä r enkel nog. ?lian sä nd !'r ut kOri a 

pulser av radiovågor, som ,lstadkom01er en 

anod; uömsändrin <T i den i modellplan et in 

monte rade mottagaren. Denna s trömändrin g 

~ J u ter ett känsligt relä, som är kons t ruera t pa 

så ätt, alt det fö rdelar itnpuhen lR på ol ik 3 

' I yrmekan ismer. 

l sändaren, som av"'cr ca 1/ 2 W på 27 

t + 125 \j 

+ 
I. SV 

Fig. 1. Principsche.ma för sändaren 

L~=10 "arv 2 mm tråd luftJinclas, Lindnjngs· 

diameter 15 mm. l varv kopplingsspole till an

tennen. Dr= HF-drosi;el, ca 75 varv 0,15 mm 

lindad p 6 mm spoJs tomme (ex. l Mohm

mot stå nd), j = 0-50 pF. C2= IOO pF glim 

mer. Gallerläcka 15 kohm, 1/ 2 W. 

Mp/ s-bande t, använ{\es endast ett rör. III' 
schemat i fig. 1. M ,d hänsyn till vikt och ut

rymme har röralllalct i de mottagare , som här 

kommit till användning, begrän ,at s till l a 2. 
För att erhålla tilh-(icklig känsligh e t med "ii 
fil rör i mottagaren mll.ste man använda ~ Il' 

perregenerativ detektor. 

Förutom känslighe t fordras emellert id liV 

mot tagaren, alt den skall gr en tillräckligt 

stor anods tröm.ändring vid signal. De , som 

sys~lat med den vanliga superregenerativa de

tektorn, har kan sk ~ märkt att den Bnor.! · 

s tröm, ändrin g, som "rhålI es vid s ignal, är Yt

DL92 
(354 ) 

IDOrnA 

F ig. 2. Princ ipsc I. ma för superr -genera tiv 

mottagare. L= 15 varv l mm träd , lindas p;, 

spol -tomme med diam. 10 mm. Dr=HF-dro~ 

sel, ca 75 var\' 0,15 mm tråd på 6 mm spol

stönune, ej = 0-20 pF, C2 = 100 pr gl immer , 

C:3=50 000 pF ppr, R=l Mohm pot., Rc= rcI::i 

ca 5000 ohm . 
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terst obetydlig, blott någon 0/ 0 av viloström· 

men. Även om denna strömvariation är till· 

räcldig för att påverka elt relä, k,an den dock 

ej godtas, om man fordrar någorlunda drift· 
äkerheL 

En modifikation av den superregenerativa 

detektorn har därför tillämpats. Sc fig . 2. 
Denna koppling har visat sig vara effektiv, 

mcn injusteringen är ganska kritisk. Med 
komponelltvärd~n enlig. fig. 2 erhölls vid en 

anodviIoström av 2,3 mA, en anodström av 

a 1,5 mA vid signal (olika rörexemplar gav 

något olika resultat). 

Ännu bättre r esultat har erh li llits med ty· 

rutronrör i subminiatyrutförande. Med dylika 

rör kan man konstruera n ytter ·t effektiv 

och känslig miniatyrmottagare för radiokon· 

troll. Jfr schema i fig. 3. Trots alt endast 

e tt rijr användes, kan mottaga ren få ;; att rea· 

gera meJ full anodströmsändring (anod"tröm· 

men sjunker från ca ] ,5 mA till ca 0,1 m .\. 
vid s ignal) för blott några tiotal j.1V ingilng, . 

spänning. 

De rör, som kan komma till användning i 

cn koppling enL fig . 3, betinga tyvärr ett 

gan. ka högt pris. Dessutom än,dras rördata 

el. 
RK6 1 

Fig. 3. Principschema för wperreg 'nerativ 

mottagare med tyratronrör. L = 15 varv, l mIn 

fråd, lindas på spolstomme med diam. 10 mm. 

Dr=lfF·dro s~d, ca 75 varv 0,15 mm tråd p~ 

6 mm spo1stomme. C j =0--20 pF, 2= 100 pF 

glimmer, C:1=50 000 pF ppr, 2 Ylohm,R 1 = 

R~=lO kohm pOL Ro=relä ca S 000 ohm. 

Fig. 4. Principschema för motta~are använd 

i radiostyrda mod ellplan. L= lS varv, l mm 

tråd, linda på spolstomrne med diam. 10 mm. 

Dr= HF·dro el, ea 75 varv, 0,13 mm tråd på 

6 mm spols tomme, C1 =0--20 pF. C~= lOO 

pF glimmer. C:!=SO 000 pF, ppr, R 1 =1 j\'10!-1I11. 

R 2= R3 =200 kohm. Re) = relä, 5000 ohm. Sr 
fig. 6 oeh 11, ca 15000 varv, 0,05 mm tråd. 

R ez=relä ca 30 ohm. Se fig. 7, 9 och 10. Kon

takten K slute~ enda t i vissa lägen, se tex!. 

R .a= relä ca 30 ohm. Se fi ?". 6 och 8. VI == 
=XFG l eller RK61. V~=DL 72. 

Fig. 5. MotLagaren (enligt schema i fig. 4) har mycket små dimensioner och är upphängd 

med gummiband i flygkroppen. Längst t. h. relä Re.l' i mitten aV8tä.l11 nings polen. 

F ig. 6. PIaneLs »manöverhytt» med radiomottagaren ungefär i mitt en upphängd i gUlllmiband 

1. Batteri för anod och glödström. 2. Ficklampsbatt eri 4,,5 V för reläerna Rc~ och Rc3 ' 3. :\[ot· 
ta rrarens avstämning spole. 

Re 3 

Roder Förgasare 

~--t---4----l,----h - I+ ,5 V 
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manövrerade av reläet, e. Fjäder, f. och '.'. 
Kontakten »K» för motorkontrollel1 . h. »R,,· Fi g: . 7. P r i,wip"ki ," för rodenn ckani smen. 
den 'cv». 

Spärr 

/ " 
c::> ,~. , 

~intagOCh
forgasare 

Fig. 10. R('2 i närbild. Jfr fig. 9. l. Spärr, 
2. Relälindning, 3. Kontakten »K» (f och g 

i fip:. 9). 

Fi~ . 9. Relä Re2• Jfr fi g. 7. a . Relälindning, 
b. Gummimotor, c. Vinkelarm, d. Spärrar, 

= 
JI--!:~.r,,-,>r 

F i:;. 8. P r inc ilY5ki5 lör dieselmotorn ;; kOlltrollnll:kaniw l. 

f lir rij r,ol ~a snabbt med t iden, all mOllaga ren 

"tiindi :r l må -te juslera om. En al1n<l n nack· 
del är att rörens livslängd end , t uppgiLr 

t ill ma",. Ca 10 1;111 . vid en ulloclslröm av 1.5 
n \. 

Genom att hr grän % anodslrömmcn genolll 

Il ra tro nrö ret t il! ett Jll)'ckel lågl vii rdc < O,J 
m A kan man emellerlid mångdub bla des ' E, :;· 
lä ngd och erhdll es en motlagare med mer b 
~t;in d i g a ege n kaper. Denna låga 'l röm gp. 

nom rö ret förmä l' dock ej direk t pilvcrka ett 
l't, lä, \ arför Ylterli g, are elt rör erfordra s i 
lIIollaga rp n. F i". 4. \'i s, r en »sparkoppling» 

e nligt oenna princip. l1odviloslrömmen ge· 
nom detektorn är här ca 25 i,A. ' id s.ignnl 
~jurd" er den lill ca 10 fi A, samlidigt om 
SlrönJII' n genom rÖr 2 och reläet ökar [di n 
() till ca 1.25 mA. Kunslighelen hos denIla 
Il!ull agare uppmätt e vid ett lillfäll e: lill om kr . 

10 ."Y. 
Förutom sto r kän lighe t uppvisar denna 

t yp av mo ttagare lU)'eket god ~ tabilit et och 
kan I öra limmar i slräck utan märkbara för· 
ä ndri ngar. Apparaten är uppbyggd på en 3X5 
(; 111 per tinaxpla tta och väger ca 60 g. Fig. ,-). 

För att eliminera skakningar, som ]i;an med· 
-föra all reläet klapprar, bör apparaten upp
hängas i gummiband. Spänningen i dessa får 

'1Hr~S3 - ~ " alt moll'agarcns enheter ej kom· 
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n1<' r i ro kanisk re-onans vid \ i;:s t varv'lal 1'1\ 
motorn. Fig. 6. 

T r imning 

Vid en mO llngiu e en!. fig. 2 " rh Il s optimala 
t'g ns kaper genom \'ariatiol1 av L / ·förh m an
det, ~ull e rlä ckan:s storlek R och antennIäng· 
den. Vid urvridning av (Cl anlas frånCl 
börjall vara helt invridCll) hrukar ma n finna , 
atl anod sLrömmen gör ett »hopp» vid en \ ·j -s 

in lällning. C vrids här tillbaka, ·il alt anod-t 
trÖltllllell nätt och jämt rycks tillbaka till sill 

nr,;prungliga värde. En signal från sändare.r , 
Olll må te ställas in på samma Irtkvcll" om 

moll agar n, hör nu åstadkomma ~amma 

språ ngan ade Slrönul1insknin «, som erhö ll ' vid 

varierandet av Cl' 
Känsligheten u'immas upp genom justering 

av gallerlär;kan ]{ och antennens längd . 
Trimning av mOltagaren en!. fig. 3 och 4 

lillgar pli sanuna sält. Här hehöver dock ej 
[ tI' lällllling:kondensa torn inställas på n1\gnn 
»kritisk punkt» ; vidare kan man sätla in 
gal lerläc kan med fa ~ t värde frå n början. 

Då man fä tt mottagarens anod lröm Ull 
reagera korr kt vid ~ i gnal från sändaren, 
jus leras reläet. Om anoclslröml11 n vari (' rar 
mellan l och 2 mA, bör reläet inställ as 5.1 , 
all ankare t attraht ras vid ca 1,6 mA odr 

sLipper vid 1,4· mA. Vid dc hem tiUverkade 
r eläe r, som anvällL'l i mod ellapparaten, blir 
a nka r t »g-lapp» omkring 0,05 mm, om an· 
kmct bef inner sig 0,1 mm från kärnan i 

a llrahera t läge. 

Orga.n för rodervridning 

" t5kiljande och fij rdelning av impulserna pu 
olika sen 'omekanismer kan ske på flera siill. 
Vid fjärrstyrning av båtar använder man ofta 

ett telcfonväxelIiknande system. Man kan dl 
genom a tt slå »olika nummer» p exempelvis 

en fing-er;;kiva påverka ett fl ertal manöver· 
organ mod ellen (dock endast ett åt 
gfrn gen) . Impul " rna fördelas här pil olika 

Fig. Il. Rel . Lindal med 15000 varv, 0,05 mm 
tråd, .) 000 ohm. Kärna av mjukt reläjärn. 



:;. t~Tmek a ni 8)l er via stege ·l äc.> r, innan ~ igna~ 

len nå r fram till resp. styrmekani, m. De ttH 

medfö r pn vi-. tid ~ tröghe t , SOIl1 gör syst e

met mindre läm pa t fö r s tyrning av flygplans
modeller. 

Rodel'lTidancl e organ föl' små fl yg plansmo

delle r ut gö res i regel av enkla slegreläer , mcd 

nagra fil. Iiigen mot -va rande exem1J Ivis n cu

ralläge re p. huger- och vänstersväng. 

F ör att med enkla medel erlt1l 11a fl erkoll

troll vid modellplan kan man arrangera så 

a tt idorod nnekanismen i vissa mellanlägen 

H r sluta s tröm ~enom kontrollmekanismen 

flir motorn. Eli nackdel med detta är emelle r

t id , alt de olika kontroll erna då hlir mer eU,' r 

m indre beroende av varandra . 

~red den s tegmekani sm, som utvecklats av 

förf. och ~Olll schemati skt visas i fig. 9, har 

detta beroend e praktiskt taget eliminerat s. 

~[ekani men fungerar på följ ande sätt. (Jfr 

fi g. 7.) Sidorodre t manuvrcras av en rote

rande axel, \'ars iind ,tycke utformat som en 

vev'. är axeln vrid - , förskj ntes rodr 't [n'l n 

Ilög rlä -' c (a) tiH väns terl äge (h). Neulral

lä" erhå lles , när axc1\'cven Slr,r v nikalt ( e ). 

x In drive- aven gUll'lmill'lotor, uch rle olika 

roJerläg na crha.ll '~ genom a tt axel n läppe 

fram ett haTt. va rv i tage!. En sp,irr släpper 

f ram r n på axeln anbringad vinkela rm, sorn 

- clil rel,i ct (Re2. ~e fig. 9) auraherar spärr

llI eka n i; lIIcn ~ tillå ter en vridning hos axeln 
av 90° . 

Kon slant IrulJl r ,'·- p. SlrUlll lii shct genom r 

lä tt n.,2 g r Il öger. rc'i p väns lersviin g. Ul
när man frå n högersväng (b) och gör ett 

kor t U\'brolt i bä rvåge n, uppl.ör för ett ögon

b li ck r~l,iänku r ·t~ tl tlräktiQn, oc:h spärren hip

pe r förbi vinkclurmcn ena skänkel; den [öl

jande » upp Ulnga_ » och axeln intager ett ny tt 

läge 90° »efIC!'» de t fö reg, ende (e). I della 

nya lä O'e slut en ~ trum genom tv ii r eLikon

ta kt 'r K i f ig. 4, till lllotorkontrollreläe t, som 

dän ' id erlJåller s tröm ,' ia r c1äkoll tukl t: rna i 
Re ], Detta ä r den enJa »komLination», (:J 
Re::! påverka_o Bibehåller 111311 detta Lig;e 

läng re än n ågon so::kuud , "lannar motorn h It, 

i annal fa ll kel' cudu 'it en omkoppling av 

ha< tigh lcn frå n hög ti ll låg Her vice ve r.ou 
(~C ncdaJl). På liknande sät t erhålIc' ncutrai

rool ' r "cnom alt man efter en vänster- eller 

h ögc rsvän n- sänd er en k ort imp uls. 

R 3 är u ppbyn-g t på liknande sä tt som 

Rc2 (jfr fi g. 8i . Reläet på ve rkar luftinta

get, så att motorns hastighet kan ökas eller 
mi nskas. Detta sker genom att en röte ralld,~ 

axel , dri en av en gummimotor, genom en 

sp:iLTlIlekunism läpps fram endas t ett kvarts 

\'an' i tage t. Ax In är fö rse.:ld med en ve \'
anordnjng , som plh-erkar luftin LageI sä, a tt 

de lt a ökar eller min keL!'. 

Dill ko,ntrolldon på sänJ ar - idun kan man 

använda en panel med tryckknappa r, och man 

ve t då, hur plane t ko mmer att r ea n- ra, niir 

F ig. 12. Modellpla
net.s framparti. L R e
lä Re3 • 2_ Strömbry

tare för glöcls tröm. 3. 
S trömbrYlare för 
s trönuuen från relä
ba tlerie t på 4,5 . 4. 
R egleringsanordning 
för motorhas tighelen. 
Jfr fig. 8. 5. Avstäm
nin g.skondensa torns 
ra Lt. 

F ig. ] 3_ Mott agare av 
engelskt fahrikat , 
Electrical Dpvefup
ment ( ED ) för ra
d iokontroll. T onmo
du] ring använde p 
änd ar_idan och pil 

mo t lagar -iJ sn meka
niska f ilter be tlle ncle 
av resonan 'lu.ngor . 
Tre olika ö" erfö
ringskanaler rb 1l ll es 
på della 'sä tt. 

man tr ycker med en vi ss kn app. För enkel

IL ' l ns skull har häl' använ ts J)lo tl en tryck

knap p, varv id de olika kontrolJförloppcll eT

hålles genom att denna necl l ryckes olika d jupt. 
;\Iu n kan III el de tt a enkla konJroIl y~tf' :n 

crh llll a en förvå uan svärt god li1a1IöverfÖl'm:i

ga . De ryc kiga rocl crröreI se rn3 behöver j ut e 

- vi lket man kan;;ke _kulle "ara benägen att. 

tro - m edföra ryckiga svänga r. I nt e heller 

ä r man härwisad till lIagon ell -' r nägra fe 
svä ngning radier. 

Faktum är att om de frå n början inställ

da l'oderu tslagen är rätt va lda, ka n man va

riera vängningsradien hög~t av~ev ä.rt och 
kan gura lika vackra ~vängar Wlll med ett 

»riktigl plan»; de lla "'enom att alte rnera mel· 

lan rodret ' ytt.erIägen på lämplig l sä ll. ,

da re kan lil an med enhart s ic!orocle rkontroll 

"öra d iverse »konster» slh om looping, sp in 

och roll. 
En looping å, tadkommcs exempelvis p å 

följand e sä tt: Förs t ger man sidoroder så 

länge, a tt modellen börjar gå i Slört spiral; 

härigenom ökas has t igh eten a\-~ev ;ir!. N är 

man nu tar planet ur spiralen gör rI"t meJ 

hjälp av fanöver,ko tte t en loopi ng. Om mun 

på toppen av loopingen ge r ' ic!oroder kan 

man - om modellen är lämpl igt trimmad 

erhålla en gamka vack r roll. 

"'fed nllgon fl ygvana och !li ed erfarenhel 

uV mod ell ens gliJförm ga kan man prio;k1an

da inom nä' r:a meler från sänd aren. 

Det ,'ud ioslyrcla mod ellplan, som visas p å 

fOlograf iet, byggd,,' 1951 och har sedan dess 

gjort bort åt 200 fl gningar. Modellen mäter 

1,5 III i ' pänllviJd och väger i flygfärdigt 
skick ca 1.,- k;;. 

Drivk raft cll e rhålles [rli n en dieselmotor l' ,ot 

2,5 cc. Vid fullvarv drar den upp modell en 
gan ka »tvärt». _lotorn - halvfart är avpas

sad att h1l 11 a. modellen nätl och jämnt i plan 

[l yk t. Ful lta nkad gå r moto rn ca 5 m in . G lid

tiden blir då ca 10 min _, om man låter mo

Je ll~ n sLiga oavbrutet lill s motorn tannat. 

Slutligen m Ä påpekas, a tt J et Iord ras sän

dl\'li cens för radio kont roll xper iment av de tl:l 

slu g. 
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(Forts. fr. 1/r 50953 s. 31.) 

Mekanisk uppbyggnad 

Apparaten är monterad på ett nhetscha ', ie 

av ~al11ma slag, .:.Olll tidigare använt : för kon· 

struktioner i denna seri e. D ,'n är : om tidigare 

nämn t.s , avsedd att använda ' till samman med 

d et LF· och "lutsteg, som be 'krevs i nr l / 19.s .~ , 

och den k<ln därför lämpligen byggas ihop 

med de t eha s ic, på vilket LF· och slutsteget 

är monterat. 1an förse r di!. den kompIeii ') 

apparaten med en gemen,sam panel t)"P EC-1. 

Nätenheten blir därvid fri s tåend e, vilke t hän· 

ge r samman med, att den bör kunna a m<in· 
das separat även för andra kon struktion er, 

mätinstrument m. m., som kommer att beskli· 

vas i konunande nummer. Placeringen av de
larna på cha ss iet torde fram<ril med önok

värd tydlighet a kis 'ema och fotografierna. 

Gangkondcnsatorn är - som Yl1 - av fo
tografierna - a nhringad på en lit n hylla 

detta för att scka.lan skall komma på lämpli' 

höjd. Må tten för hyllan fram går av fi g . . .l. 

Borrningen i panelen för de Ital, i \' ilka s krn· 
var fö r skalan kall anbrin ga , s ker lämpli

gen efter det a tt man på prov satt dit. skalun, 

man kan dänid lätt markera borrhålens läge 

på panelen . Likaså borrar man lämpligen ha
len fö r kond en 'atorhyl!an efl er de t at.t denna 

är färdig"täl!d så all h il len läge kan fixera•. 
Det är naturligtvis ingenting WIU h indr;} !", 

att man i panelens högra »avdelning», SOlJl 

ju är gans ka tom, anbringar en högtalare, 

som J å lämpligen bör ha ett hå l, som är lika 
s tort som skalans diameter; den blir då en 

trevlig pendang t il! denna. Annars kan llIan 
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En tip-top 

super med heat-oscillator 

lika gärna - om man är mera lagd för expe

riment - ha en separa t högtalare. 

Delarnas placering är viktig, och man bör 

hels t följa den uppbyggnad, som vis3s i 1110

dellapparat en. Man 

cera d·talj erna hur 

exempelvis risk för 

s ta i MF-, teget, om 

na sil att de »V3rl11a» 

blir för långa eller 

varandra. 

kan nämligen int e pla

som heLt. 1i lunda kan 

sjiilvsvän <! nin " lä tt up p

man int e placerar delar

l ' dnmgarna i detta ste~ 

kommer al t gå Iör nära 

I öITigt kan påpeka" att , är~kild a s tifl l i ~· 

ter har anbringats på fem ställ en på cha~ i ·t , 

del' a för att underlätta monteringen av r! c 
kornponen ter, som ingar i tuottagarcn. 

LedningSdragningen 


Lcdnin o'sdragningc n fraul gar av ...chC' J1tat j fi~. 


2, där i detalj visas, hur dc olika tradarna 

skall dras, och hur d e olika komponenterna 

, kall monteras. Liksom fallet var med dctck

torapparaten, som b 'skrevs i nr 3, kan man 

även i »snperenhete n» dil'ekt ansluta ström

försörjnin gs trådarna till lämpliga anslntning <;

punkter för + 250 V och 6,3 V i LF- och ~Ill t 

slegscnhe ten. 

Det är av 510r vikt, att varj e ~ tc g enda ,> t 

har en jordpunkt, och alt avkopplingskonden

satorer 1 skä.rmgaller och kUlod gå r till den 

för s teg ' t gelllcllsanmla jordpunkten. Där mot 

skall ev. kopplingskondensator i anodkretsen, 

ex mpclvis kondensatorn C 18, an slutas till 
efterjöljal1de s tegs jorclpunkt. 

Beträlhndc ledningsdragnin gen i ölTigt är 

alt märka, att man måste Ee upp med de led

ningar, som för spänning av samma frekvens 

pil .skilda spännin.gsnivåer. Om sådana lecl

!lingal' kommer för nära varandra, kan de 
:h äga Lringa instahilit et med ly å tföljande 

självsvängning. De ledningar, som är särskilt 

»farJi ga», ,il' ledningar j }IF-ste rret, vars gal

ler och anoJkrcts är avstämda till samma fr 

hem, och mellan vilka "pänning 'nivån för

håller s ig som l: 80. Självsvängning i MF

s teget yttrar sig sa, alt man får en ständig 

int rferenston p il alla s tationer, 50m inkommer, 

saml id igt 50m de t. är nästan omöjligt att trim

ma mottagaren Iull t. 

Det är exempelvis nödv,ändigt att dra dcn 

ledning, som gilr till dioden i E AF4,2 , 5. Bnf!t 

hort _om möjl irr t från den ledning, som gil l' 

från ?lIF-transformatorn i\lF l till gallre t i 

' amma rör, EAF4-2. Dessa båda ledningar, 

' om är »\'a rmu» och alItså inte a vkopplade till 

jord, bör d :;sutom vara så korta som möjlig t 

och hör anhringas så nära chassiet som möj

lig t. Därel1lot är de t knappast nöd vändigt att 

skärma dem, men man hör som sagt hål la 

dem s, lång t från \'arandra som möjligt. D 
jordade ändarna på r p. MF-transformatorcr 

är däremot inte så känsliga genom att de ,ir 

jordförbuudna via kond nsator 'r . 

Eeat·oscillatorns anslutning till detektorn 

~kall enligt prillcipse hemat ske vja en myc

ket liten kond ensator C13; i s jälva verket 

kan man klara - ig med att endast linda kop rl

lin gs tråden från h eatosci!latorn något varv 

omkring den trlld, som an slutes till diod~n 



i EAF42. Kapacitansen mellan tradarna blir 
i allmänhet tillräcklig för att den överförda 
IJ eatspiinningen skall bli lagam hög. 

Trimning 

:\Iollagarens trimning är visserligen något mer 
komplicerad än för detektorenheten. som be
skrevs i nr 3, men är inte svårare än att vil
k n amatör som helst kan gå i land med 
dt:n . 

Vid trimningen måste man ha tillgång till 
en signalgenerator med inre tOllfrckvensrno
<lul ··ring. Man ansluter , ignalgencratorn mel
lan mottagarens 8ntennuttag och jord, och 
s täller in . ignalgcneratorns frekvens på 470 
kp/ s. Därefter ansluter man över högtalaren 
ett växelströmsinstrumcnt, som mäter växel
, pänuing ' n 10 V eller 0-1 V. Man kan 
ock-å ansluta växelslrömsinstrutllcntet över 
slut teget via en kondensa tor på l I-<F. Mau 
f!tr (Hl. större växelspänning och kan nöja sig 
llled svagare ljud i högtalaren; om man an
~lut er in.strumentet över högtalaren, måste 
Illan arheta med gan -ka hög spänning för 
Ull få tillräckligt utslag på ett ordinärt ir.
. lrument, vilket kan göra trimningsarbetet 
_törande för omgivningen. 

Alan ställer all t Il. in signalgeneratorn på 
470 kpls och väljer en u tgång._spänning, som 
ger lagom utslag på instrumentet. Därefter vri
d or man på trimkärnorna för MF-transfor
matarn MF2, en i laget och vrider dessa 58, 

a tt u tslaget undan fö r undan ökas. Härvid 
bör man tilL; , att efter hand som uLlaget 
ökar på instrum n tet, minskar man utgangs
spänningen från signulgcneratorn. Detta för 
a tt förhindra , all AFR-spiinningen, som 
j u upp träder, när s ignalspänningen blir av 
t illräcklig styrka, kommer in och »plattar tilh 
k urvorna. AFR-spänningen sänker j u för
>tärknin "en, när signalen blir lägre, dv . det 
blir en utjämning av MF-kurvan, som inte är 
önskvärd , och som kan förvilla trimnillgsar
be let. Alltså: man håller hela tiden signaI
genera torn s spänning inte högre, än att nlan 
fSr ett l iimpligt utslag på in trumentet. 

lär i\lF-transformatorn f F2 är topptrim

mad med båda sina kärnor, fortsät te r ma 
med tr imning av MF-lransfonnatorn fF I , och 
Irinullar denna på amma ,ätt, {ö r~ t ena kär
!lan till max. u t.slag, däreft r den andra; 
d ärefter iss eftcrju ter ing av första och slut
l igen kontroll av den andra at t el n ligger 
kva r pr,. toppen. Man m åste även nu se till 
a tt man hela tiden häller så låg i ngån"~ pän
Ili ng från signalgeneratorn som möjli O" t. 

är MF-transformatorerna är trimmade kan 
mun börja mcd att trimma in signal- och 
oscillatorkretsarna i spolenheten. Man kan då 
(! x mpelvis börja med mellanv gsområdet. 
rörst gäller det alt få de båda ändpunkterna 
- ,,20 resp. 1600 kp /s' - fixerad e i skalans 

1. Se tab. l i nr 5/ 1953 sid. 29. 

90 

23Fig. 4. Enhe16chassiet måste 
förses med extra hål, del t 

för MF-transforrnatorerna 
och dels för kopplingstl'å ö 

r m'- -0-I 

:larna från gangkon{lensatorn 18 ~ 18 ~ o
till spolenhet en. 

~______~~______~90

Fig. 5. Hylla för gang

kondensatorn. Avsedd 

att anbringas på pane

len. Jfr fig , 3 i nr 

5/ 1953. 

ALFA typ 70K. Place-


Fig. 6. Spol cnhcten 

ringen av trimkärnor 

och lrilnkonden -a tOl·er. 

Se texten. 


' ig. 7. Den färdiga superhetcrodyn Il sam
manbyggd med LF- och slu tsteget. Sett u.n

i' d~ rifrå n. 

n 
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ändpunkter. Man hörjar cxcm pch is m ed 520 

kp/s och s täller då in s ignal generatorn på 

denna frekvens. MotLaga rens vridkondensator 

ins täll es på maximum avstämningskapacitalls. 

Med vridkondcn satorn i de tta läge vrider man 

pE, oscilla toru'inullclls kä.rna 02, vars läge på 

spolsy temet fram gå r av fig. 6, till s lllan får 

in den modulerad e signalen. 

Därefter övergCi r man till skul ans ande'a 
ändpunk t. yran vrider d motlaga rens av

stämning kondensator å, all den lå r på mi
niIllulJl kapacitans, och täller in oignaJg ne · 

ralOm på 1600 kp/s. ~1an tri nUllar nu trim

mem 0 2, vars läge på spoby~tem e t framgår 

av fi g. 6, ~, alt mun far in den modul ra· 

de ignalen. Ma n gåT nu tillbaka till skala n" 

andra cindpunkt. Man \'fider alltoå avstäm

nillg konden <;atofll till max ,-läge t igen, oc". 

SH till, alt avstämni ngen i denna punkt inte 

förändrat s gr nom trimning n vid den högre 

g ränsfr kvenscn. Eft er justering av trimskr'J

ven 02 gå r man tillbaka till min .-Iäget och 

justerar ev. trimm rn 02 igen. S, »saxar» 

man fram och tillbaka, tills grän"frckven

serna ligger OK i ändpunkterna av avstäm
lling.sskalan. 

P å långviirrsomradet förfar man på samma 

säLt, och trimmar här kärnan 01 vid frekven· 

sen 150 kp / s och trimmem 01 vid frekven 

sen 4-0 kp / s. P å korLv ågsolllratl·t Irimm' " 

endast den lägre gränsfr kv n"cn, 5,9 Mp/ii , 
med kärnan 03. 

När man har skalans bå<la ändpunkter 

fix erade för de olika frekvensbanden, kan 

man övergå till de trimpunkter, som auges i 

Lab. 1. Som sYlles är det två trimpunkt cr på 

lålwvilgsområdct, däremot endast en på mel
lan- och kortvåg , 

På långvåg 'om råd et trimmar vid den läifTC 

trim frekven sen 167 kpls med trimskruv SI 

(jfr fjg, 6) och vid den högre trimfrekvtCn

se n 280 kp l med Lrimkondemator SI. I 

båda trimpullkterna trimmar man till max . 

ut slag på det an"lulna instrumente t och har 

(;~~~ ~~ .l'?<f'. lfQ~

'~~#'-/ ~~!~t 

~~ 1 A.t,," 

. ~ Jordled ning 

öt nslutningsaggregnt 

Fig. 8. Så här kopplas nätaggregat och mol
tagare ihop. Se nr 11 / 1952 och nr 1/ 1953. 
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då givclvi -, inre 11loduleringen påslagen i sig· 
nalgeneratorn . Liksom vid intrimningen av mot

taga rens häda ändpunkter på skalan, få r man 

alt ernera mell an den lägre och den högre trim

frekvensen för att konLrollera, a tt inte trim· 

ningen i ena läget pftverkat trimningen i del 

andra lä" et. 

På mot svarande sätt förfar man vid mellan

vags· och kortvågsomr:'i clena med d en . kil!

naden att på de ffi område n, är tle t bara frå
ga om en tJ·impunkt. P& mcllumå"somradel 
trinuna . ::;~ lunda kärnall S2 vid frekvem;cn 

570 kp/ . och på kortvå" trilTlIlI3S kiirnan S3 

vid frekv 'n<;e n 6,- Mp/s. 

Vid provkörnin rr av mottagaren konstate· 

rades all den har utmärkt god _clektivitet. Man 

kan cxempeh 'is med lokalsändare belägen in

på knut.arna tå in avlägma sta tioner, belägna 

»vägg i väg g» med lokalst<ttion cn. Känslighe

t n är god och fullt i kla s. m 'd den, 50111 ka

rakteriserar rundradiomottagare i allmänn a 

marknaden. Ljudkvalit eten är accept abel , och 

även 0 111 de llöga tonema' g 'nom de skarpa 

MF-iiltrcn däm.par dc höga tOll frekvcnsern a, 

är l jud kva lit eten doe k inte sämre än den man 
får i ordinära rundradiomot tarrare , <::elck tiv i

tet en kommer väl tiIl pa. på de t starkt över

belas tade mellan fr ·kvensba nJ et. 

Nätaggregat för likström 
Av Kjell Jeppson 

F örf. hör till de s tyvllloderligt behandlade 

»radioten> i lallde t, Will har eubart likstl'öm 

i vägguttagen och som länge med avund tänkt 

på de lyckligare lottade gelikar SOI1l bygger 

ett väl tilllaget nätaggregat och sedan ope

rerar JU d betrY "gande isolering från nätet. 
E tt bosvärl i:, t problem, när man experimente

rar fliti<>t och har \ibtrömsllät iir också appa

rat rnas s trömförsörjning: man mils te ju 

' Arickoppla alla glödtrådar, och ~1I fort man 

tar bort eller lägge r till rör mI!. te förkopp

ling 'nlO lH~nde l ändras eller bytas ut. 

Här skall he~krivas ett litet »uuiversalnät

agg regat» för alls tröm, Will tj äns tgjort en tid 

och befunnits förenkla johbe t högs t betydlig t 

- och som sparat å tskillig tid . Som framgär 

av prin cipschemat är de t fråga 0111 ett helt 

van l igt nätaggrega t för all , trömsdrift utom på 
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Fig. l, Princip,c l, cllIa för näta g<'regatc t 

R J = 700 ohm, lO W u-ad R 3 R11 = 100 ohm , 2 W C3= 50 ,uF fel.-lyt. 
linriat R] ~=150 olun, 5 \V L l =sildrosse l 

R~=100 ohm, 2 W, tråd '.L = C4 =5 000 pF, 3700 V SI=Säkrin ~ 200 mA 
lindat arbets . pänning S~ =-=Säkring 150 mA 

en punkt: dd är möjligt att ta ut glödspän

ningar vari erande från O till 100 V. 
T detta sammanhang bör kanske påpekas alt 

dirclcna i schema t endast gäll er för en glöd
ström av 0,1 A, lilke t värde valts, emedan 

förf. huvud sakligen arbetar med j·jmlock-rör. 

För den som hellre I'ill använda miniatyrrör 

finn s numera åtrnin;;tone en rörserie (Siemem ) 

som också håller 0,1 A glöds tröm. IlIgentin'T 

hindraJ' emellertid a tl man med andra värden 

aupas,;ar s itt aggregat till 150 mA ameri
kan_ka röj'. Välj er man såtl ana tIl d milt uttag 

pil glödtråden är man f , Ö. väl förber ' dd för 

övergång till den ft e rlängtade växelström

men. 
Grän:!en för den ut tagbara spänn ingen sät ts 

av rörfabrikant en, EO Ill inte till å ter mer än 

150 V mellan g lödtråd och katod i allströms

S2 

C2=30 ,uF1 P hilips 30+50 ,u F 



rören . Eft ersom UYl kräver 50 V glödspän

nin g finn s de t möj l ighet att koppla in ytter

ligare så många rör i serie med likriktae

röret att sammanlagda spänning~ faIl e t över 
glödtrådarna i dessa rör blir 100 V. i\f J hjulp 

ay en omkopplare (02 i principschema t) kall 

man koppla in nio fasta motstånd om 100 ohm 

vardera samt ett variabelt lrll Jlindat Jllot.s lånd, 

likal cde på 100 ohm . i\f d en utt. agen glöd

s tröm på 0,1 A hlir spänning falle t öVer varj e 

lllo t.o t ll nd 10 V. Det fa s ta mO L> t!l. ndet Rl skö ll 

hålla 700 ohm, och totala pänni n!"sfa llet i 

kretsen Illed samtliga mOI ,t· nd inko pplade or'" 

utgilng 'klämmorna för glödström kortslutna 
blir 220 V. 

Det torde in te finna:~ mycket a tt tilliigga 

apparaten är _il. enkel att bygga a tt deL inte 

bör bereda nae; ra svårigheler. ågra ord om 

d et praktisk'1l utförandet, bara. Teore tiskt 

s kulle de t räcka med enwattörnotHånd för 

H~-Rll men med hänsyn till temperatur

höjningen vid fullb das tning, är d e t god affär 

att genast välja tvåwatls. Kondensato rerna el 
och C.l liksom ;;_~ i den alt rnativa kopp
ling u bör inte välja - större än 5000 pF; dc 

skaIl hu provspänning 3750 V. Chassiet i all

s trömsapparater är van li rren spänningsföran

de, men förf. ha r genomgående gå tt över till 

att använda en minu s"kena b · lående aven 
grov [örtent koppartråd (2-3 mm) så alt 

cha"<ld kan jordas. 
ViII ma n ha möjlighet att kontrollera, att 

rören få r rätt glötlström utan att »hinda» ett 

särskilt instrument i nätaggregat et, kan man 

anordna ett par uttag och mäta spännings

fall e t över Rl' vilket skall vara 70 V. Mät

ningar kan med denna metod göras utan atl 

man kyter glödströmskedjan för alt koppla 

in en amperemeter. Det gäller bara att använ

lC 
L2 

lCO 'öOif' O 

I 
5 fi l'

7 

1
C6 C8 

0 - ~T O 

L3 
Fig. 2. P rincipschcma för HF-fil tcr [ör nät

aggrega tet i fig. L L2=L3 = HF-dro -lar, 100 

- 200 ,uH. C::; = Cs= 5 000 pI", 3 750 V arbets· 

spänning. 

du en voltmeter med hyfsad egenförbruknin g, 

så atL ma n inte shuntar för s tarkt.R 1 

Den som tänker använda denna n,itdel i 

sa mband llled signalgeneratorer eller oscilla

torer av n ågot slag bör anväIlda ett hö ,'fre

h ensfil ter, som hindrar utstdll nin« i nät. 
Detla filter, vars schema å terges i fi g. 2 in

kopplas i punkterna A och B i schemat i fig. 1. 
Utelämnar man detta filter riskerar man nog 

att s töra grUJlnarnas radiomott agning ! 

FOr/S. från s. 1.:;.Svenskbyggda . .. 
kon den 'atorer tillverkas äl'en med keram isk 
isolering. 

Aven lVernquist Mekaniska Verbtads AB, 
Stockholm , uLs tällde en serie vridkondflHu, 

torer av konven.tion ell t utförande huv lld ~ ak

li gen avsedda för rundrndioapparat r. 

Linjära motstånd 

E n ny typ av yl"kikl lJ1otst å nc! tilh'erkus Itll

mera av Rija. De nya mot s tånden haI axi,·lla 

ut I ag Jnen är i övr igt i lort se tt övert"!1 ;O: 

s tämma.nde lIIed tidigare till verkad ' mot stå lld. 

De nya 1I10 tst1tnd en t ilI l'e rkas för cffcktbp
lopp 0,2S-2 W . Se fi g. 2. 

T rlldlindade 1110t , tå nd u t tälJ des av AGA, 

Lidingö, El-Mekano, Bromma och AB El/ron, 
Stockholm. AB Standard Radiofabrilr , Brom

ma, uppvisade trådlindade pree is ionslUoL tå nd 

lindad e på kerami sk kropp och i I·ärdcn fdl:! 
l kohm till 1,8 Mohm . Des a mO Löt[,ncl ,il' 

avsedda [ör max. belastnin g l W (eller max. 

400 V över motstå nd et) och är lindade 5" at t 

induktan sen blir starkt reducerad. 1'01 ranser 

±2, ± l och 0,5 °Jo. 
El·M elcano, Bromma, ut ställde även skjut

motstå n.d för max. belas tning upp till 500 'V. 
AB Eluon vi ade upp trådlindade pote ntio

metrar av egen till ve rkning och i resistansvii r

den 5 ohm-50 kohm. 

Icke linjära motstånd 

Elektrvvärmeinstilulel, Stockholm, har specia

liserat ~i g på tillverknin g av olika s lag av 

icke linjäl'3 motstånd, te rmistorer, vari"torcl', 

m. m. och hade på utställningen med en rad 

av sina produkter. 

SålunQa ut tälldes bl. a. tennislarer, mon

tr'rade som temp raturkännande organ (ter

momdrar) avsedda att unv·ända.s som termo

metrar pIler i anordningar för temperaturreg

lering. Temperaturkoefficienten för denna tp-r

mistor vid +250 C är ca -4 QJo °C·1 . 

Andra typer av termistorer, såväl direkt 

som indirekt upphettade, uL>tälldes även, bl.a. 

en indirekt upphettad termiMor avsedd föl' 
nivåstabilisering med r es istan -en 15 ko hm i 

kallt til/ stBnd och ca 250 ohm vid 10 m W 
genom vä rmelindningen (200 ohm). Direkt 

upphettade termistorcr i glasampull för spän· 

ningss tabili serin cr (exempelvi; i R C- scillalo

rcr), för fördröjd utlösning m. m. t ilh erb s 

för r e.s is tansvärde n (kallre. is ta n5) fr~ n 15 

kohm till 15 Mohm. Brick te rmis torer, avsed

da för xempelvis tem per-aturkompen, atio'l, 
tempera turkontroll, fördröjd utlösning m. 1Il. 

och med en tem peralurkoefficient av ca 

-4"1o° C-1 tillverkas även i standardseri er. 

En annau grupp av ick·e·linjära mo ts tånd, 

,;om tillverkas av Elek trovärmeins titutct, är 

varistorer. Dessa har funnit idslräckta an

viindning..."Områden bl. a. inom telefontekni 

ken för släckning av gnisto r och reduktion av 

Öl'~l;,; pänninga r. De liIlI' crkae för arbe t.' lIi all 

1,5 V och [ör 0,2 resp. 1 W. Liknande funk

lian , ehuru dimension erad e föl' hö cr re arbch

spänning, ilar dc s. k. Cl'i litmotst'llI ucn. 

o 
Fig. 4. Sele n·likriktare, »A cra-W cstalit e» , frä n 

A B Tudor, to kholm. Överst komplett ~ tapel 

nedanför de tal j er i , ta pcln . 

Slciktlikrik lare 

Skiktlikriktare till verka s i s tort urla l av Alf 
Tudor, Stockholm, bl. a. »AGA-Wes talite»

likriktare, som tillverkas på licens frun W est 

inghouse. I d ~sa likriktare ingår se lell']llattol

av speeielI typ, SO Ill till åter arhet.>"pännin ,; 

upp till 29 V per platta. Likriktarna tillverkas 

i s ta plar för ~pänningal' upp till ca l .'l00 \' 

och för strömuttag fr , n 60 mA upp till 20 A. 
Samma typ likrikt are in«år ock å i c. nheter 

för lägre spännitll gar 12,5, 25 och 50 V (lik· 

spänning ), dimen~ion erade för s trömuttag från 

75 mA upp till 20 A. 
AB Tudor har också egen tillverkning av 

kopparoxiduJlikriktare, bl. a. tilllerkas s. ko 

Fig. 5. Instrumelltlikriktare (kopparoxidul . 
likriktare) fr 11 AB Tudor, Stockholm. 

in strumcntl ikriktare för trön t)'rkorna 1 m • 
5 mA och 10 mA. Dessa likriktare tillverkas i 

l·vä fl s, 2-vägs eller Gra etz ·kopplade enh e ter , 

föröcdda med fäställclar. 

GermaniunJdioder 

G rmaniumdroder tillverk as numera inom la11

de t av ElektrovärnJcinst illLlet, tockholm. De.' · 

sa dioder har max. spärrspänning ca 200 V 
och har r es is tansen 250 ohm i genomsläpp3

riktningen vid - 1 V, el IS. da ta i tort öl'cr· 

ensstämmand e med amerika lEka d ioder av ty· 
pen l N.34. ( jorts.) 
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TV-bilden och bandbredden 


Fig. 1. Provbild återgiven aven 
TV·mottagare med otillfredsstäl· 
lande återgivning av låga fre· 
b ·cnser. 

Ur SYLWANIA NEWS, jan. 
1953 hämtar vi nedanstående 
artikeL som bör intressera vå
ra TV-intresserade amatörbyg
gare. 

För alt man skall erhma en karp, klar 
och kontrastrik bild i en TV·mottagare, mås te 
denna ha tillräcklig bandbredd. I enklare 
mottagare omfattar bandbredden i bildför· 
s tärkaren området från 60 pi s upp till 

2 Mpls. Bättre mottagare har en bandbredd , 
som å terger frekvenser upp till 3,5 JvIp jo . 
(Dessa siffror gäller för 525·linj crs·sy>tc rnel ; 
motsyarande siffror för 625·linjer- ·. y. tcmet, 
, om tillämpa i Sverige, är 50 p/ s-2,5 I1'l p/ s 
J" _p. 4. Mp l .) 

Minskas denna bandbredd i hilclfi.irHärb· 
ren genom feljnsterade avHämda kretsar -·Ikr 
på grund av defekta komponeuler i bildfö,
. tärkarstegen crh ~ ll c-s alltid en försämrad bild. 
l~ör liten bandbredd kan omedelbart upptäc· 
kls, om man tittar på provhilden, men det är 
svå rare ult uppdaga felet, niir apparaten åter
ger ett ordinärt T V- proa ram. Av d ~IlIIa orsak 
,är det ofta s<, att m, nga »TV-tittar », som 
inte bryr ig om a ll stud era provbilden int e 

et om att dc ev. skulle kunna få bättre bil· 
d ..r , om de ju terade om mottagaren. 

Dalig HF-återgivning ger bilden ett suddi~t 
Ilbeende, och vidare förlorar man cn mängrl 
bilddetaljer. Det är lätt att e hur exempel i· 
de vertikala smala linjerna i provbilden för
~v inner. Hur detta f nomen uppkommer kan 

fö rklara på följand e sätt : 
Str1i len sveper över bildruret med m) eket 

Vilt 

Fig. 

hög hastio-het; det tar endast 63 fLsck (75 
,Hsek för 62S-linjers-systemet) för all avsöka 

en linje från bildens vänstra sida till den 
högrn . Då denna linje söker över ett jämnt 
ljust område på bilden, blir det mycket liten 
ändring i str1ilens ljusintens.itet, vilket 11 Hd
I iggörcs vid B i fig . 3. Detta område av bil
den berörs uppenbarligen inte av den otill
räckliga hand bredden i TV-mottagaren. Om 
emellertid den inkommande signalen snabbt 
växlar från svart till vitt inom loppet aven 
mycket kort tidrymd, som visas vid A, hinn!'r 
videoförstiirkaren inte förstärka de höga 

videofrekvenskompon cnterna, som alltid ing1\ r 
i ett brant spänning "prång. Kanten pil den 
svarta ytan blir därför inte karp utan över
"~ r endast småningom i det vita fäl te t och 
förlorar däri ..' nom en del av sin skärpa. Tun
na vertikala linj er kommer i själva yerket a:t 
bli prakti kt taget utsuddade i de fall band· 
bredden inte är tillräcklig i videoförstärka
ren. Se fi g;. 2. 

Or,.aken till dJlig återgivning av höga fre· 
kvenser i videoförslärkar ,n kan vara felak· 
tiga filterspolar i videoför 'läl'kar en eller svil r 
misstrimning av HF- eller M.F-delen. Även 
alltför höga kapaci tanser i videorörets kret
sar reducerar högfI'ekven aterg imingcn. 

Dålig l!lgfrekven återgivning i TV-motlaga· 

ren föror aka r, att stora mörka ytor blir ojäm. 
na i sin belysning och får suddi:;a kanter. 
Släckuing av återgån ~ strålen för vertikala 
oscillalorn blir därjämte inte effektiv, och det 
kan vara svär t alt hålla bilden i s)' nkronise· 
ring om fenomenet är s tarkt utpräglat. 

Fig. l visar en testbild på bildröret av en 
TV-nl0ttagal'e, SOlll ger d~ lig återgivning av 
laga frekven er. Bilden är avsiktligt tagen 
ur synkronh eringen för att visa frånvaron a" 
Llet vanligen väl synliga varta »läckban
det» mellan bildfä.lten. Lägg märke till dc 

borisontelJa mörka linjern a och hur rIco.a 

3. Videospänningens distorsion i vicleoför. 
stärkare med otillfrcd tällande återgivning av 

Fig. 2. Provbild återgiven aven TV höga frekvenser. De karpa kanterna i den ur
mottagare med otillfredsställande sprungliga vägformen 'uddas ut, varigenom bilden 
återgivning av höga frekvenser. mister detaljskärpa. 
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småningom mi5ter sin svärta ju längre åt 
höger man kommer. 

Den vanligaste ol'saken till dylika förh ållan· 
den är en felaktig koppling;skondensator i 
bildförstärkaren. På grund av de stora dimen· 
sionerna på dcnna kondensator (l,uF) till· 
låts genom läekkapaeitanser de höga fre· 
kvenskomponent erna hos signalen att kom· 
m~ igenom, men de läga frekvenserna blocke
ra eff ektivt. Kopplingskapacitansen måste 
vara tillräckligt . tor för att den lägre grän -
frekvensen 60 pi s skall passera. För att eli
minera denna kriti ska del brukar mänga till

verkare använda direkt koppling mellan bild· 
förstärkaren och bildrörets katod. Detta eli· 
minerar en av de felorsaker, som kan ge upp
hov till dålig lågfrekvensåtergivning i video· 
förslärkaren. 

13ctrliffande trimningen av TV-mottagare 
av intercarriertyp gäller, att ljudbärvågcns 
amplitud inte bör vara> 10 Ofo av bild· 
bärvågens amplitud i den punkt, där bildkana· 
len ta , ut fr un videoförstärkaren. Alltför stor 
amjJliLnd hos ljudbärvågen kommer att orsa· 
ka distorsion pa grund av att dii bildmodula
lionen kommer att interferera med ljud· 
bärvågen . A andra sidan p;er en ljud bär· 
våg. som är av_evärt mindre än 3 010 av bild

bärv ågen in te tillräcklig »ljudnivå» . Bästa 
förh ållandena uppnås om ljndbärvagen är ca 
3 Ofo av bildbär ågen. 

En felak ti!; trimning av MF.steg n , som 
ger Ijudbärv&gell alltför hög nivå vid det ek
torn , kan or aka distorsion h äl i bilden som 
i ljudet. J bilden uppst r därvid typiska 
band , fi.irorsakade av ljud bärvågen. 

I vissa områd en med mycket lag fältst)'rka 
kan det vara lämpligt att minska band· 
bredden i en TV-motlagares MF-del. D tl a 
för alt ~stadkomma större förstärkning i MF-
tegen. Della r ,.ulterar vis"erligen' i siimre 

högfrekven ate r" ivning. men det är ,jälvklart 
alt n el· lig bild är bättre än ingen. Är mot· 
tagaren av in tercarriertyp, mås te Ulall dock 
omsorg. fu ll t se till alt Ijudl ä rvå"cns ampli. 
tud f r det rälta förM Ilandet tiI1 bildbärvl 
gen- amplitud. 

Det är dock möjligt att Jstad komma hö;; 
förs tärkni ng utan alt di sLordera MF·kUl-van: 
detta genom utnyttjande av en 1 9brusig 
an tenn förstärkare, som höjer signalstyrkau 

mellan antenn och motlagare. Men naturligt· 
vis är det omöjligt att få en klar och detal
jerad bild, om man inte därvid i TV-mottagd' 
ren har tillräcklig band bredd. 



POPULÄR RADIO 

organ för Stockholms 

Televisi onsförening 

Enligt en överenskommelse, som träffats 

mellan POP L ÄR RADIO och Stockholms 

Televisions/ärcning kommer tidskriften t. v. 

att vara föreningsorgan för denna samman· 

"lutning. 

Stockholms Televisionsföreni ng, som bilda· 

des hösten 1952, utgör en sammans lutning al· 

iör television intre s~erade personer och har 

till syfte att främja medlemmarnas intrC",e 

i fr ågor rörand e television och har som när

ma ste mål att få ig 1l ng r egeHJllndna televi

s ion,,,,,ändningar i Sverige. Åtskilliga initiativ 

ä r att vänta frän föreningen, och P OPULÄR 

RADIO kommer fortlöpande att hålIa sina lä· 

sare a jour 1110d föreningens verksamhet. 

I nträdesavgiften i föreningen är 10:-. 
Ordförande i föreningen är ing. Percy Wulff, 
Kris tallvägen 38, H Ggers ten, tel. 45 SO 70. För

·ningens sekr,;tariat har adressen Box 16118, 

S tockholm 16. T el. 1111 74. 

Upprop från STV 

S toc1.:holms T elevisions/ärening (STV) har 

nyli!;en di stribuf"ru t ett upprop, som vi här 

aterger i sammandrag: 

».. . Vå ra medl cll1Jllar har nu en tid följ t 

llled TV·nämndens experiments ändningar frim 

Tekni"ka H ögskolan, de fl esta av o i hem

Gyggda mottagare. 

... Vi är övertygade, att TV kommer till 

Sverige en dag, oemotstå n.dlig t. Tveksamhe· 

ten hos våra myndigheter må vara delv is be· 

rättigad , men den kan enda~t försena start

dalllIn... I vilken fonn vi skall fil. svensk 

T V, det har stötts och blötts och behöve r väl 

, tö las och blö tas än nu mer, Inen det: kan 

aldrig bli niigot 5naGbt avgörande förrän 

jlUhlikintresset fra mföres tillräckligt pnta ~ 

li gt. 

. M en ännu bes tår »publiken» endast av 

några få tusental personer, som själva halt 

tillfälle att se TV-sändningar antingen i 

S tockholm, i Skåne (från Köpenhamn) e]]er 

utomlands.» 

Det är d es a »TV-publikens pionjärer» som 

' tockholms T elevisionsförenin g vill samman

föra »för att utbyta erfarenheter och gemen

amt stödja de krafter, som önskar en svensk 

TV-premiär snabhast möjligt». 

»Vi behöver samarheta med varandra», he

ter det vidare i upprop et. »Under vilka former, 

ja det får växa fram efter hand men mån ",a 

arbet suppgifter finns och allt flera kommer 

till. Vad som just nu behöIs, är i n b ö r d e s 
kontakt.» 

Den som är intresserad av Stockholms Te

lel'isionsförenings verksamhet kan sätta s ig i 

förbindelse m"d förenin gens sekretariat, Kla

ra Södra Kyrkogata 11, :l tr. Tel. 1111 74. 

STV ANORDNAR TV-UTSÄNDNING 

Stockholms Televisions/örening (STV) kom

mer den 9 juni i år att anordna en TV-ut

sändning över TV-nämndens båda sändare på 

Tekniska Högskolan. Sändnin g kommer att 

~ke den 9 juni kl. 20.00 och därvid komm er 

förutom filmsändning även att utsändas e tt 

»lcvande program» med Lennart Hyland so." 
konferencier. Vidare kommer en prese ntation 

av STV att ges och likas a ges då en oriente
ring om S'!'V:5 och POPULÄR RADIO:s Dus

"",Idorf- och London-rf'Sor. 
:\Iottagning jämte demonstration anordnls 

vid detta tillfälle i Tekniska H ögskolan s aub 

kl. 19.45. Medlemmar i STV och övri ga TV

in tr e ser ade inbjudes. Entre 4: - kr. 

Biljetter kan lösas senast den 8 juni kl. 

9- 12 på föreningens sekre tariat. Klara S. 

Kyrkogata 11, 3 tr. Tel. 1111 74. 

UTLANDSRESOR FÖR TV
INTRESSERADE 

Två sällskapsresor för radio- och TV-in

tresser,ade anordnas i höst av POPULAR RA

DIO i samarbete med S tockholms Televisions
jörening och Nordisk Resebureau. Dtn ena 

resan går till London, där »Radio Show» kom

mer att beses, och den andra recan till radio· 

och TV-utställningen i Di i seldorf. Närmare 

uppgift{;r om dessa resor å terfinnes på annan 

pla ts i detta nummer. 

Under rubriken Rndioindustrins ny 
heter i nföres uppgifter från tillverkare 
och l.m portörer om nyheter, som a v 
företagen introduceras på D1Drknaden. 

Ny motorregulator 

En ny typ av motorregulator ba,erad på eIek· 

lro ll ikanordningar ha r utvecklat s av M Sten· 
hardt, Ingen jöp< iirma, Stockholm. M ed den· 

na regulator kan en likströmsmotors van'tal 

kontinuerligt regleras i förhållande l :50. Mo

torn kan belastas inom vida gränser, utan att 

det inställda varvtalet förändras och har kO'l

stant vridmoment oberoende av hastigheten. 

Vid lågt varv är därför motorn betydligt 

starkare än vid regler ing på annat sätt. 

Den nya motorregulatorn användes av fir

man .i slingoscillografer och oscillografkame· 

ror för hamdrivning av papper och film med 

konstant hastighet. Principen för moturregu

latorn är baserad på att man från motorn tar 

ut en cmk, som får reglera det elektronrör, 

som reglerar strömmen till motorn. Den nya 

motorregulatorn tillverk as för olika ('(fekter 

och för olika ändamål. 

Centralantennanläggning för TV 

Svenska AB Philips har öv er_··nt några dat a 

för r n cenlral-TV-antennanläg gning, som till

\'('rkas av det holländska moder före I aget. Dy

lika central·TV-anläggningar kommer säker

ligen a tt bli mycket vanliga i storstäde r, dur 

det alltid är besvurIigt att få upp televisions

antenner på taket. Enklare är det - och 

hilligare! - att anbringa en ge.rn ell<am cen· 

.B 

'" 

.rn-+~ 

!~ 6J,:S 65 A~~ Jtt ' M ~ 

Fig. 2. F rekv t;llskurva för TV-kanal 3 för Phi
lips central-TV·an tennanläggning. 

tralantenn för hela huset orh dra fram an

slutni ng"led ningar till varj e liigenhct. Dylika 

anlä "" ningar bör vara särskilt lämpliga fÖl 

o's i Sverige, e ft er , om vi - om I i över

huvud taget får någon TV - , äkerlige ll er· 

(l1 , t kommer att få en kanal att väl ja på, vil

ket gör det hela b :: tydligt lätt are att Ord1l3 

tekniskt, än Olll dn skulle finnas ett , tort 

antal ka:nal er att välja på. 

Philips centraltelevi:: ionsanläggning inne

fatt a r en ant<~ n n anläggning och en fö u lärka

re avstämd till en vi s kanal, från vilken för

~ t ä rkare ::edan ut f!år ett nät av Jcdn,ingar, 
av 75 ohm:; koaxialkablar (max 150 m langa) 

F ig. 1. Schema för Philips . _ _ • __________ 1 cen t.ral·TV-an tennanläggning. '-------
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UH iversal'j nstru me n t e t 

Windsor 77 A 

• 	 Stor, lättläst ska la 

• 	 Samma skala för lik- och växelström 

• 	 Gradering som passar varje mätområde 

• 	 Hög känslighet även på växelspänning 

• 	 Skydd mot överbelastning 

• 	 Mekaniskt stabil genom fjädrande lager
stenar 

• 	 Inbyggd summer för ledningsprovning 

• 	 Robust konstruktion 

Känslighet 20.000 ohm/V för lik- och 5.000 oh mlV för växelspänn ing. likspänning 0-7,5 V till 0-3.000 V_ 
Växelspänning 0-7,5 V till 0-750 V. likström 0-0,15 mA upp till 0-15 A. Resistans 10 ohm-5 Mohm. 

Nettopris kr. 245:-. G e n e r a I a g e n t: Levereras från lager. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 


v Ä LJ 

M A Z D A 
VÄRLDSBERÖMDA 

ELEKTRONRÖR FÖR 

RAD I O  T ELE V I S lON 

** * 
BEGÄR UPPLYSNINGAR OCH OFFERT 

FRÅN GENERALAGENTEN I SVERIGE 

[ram till anslutningsdosor i de olika lägen
hete rna. Upp till 30 mottagare kan anslutas 
t ill samma förstärkare . Till anslutrungsdosor
na anslu t.es TV-mottagaren via en skärmad 

kabel me-d 75 ohms karak ter istik. 
Ett exempel på förstärkning~urvan fö r en 

kanal visas i fig . 2. Förstär,karen ha r kaskoo
ingång fö ljd av fyra steg in nehållande band 
passfi lter för ifrllgavarande televisionskanal. 
Ban-dbredden är 7 Mp ,.'s, och antennsignalen 
kan förstärka s max . ca 5 000 gånger för 

kanal 0- 3. 

stabiliserat nätaggregat 

Civilingenjör Carl O Olsson, Enskede, har 
översän t data för ett spänningsreglerat näta:1

lu tningsaggregat, typ LS7C. Med detta nät
aggJ'{'gat kan erhållas en positiv spänning, 

M ö t i n s t r u m e n t a v d. O A a 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 I. 44 97 60 

http:anslut.es
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,'"~,,AHi h~%!~4~1' hlV'~v V' STANDARD 
'{Ii 7- GERMANIUM TRANSISTORER 

redan vid köpet 

Vå ra resurser ger oss möjlighet att erbjuda Er 
förs tklassiga germanium transistorer till ett sällsynt lågt pris. STANDARD 

STANDARDTYP LS 737 GERMANIUM TRANSISTORER är oömma och utrymmesbesparande _ 
MINIATYRTYP VS 200 deras höga

brukning. 
kvalitet ger dem långt liv med synnerligen låg s trömför

Standard Radiofabriks ställning gara nterar en högklassig produkt. 

AB Standard Radiofahrik 
Johannesfredsvägen 9-11, Bromma 

Tel. Sto kholm 25 26 10 Telegram: Stanelco 
Inte rna tional T elephone and T~legraph Corporatio n - ett väl·ldsnamn inom teletekniken . 

r--------------------------------------------------___, 

Världsmärket jiir batterier 

- ge," större effekt och läng re livslängd 

BEREC användes av de flesra svenska radiofabrikanrer 
BEREC försäljes av ledande grossistfirmor 

Generalagent: TRYGGVE SUNDIN, Riddargatan 23 A, Stockholm. Tel. 677168, 677169,677170 
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/-----------------------------, 
Radiorör för amatörer och industri 

kontin uerl igt var iabe l från O till 450 V vid 

200 mA belastning. Stabiliseringen är tiUräck· 

lig för att red ucera en 10 % förändring i nät· 

,pänningen till en spänningsändring på anod· 

spänning idan om högst 10-25 m V (bero· 

ende på vilken u tgångsspänning, som u tnytt 

jas för til lfället) . Detta betyder en stabilii'e

rinp; bättre än 0,005 "lo. Stabi liteten mo t be

Iaet ning,.variationer är 0)-0,2 V från full 

b.- ' till tomg&ng beroende på ulguu;! .-.'pän

ningcn. Brumspännin p;('n är 0,5 mV dft:l,:
ti"ärd c vid 200 mA u ilap'n sIröm. Från 

aggrega tet kan även erh;iUas nl ')Iativa spän 

ningar, 160 V libpänninl!. 30 mA, och en neo 

g:t ti\ .'pännin g \'ariabel från O till 150 V vid 

0.2 m :\ utta~f'Jl ,trÖm. Vidare kan erltaIla, 6.:1 
V, 4,5 A och 6,3 V, 1,5 A. 

Normförslag frå n SEK 

Jnom SEK (Svenska E leklriska Kommissio

nt'n) har utarbetats e tt för slag SEN R 52 20
28 Radiode taJjer, omfattand e cylindrisb _töd

i<o1aLorer, spolrör och geno-mföril1gsisoJalo 

rer av olika slag, anlenngcJlomförinf\ar, luft 

isol erad e trimkondensatorer saml järnpulv ~r

kärnor. 

Förslaget har utsänt s pa r miss och rem iss 

I id en utgår den 20 juni. l ntr " erB(]e kunn a 

rekvirera normför. laget från S\~mka T ekno

log förening en , Brunkeberg- torg 20, Slockholm. 

R emissvaren skola insänd as til! Svenska Elek

Iroi ngcn ji)fSfören ingen. 

POPULÄR RADIO 

anordnar studieresor 

till England och Tyskland 

POl'L J. ÄR Rt\OrO kOlllmer i ,amarbrtr mrd 

Srockhv{ms Tc{et'l·sionsjörcn.ing och Nordisk 
R"öeburean att allordna (' n <illskaporeoa del

till »Rad io Show» i London '2 12 .-<' p lt-Illl",r 

J933 " ,·h dels till radio uch TV-utstä ll ninge n 

i Di.iH,ldorf 27 a ug.-4-1'1'1. 

London-resan 

Radio Show är den s törsta u b tällninge n i 

s ilt .Jag i Europa och domi nera" i alhlliinhet 

av tele,-i s ion. För den som är intres;;.c rad av 

lrIev ision är därför en sådan rc~ a utomordent

ligt givande. :\1ycket har ocksA gjort s för a:: 
deltagarna i POPUL" R RADIO :5 resa skall 

få s tör- ta utbyte. Sålunda komm er be, ök att 

göra!; på BBC, där delt agarna efter en rund

vandring kommer a tt f<1. öven 'ara en tele

visionsut;;ändning. D <sutorn förberedes besök 

vid en å lvå ind us trier, där delta garna und er 

sakkunnig ledning kan få ta del av tillverk

ningen. Deltagarna får också vara med om 

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

MUSIKÄLSKARE! 
VÄLJ BAKERS 1953 ARS MODELLER. 

DE.LUXE "TRIPLE" CONE, 12 tum, 
15 watt, 18-17000 p is , vävupphägd, re
sonansfrekv. , c:a 35 pis , 15000 gauss. 
Netto kr. 155:-. 
DUPLEX CONE, 18 tum, 30 watt, 18
15000 pis , resonansfrekv. c:a 40 pis, 15000 
galtss. Netto kr. 250:-. 
STANDARD CONE, 12 tum. 20 watt, 25
16000 p/s, resonansfrekv. c:a 45 p/s, 14000 
gauss. Netto kr. 135: -. Med justerbar 
centr. kr. 140:-. 
standardirnpedan s, samtliga 15 ohm. p å 
Måt t till basreflexlåda erhålles. 
DELNINGSFILTER, seriekoppl. , 15 ohm in 
och ut per enhet. P apperskond. o. luft 
lindade spolar. Delningsfrekv. 500 eller 
1000 pis. Dämpning 12 dB per oktav. 
Netto k r. 140:-. 

INGENJÖRSFIRMAN E K O F O N j
320473 Vidargatan 7, Stockholm. 305875 

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

Bilelektriker och Telemontör 
den senare rad iokunnig. erhålla an
ställni ng vid flygv erks taden, Kungl. SÖ

dertörns f tygflottil j , Tullinge. 

Fria resor erhålles ti ll och fran arbets
platsen . Lön enl. ko llek tivavtal. 

Nä rmare upplys ningar lä mnas av flot
titjingenjö ren, tel. 980020. Ansöknings
handlingar adresse ras till Flottiljingen
jören, F 18, Tull inge. 

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

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

Radartekniker 

Ett antal flygtekniker i y rkes

gren elektro kommer snarast att 
anställas v id Kungl. Söderman
lands Flygflottilj, Nyköping. 

Sökande skal! inneha god teore
ti sk underbyggnad samt fler a rig 
praktik av reparationer av radio
ell er radarma teriel. Begynnelselön 
i ortsgrupp III, 774 : - / månad. 

Sökande, som ej till fullo inne~ 
har erforderlig kompetens, kan 
anställas som hjälp tekniker för 
vidare utbildning till flygtekniker. 
Lön utgår då med 636: -/månad. 

Ansökningshandlingar, åtföljda 
av uppgifter il. tidigaste tillträdes 
dag, å ldersbe tyg, skolbetyg och 
övriga handlingar sökanden öns 
kar åbe ropa, stä llas till Chefen 
för Kungl. Södermanlands Flyg 
flottilj , Nyköping, och skall vara 
Rekry teringsofficeren tillhanda 
senast den 25/ 6 1953. 

Läkarintyg insändes vid an
fordran. Närmare upplysningar 
lämnas av Teleingenjören F 11 , 
tel. Nyköping namnanrop »Flyg 
flott il jem). 

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

lH5 Batterirör 
lU4 B attel'irör 
lN48 Kristalldiod 
CV 102/ 1N21 Kristalldiod 
2C22/ 7193 Sändartriod 
2C34/ RK 34 Sändartriod 
2X2/879 Likriktare 
6AB7 Televisions

pentod 
6AG7 Televisions

pentod 
6AU6 Televisions

pentod 
6AL5 Televisionsdiod 
6C4 HF triod 
6C5M LF triod 
6L6G Slutrör 
6SC7 D ubbelt riod 
ECC 33 / 6SN7 Dubbeltriod 
12AT7 Dubbeltriod 
14F8 Dubbelt riod 
930 Fotocell 
954 Acornrör 
956 Acornrör 
1622 Slutrör 
2050 Thyratron 
2051 T hyratron 
9004 Minialyrtriod 
VR 78=Dl Ins trumentdiod 
EC 54 UHF-Triod 
4654 Slutpentod 
CV 979 = DLS 10Relärör 
CV 1111 Högsp. likriktare 4.50 

5000 V 50 mA 
CV 1141 Thyratron 
VR 56"'6J7G HF Pentod 
VR 13~E 1148 Sändartri od 
VR 150 Stabilisa torrör 
VT 143 = 805 Sändartr iod 
VT 501 A HF pentod 
VU 39=1561 Likr ik tarrör 

4. 
5. 
4. 
6.50 
6.
7. 

10.50 
9. 

9.

4.50 

3.50 
4. 
4. 
8.
6.
5. 
7. 
7.50 

12.
10.
10. 
8. 

14. 
11.
5. 
4. 

12.
10. 
10. 

Inneliggande lager av Tesla och 

Mazda radiorör utförsäljes extra. bil 


7. 
3. 
4. 

12. 
35.

4.50 
3. 

ligt. 
AF3 
AL4 
AZl 
AZ4 
AZ 11 
AZ12 
1064 
EBL l 
EBL 21 
ECH3N 
ECH4N 
ECH21 
EF9N 
EF 22 
EFM11 
EL3 
EL 12 
UBL21 
UCH21 
UYIN 
10LDll = 
UBC 41 
10Cl = UCH 42 
10F9 = UF 41 
10P13 = UL41 
U 404 = UY 41 

HF Pentod 6.-
Slutpentod 6. 
L ikriktarrör 2.40 
Likriktarrör 3.60 
Likriktarrör 2.50 
Likriktarrör 3.60 
Likriktarrör 3.60 
Diod-slutpentod 6. 
Diod-slutpentod 3.50 
T riod-Hexod 
Triod-Hexod 
Triod- Hexod 
HF P entod 
HF Pentod 
Magiskt öga 
Slu t pentod 
Slutpentod 
Diod Slutpentod 
Triod-Hexod 
Likriktare 
Diod-Tr iod 

T riod-Hexod 
HF Pentod 
Slutpentod 
Likriktare 

5.
5.
3.60 
5. 
3.50 
6. 
6.
6. 
3.50 
3.60 
3. 
3.- 

3.50 
3.
3.
3.

Samtliga rör garanteras nya och säl
jes med full bytesrätt. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehreos,iirdsga tan l, Sthhn Tel. ("x) 540390 

\. 
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en sightseein.gtur i London och en dag kom


mer utflykt att göras till den gamla univerSi . 


tetsstaden Oxford. Programmet för resan är 

följande: 


Tisdagen den 1/ 9 kl. 19.30 avre a fran Gö· 

teborg. 

Torsdagen den 3 9 kl. 10.00 ankomst till Lon
don. 

P l eftermiddagen rundtu r i London lJlfd 
svensktalande gui·de. 

Söndagen den 6/9 heldagsutflykt till Oxford. 

Fredagen den 4/ 9-onsda"en den 9/ 9 besök 
på Radio Show och vi s&a radiofabriker, 
sightseeing i London. 

Torsdagen den 10/ 9 avr'esa från London kl. 
15.30. 

Lördagen den 12/9 ankomst till Göteborg 
k!. 07.00. 

Priset är 705 : - för resa i l:a kla - båt 
och inkvartering i utmärkta hotell, och 458: 
för re.< a i 3: e klass b· t och med inkvart ering 
i enklare hotell. Ideosa prL- r ingå r sa mtliga 
resekostnader inkl. sam tliga måltirl cr ombord , 
hotelluppeha llet i London ink!. för,la frukost 
och dri ckspengar. Däremot ingår inte pri ·et 

för övriga måltider. Deltaga rna får all t å 
fria händer att inta övriga måltider där de 
finner lämpligt. Reseledaren stå r dock till 

tjänst s, \'ä l för att arran,gera måltid er 60111 

att rekommendera lämvliga restauranger. 

Diisseldorf-resan 

POP LÄR RADTO kommer - likaledes i 
samarbete med Stoekbolms Televis.ionsförening 

och Nordisk Resebureau - att anordna en ~ lu
dieresa till den tyska radio och TV-ul ställ· 
ningen i Dus eldod. Resan kommer all g via 
Eindhoven i Holland, där Philips-fabrikerna 
kommer att besökas. 

Resan kommer att fi:icetagas i bekvä m tu· 
ri stbuss. Avre , a kel' [rån Trelleborg d en 27/8 
med ankomst till Ducs Idor! den 29/ 8. Efter 
två daga r i Diisseldorf g r resan vidare till 

Holland och Eindhoven där Philips-fabrikerTIJ. 
kommer att bese, . Ankom t till Trell c bor~ 

den 4/9 på kvällen. 

Priset är 560: - inkl. hotellrum och mål· 
tider under hela resan. 

Deta.ljerna i denna resa är ännu inte defi
nitivt utformade, men kommer att meddela,; 

deltag-arna pr brev i god tid före r "uns 
anträdande. 

Anmälningstiden l ör bäda resorna Illgar z.:; 
juli. 

BOKRECENSIONER 
Wireless and Electrical Trader Year 

Book, 1953, 24 upp!. 264 sid. Trader 
publishing Co, London 1953. 

Wrreless and Electrical Trader Year Book 

NYA små stabila 

vakuumtäta 

Philips german iumdioder ha goda elektriska egenskaper och 
stora förde lar som li kriktare vid frekvenser upp till 100 
Mp/s Detta gör dem särskilt lämpliga för ultrakortvågsteknik 
och television. De ha också funn it vidsträckt användn ing i mät· 
apparater och elektron iska utrustnm gar av många andra slag. 

~2~5-T~___________ l O _ __________-l 

Gelmon.\J-ro" l/ol,o",,,öd e fc; ct ~ AI\\I\j ' '' '"9) 

' I!\I~II "od 

Dioden består aven germaniumkrista ll - en hal vledare ver
kande som likriktare - mot vilken en spetsad volframt råd gör 
kontakt. De båda elektroderna äro fasllödda vid meta llhåll ore, 
vaku umtätt Insmäl ta i en glaskolv . Meta llhållarna ha anslut· 
ningar av förzinkad nickeltröd för att underlätta fast lödni ngen_ 

Typ I OASO OASl I OA 55 I O A60 ' OA61 
, I 

Max. spörrspönning 75 V I 75 V I 120 V 30 V I 100 V 

Fra mslröm Vid 1 V I> 5 mA I 5 mA > 4 mA - :> 2.5 mA 

<100 ILA I< 30 il A I< i tiA 1<500 !lABack tröm (lOV) . (lOV) (100 V) (50 V) 

Max . fromsl röm I 50 mA I 50 mA 50 mA 1 5 mA I 5 mA 

1 

medetvo rde , kant. 

toppvörde, 
1 150 mA 150 mA l 150 mA - I 15 mA rnlermllt . I 

överbe l. max. 
1 s 

1 500 mA 500 mA 500 mA - I500 mA 

Egen~opo c ilans 1 pFI 
Tempera lurområdc -50 0 C Ii i I + 75° CI 

Philips germaniumdioder ha mycket små dimensioner, sa kna 
sockel och äro lötta at t löda med kor ta anslutn ingar. De äro 
okänsli ga för vibrationer och tåla kraftiga, kortva riga över
belastn ingar. Ph dips Radioavdelning står gärna t"l tlänst med 
ytterligare upplysningar om data och användningsområden. 

PHILIPS 
Ra diaavdel ningen. Stockholm 6. 


Tel. 340580, lör rikssamlai 340680 
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Radioindustrin kräver 

STOR PRECISION 

LITEN DIMENSION 
Den kräver 

"BEYSCHlAG" 
ytskikt motstå nd 

Dessa min ia tyrmotstånd tillverkas för 
0,05; 0,08 ; 0,10; 0,25; 0,5; l; 2 och 3 watt, 
och i standardutförande med ± 10 '/, to
le rans. P å begäran kan även ± 5 ' /, to
lerans erhållas. 
Exempel: l megohmll watt har föl jande 
data: längd 10 mm. diam. 2 mm. a nslut
ningstrådar med längd 35 mm, dlam. 0,4 
mm. Tempe raturstegnng vid 100 'I. be
lastning 35° C, temperaturkoefficient 0,04 
0/, pe r grad C och brusnivå under 1IlVN. 
Lackeringens genomstagsspänning bättre 
än 500 volt. 

"CREAS" 

elektrolyF, papper~

och mica kondensatorer 

CREAS eftersträvar vid sin kondensator
tillverkning små dimensioner utan att 
pruta på noggrannheten och tillförlitlig
h e ten. Så t ex framställas micakondensa
torer i standa rdutfö rande m ed en tolerans 
bättre än ±2 %. Några exempel på små 
dimensioner ä ro de ovan avbildade elek 
trolytkondensa tore rna, sam tliga med 500 
volts arbetsspänning. 

Säljes genom ledande gross is ler 
inom bronsc1H!n. 

Genera lagent: 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 

Stockholm Sö. Tel. 449295 


\~-------------------------------
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publicerades första gängen 1925 och har där 
efter utkommit regelbunde t och har blivit en 
Q\'ärderlig r,eferensbok för radioindustrin och 

den elektrotekniska industrul . Den är i första 
hand avsedd för att hälla affärsmän på det ta 
omr' de up to date i fruga om ändringar i fir

manamn, adres er, telefon er och tillverkade 
produkter, men boken innehåller också en tid 
översikt sartiklar av te kni~k karaktär , bl. a. 

en specifikation av de radiomotta rrare, ~om av 
den cngehka radioindustrin släpp te ut 1952 

-1953. För de affärsmän "om är engagerad" 
i a ffärer på engelska marknaden eller som 
söker kontakt m ·d denna marknad bör den

na Lok vam av utomord entlig t värd . 

World-Radio-Handbooh for List ner, 
1933. t:;i ven av O Lund- JohanseJl . 

Kö penhamn 1953. 

En ny upplaga av »World Radio Handbook 
for L isteners» har nu utkommi t. Denna band
bok utkommer numera på b, de engel. ka och 

tyska och har fått en mycket stor sprid ning 
över hela världen_ Liksom s ina föregångare 
inneh åller boken fullständi ga uppgifter om 

prakti&kt taget alla rundradiosta tioner i hel .l 
världen_ I denna upplaga å terfinnes även för
teckning över FM- och TV-sändare. I övrigt 

är uppläggningen densamma som för tidigarc 

upplagor, alltså å terfinnes här uppgifter om 
de olika s tationerna, frekvens, våglängd, 

paussignaler (med notillustrationer ), , änd

ningstider etc. 

CLIFFORD, M : Radio. & TV Hints . 
New York 1952. Gernsback Publica
tions, Inc. 11 2 s_ 710 fig . 

Var och en av POPULÄR RADIO:s läsa re har 
väl någon gång kastat ett öga på avdelningen 
»Praktiska vinkar» och förvisso är det många 
som har haft nytta av de tips, som framkom
mi t där under årens lopp_ Ä ven den amerikan
ska ti dskriften »Radio-Electronics» har en lik
nande avdelning, och tidskI-iften har nu samlat 

ett stort antal av dessa praktiska vinkar, som 
under åren influtit i tidskrif ten i ett litet häfte, 
Radio & TV Hints_ Sammanlagt ca 300 sä
dana praktiska tips, kopplingsvarianter och 
uppslag återfinnes i denna bok_ Inga epok
görande uppfinnin«ar givetvis, men en uppsjö 
av knep och lustiga uppslag, som det kan vara 
bra att tll del av, och det inte endast för ama

r 

KONDENSATORER 
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SUPER TROPICAl 
"METALMI TE" COND ENSERS 

Kapaci-I Arb.~ ts _I Dimensioner 1 
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GEN ERALAGENTER 

FORSLID &. CO A.-B. 
Torsgotan 48 , Stockholm - Tel. 3292 45 . 337545 

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

, 
. . 


AMATORER 

Ett mindre antal begagnade 

trådspelare, kompl. med 

förstärkare och högtalare, 

säljas. 

Pri s kr. 295:-. 


Telefon 315955,307991 

\~________________________________ J 

törer. Aven fackmännen kan här få trevli 'a 
uppslagsändar som det kan löna sig ntt nys ta 
vidare paj 

(Sch) 

KÖPINGS TEKN IS KA INSTITUT 
\ 

€l
Dag- och aftonsk ol a. Ingenjörs-, verk milstare- och förm ansexamell. 
TeletekD. Ik med radio- oell radarteknik. Mflsklntelmik med "erkstadsteklllk. 
Låga le\'nad skostnader: 100 kr. lägre pr mån. än i Stockholm o. Göteborg. K I Moderna k ursplaner. Höstterminen börjar 1 sept. Studiehandbok. sändes K11 på begäran. Angiv fack , pra ktik , ålder m. m. Åberopa denna tidning. 

Telefon: Köping 113 16. - Rektor. 



ROSENTHAL 

cementerade 

VRIDMOTSTÅND 

Stomme av högvärdig specialsteatit. 

Snabb värme!l.vledning, fixer ing a, lindning och 
lDotstundsbana genom inbriint specialcement. 

:\Iot.' tåndslindnino- ay kromnickel (Wi\! 110) och 
kons tantan (W~I 50 ) . 

Oöverträffade kon takter och låga övergång. f ör

luster. 


Keramiskt isolerad axel. 


SLabilt mekaniskt utförande. 


ROSENTHAL cementerade VRIDMOTSTÄND tillverkas nedanstående typer: 

Kontinuer-
Märk Ytter- I rnb?ggnUd S- 1 Axel- Axel- Mon tage _Motst~ndsomrade 

diam. dJup c:a diam. c:a lä ngd sätteffek t lJelastba r I ITyp 

I I 
Hg 

I I 
p 10 

p 20 

p 35 

P 100 

p 250 

10 W 

20 W 

35 W 

100 W 

250 W 

Standard motståndsvärden : 

ohm 

ohm 

obm 

kohm 

!{obm 

1 1,25 1,6 

10 12,5 16 

100 125 160 

1 1,25 1,6 

10 12,5 16 

16 'IV 

30 W 

45 W 

120 W 

300 W 

2 

20 

200 

2 

20 

2,5 

25 

2.10 

2,G 

W 

5 o hm-20 koh m 

5 obm-30 ko hm 

1 ohm-30 ko hm 

1 obm-30 kohm 

5 obm- 50 kohm 

3 

30 

300 

3 

30 

4 

40 

400 

4 

40 

(; 

50 

500 

5 

50 

34 

43 

54 

85 

140 

6 

60 

600 

6 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

8 

80 

800 

8 

I 24 

35 

47 

65 

94 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

J mm 

B mm 

6 mm 

S mm 

8 mm 

35 

35 

45 

45 

45 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

enhål 


enbäl 


3 fäst 
skruvar 


3 fäst 
sk r uvar 


2 mst
skruva r 


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

2- och 3-gangade v ridmo t~t 1lnd samt andra spe
ciaIutföranden offereras på begäran. 

Rosenthnl-I solntoren G.m .b.H. t illverkar ä ven: 
glaserade, cementerade , lackerade och öppna 
tråcllindade motstånd, ytskik tsmots t:ind, kera
mi ka kondensatorer, isol rcletalj r av special
steatiter , samt isol a torer f ör hög- och låg
spänning. 

GENER&.L&.GENT -..
PAR HELLSTROM 

AGENTURFIRMA. 

GÖTEBORG C 
Telegram: Pagenzia Box 279 Tel. 132826, 1328 3 2 

Dämpsatser - Elel<trolytkonclensatorer - Konstantsl)änningsdon - Mä.tinstrument för telefoni och bärfrel.veusteknik - OIje

Iwudensatorer - Omformare i specialntföranden - Papperslwndellsa.torer - Signalgenemtorer - Trimlwudensatorer - Vrid


Iwndensatorer - Ytskil.tspotentiometrar. 
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Radioteknisk uppslagsbok 

Av Ratheiser-Keclik-Schröder 

Beräkning diagram för avkopplin gskondensa· 
lorer här ovan är ett exempel p de mänga 
beräkni nuscl iagrammen i boken, som g;ör in· 
vecklacle beräkningsförfa rand 'n till en ytt erst 
enkel ak. Matemati k oskolade har med dessa 

diagram e n chans a tt sj iilv kunna beräkna och 
dimension era sina apparat r ulan am ändning 
av forml er. Formelsammanställningar &v dett,a slag ater· 

finnes på flera hå ll i boken. De ger i ett ögon. 
ka, t ön:kad formel i lämpligaste skrivsä tt och 
med enheterna lydligt angivna. 

En bok Ni int 
Ytterl igare exempel p beräknings liagram , 

varav boken ö er flöda r. Utförligt gcnonuäk· kan undvara! 

nade exempel gör del tiU en enkd ~ak a tt till· 

lämpa d iagrammen på pniktiska problem och 

dimen. i o n eri n "~uppgifter. »Rörsockeltabeller med rördata» ger en över· 


,Hdlig samman_tällning med cl a la för över 
450 av de vanliga te europe iska radiorören. 

i~m?;; ..::~~ 
: - - RA 
- • J ~ ... .. .... . , .".... ..=

"-innehåller förunderligt mycket 
värdefullt material-" 

Prof. John Tandberg i Sv. D. 

Över I SO kopplingsl'a rianter, försedda med 
full ständiga komponentdata återfinnes i bo· 
ken. Värdefulla för båd e experimenterande 
amatörer och kon struktörer. Här n' gra exem· 
pel p& varianter för blandar,steg (~amlllan· 

lagt 19 varianter enbart för bland arsteg ge· 

nom g ,; i detalj). 

Beställ dag! 
Till bokhand el 

eller direkt från Nordisk Rotogravyr, Stockholm 2l. 

Underteckn ad beställer hänned 

Radioteknisk Uppslagsbok a kr. 26: -. 

Namn 

Adress 

Postadress .. . ... .. . .. . ". , .. .. ..... .. : ............ . 


Hur rörkurvor utnyttj as (){;h vilka upplys
ningar de ger genomgås utförligt i ett avsnitt 
i boken. Ett nyttigt kapitel av mera grund· 
läggande natur. 


