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RO S ENTHAL 

cementera de 

VR IDM OTS T ÅN D 

Stomme av hu " värcli" specialstea tit, 

S oablJ vii rmcu\' ledning, fix eri ng av lindn in g och 
tUu b tli[Jdsbana genom iubrii nt specialcement. 

AIotst~ udslindniug a\' kl'omuh:kel (W :\[ 110) och 
konstantan (WM 50 ), 


O(h'erträffade konta kter orh lllga uvergån gsfur· 

Ju ster, 


Keramiskt isolerad axel. 


StaLilt mek8niskt utförande, 


ROSEN THAL cementerade VRIDMOTSTÅND tillverkas nedanstående typer: 
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Typ P 10, P 20 och P 35 lagerföras i standard 
motståndsvärden. 

8 2- och 3-gaogndc Hiclm ots t:'tud samt andra spe
eialutfuraodeo offereras pil begiirao.

80 
Roseotlwl-I solntoren G.m.b. lI. tillverkar även: 

800 glllseracle, ceOlenterade, lackerade och öppna 
trtl(l1i nclade mot~t åncl, ytskiktsmotstånd, kera

8 wiska konden sa torer , isolerdetaljer a v special 
s teatiter , samt isol a tore r för hlig- och låg

I spti uniug. 
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S id, 

Nya TV-DX 

T le vIslonspubliken ha r urde t 7 

Den tyska televisio nen just nu 

Om transistorer . Ege nskap r , verk
ni n gssätt, a n vänd n ingsom rå d e n., 10 

S vensk b yggda l'ud iokompo n enter.. 15 

S ve nska ti ll verkare av radiok om 
pon n ter 17 

Tl·an s i~to r~ ä nda re 17 

Flerfa ldars teg för am aLbr racllOsän 
dare l B 

Frän lä se kl' ts Il 20 

Rad ioindustrins nyhete l' 20 

Nya böcker 

Bok recensioner 21 

Bokrevyn .. 22 

n ä llc isc 

presenterar 
lir lil/verkllillgll
programmet. 

STABILISERAT 

LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 

typ GS 7 

På agg reg atet tillgängliga spänningar: 

Vöxelsp. 220 V (nätsp.) 

0-260 V, l A max. 


0- 2600 V, 50 mA (vid obelastad lik


spänning) 

2x 3, 15 V, 8 A 

2x 3,15 V, 5 A 

Liksp. 	 0-1000 V, 150 mA 

0- - 420 V, l mA 

- 150 V, 20 mA 

Högspänningen kan även utlagas negativ i förhållande 
till jord, då de övriga spä nningarna bli positiva. 

Infordra offert 

.~8i;galaJl 113-J19 	 Tel. YX ·t l )1) 90 
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töd p istol, för sedd med i handtaget inbyggd 
lra n, rormator och ström bl-ytare, Tack va re 
sil t lilla format idealisk föl' de Jl e s ta löd
ni n gar äve n vid s rie ti llverkni ng. Uppv ,i rmENGEL ni n gs t id ca 4 sek, E ff ektförbruk n ing 60 Watt, 
Löd e r maximalt 1,5 mim kopparträd, S-märkt, 

LÖDPISTOLEN 
för punktlödning 

GENERALAGENT 

scm.oprodlLkter 
ArtilJerigctcn 87-89, växel 675161, 675190 STOCKHOLM 

Nya TV-DX 


En TV-DX-rapport från var 
västtyske korrespondent i Em
den. 

Förf. har ända sedan början al' d~n offent
liga TV-prugramtjänsten j Tyskland i Em

den genomfört vi" a Illottagningo[örsök för 
TV',<indarna i Langenberp; och Hamburg och 
har likaledes under 11/ 2 ~ r haft tillfälle att 
prova motlagningsförhållandena för den hol
ländska T V-sändaren i Lopik (kanal 3.62- (, ') 
Mp / s), Emd en ligger 185 km luftvägen från 
T V-sändaren i Hamburg (kanal 6, 188-195 
i\Jp/s) 210 km från Lopik och 230 km 

f rå Il sändaren i Langen berg (kanal 6), \'lot
taglIin gsförhållandena för Lopik-sändaren får 
vi ev, å terkarllIlla till i annat sallllllanbang, 
Här skall t. v, endast nfarenllclema för 
fjärrmottagning ]lä de högre TV-frekvensn
na bc-handJas, 

Vid försöken har förf. haft tillgång till 
olika TV-mot tagare, I första hand användes 
en Philips T V-mottagare 1410U och en ny 
högkänslig TV-moll agare från GTiI II dig, mo

dell 210. En vridbart anordnad antenn. eil 
vikt dipol med reflektor, hredbandigt utfor
Illad mellan 160 och 220 Mp/s, och en 4

elcmclll~ Yagi-anlellll ~ !J(':::laclldc (tV \'iI·.! 

dipol, refJektor och två direktorer: - ""tälnd 
till kanal 6, använde.s. 

Mottagningsförsöken har visat att ,iver
räckvidder uppträder gamka ofta, och Ii k~,)J:"1 

vad fallet är för de lägre TV-frebe nserna 
när de troposfäriska förhållandena är sådana, 
att :i.k. inversion (temp eratur och fuktigh ets
språng) uppträder i atmosfärens undre sk ikt 
och all u,å företräcesvis i samband med hö :,; 
trycksryggar. Väderlek.sJägen m ed sval! ,-ind 
är gyn msamnla, enär då inga störnin gar i in

versionsskikten uppträder. Sär.skilt gynnsam
ma blir förhållandena, när detta väderlek,· 
]ci "e efter stark uppvärmning under d":,; ,,n 
efter trädes av stark avkylning l![jder natten, 
Över huvud taget är alltid god TV-mottagning 
möjlig. när troposfären uppvisar skarpa te!!,
peraturfall. 

Dagar med sällsynta överräckvidder var 
d~n l och 2 man; i år. Enligt uppg if t rra n 
väclerlehstationen i Elllrlen, som utför r e· 

gcJbundna radio,onderingar rör vädnJck,

tjänsten, kunde man kl. 3,00 på mor
gonen den 2 mars nppmäta en temperalur 
på marken av - 3" C, und er det al t på 700 
1lI flöjd temperaturen var + 8° C. T empera
turen förlöpte därefter på normalt sätt lIpP 

till 10 km höjd, där den sjönk t ill -GO~. 
Över Nord-Tyskland låg vid detta tillfälle sc 
clan föreg[\ende dag ett konstant högtryck. 

SOlll v'id non[:-j ök usle ll &av 10"17 millibar IllfL
tryck. 

Under dc'sa dagar ,ar fält,tyrkan på ka

I-Ionnover O 

DLan'3enberg 

l<. 

F i~. 1. Kar la över nordvästra Tyskland Illc,1 
inritade T V-sändare omkring Emclen. 

Fi g. 2. Foto;r rafi av hild kä rn\cn ,ic! Illott ag
ni ng i El11d en av TV -~ä ndaren i Hambur:,; 
(prov bilden). 

\~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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nal 6, där både Langenberg och Hamburg 
arbetar, trots d.et stora avståndet så hög, alt 

båda sändarna störde varandra avsevärt. Ä ven 
om man riktade in 4·elements Yagi·antenncn 
på Hamburg, visade det sig, att störningarna 

från Langenberg hela tiden var relativt star· 
ka, trots att antennens riktningsverkan är av· 

sevärd. Vred man antennen däremot i rikt· 
ning mot Langenberg så att antennen låg i 

rät vinkel mot Hamburg, var trot5 detta fö~· 

bå!·lan{]ena ytterst ogynnsamma ur störnings· 
synpunkt. 

Samma dagar kunde man ta in den lilla 

Fig. 3. Fotografi al' bildskärmen vid mottag· 
ning i Emden av TV ·~ändaren i Langenberg-. 
De vågräta störlinjerna härrör frän TV·sän· 
daren i Hamburg, som arbetar på samma ka· 
nal. 

TV·sändaren i Hannover (l kW ) över en 

sträcka på 210 km likaledes på kanal 8 och 
detta med utmärkt bild och utan brus på ton· 
kanalen. Dessutom kunde man på kvällen 
samma dag ta in TV·programmet över H an· 
nover under inte mindre än två timmar, uno 

der det att kanal 6 på grund av de nyss· 
nämnda störningarna inte var fullt njutbar. 
Hela dagen den 2 mars kom TV·relälänksta· 
tionen i Berlin, som arbetar på kanal 10 (ay· 
stånd 480 km) in med god styrka. 

Lika extremt goda förhållanden uppträd· 
de den l jan. i år. Tyvärr var antennen denna 
dag under ombyggnad. Det visade sig dock 
möjligt, att med en vanlig inomhusantenn 

ta emot H amburg med fu llt användbar bild. 
Vädret i stort i Väst·Tyskland under de tre 

första mimaderna i år här uppvisat hög grad 
av torka, konstanta högtrycksområden och 

stark molnbildning. Dessa faktorer har fört 

m",1 sig praktiskt tage t dagliga inversioner 
tropos fären, så att iiverräckvidderna hal 

praktiskt tagit varit permanenta, även om de 

inte varit av så extrem art, som de som nyss 

rela terats. 
I ö\'fig t kan nämnas, att äv n på FM·UKV. 

rundradioområdet har man under denna tid 
kunn at konsta tera överraskande goda fält· 
st 'rkor från KV·statio ner runt om i T ysk· 
land. Sålun da har inträffat, att man med enk· 
la KV·rundradioa pparater med inbyggda di· 

poler har hört lJK V·sändare från Syd·Tysk· 

land över 300 km distans. 

r-----------------------------------------------------~, 

RÖRVOLTNIETER 
Clippard typ 406 

En rörvoltmeter för laborato
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
den, upp till 1000 V och 100 
Mp/ s. 
Genom en ny bryggliknande 
koppling erhålles hög stabili 
tet och stor noggrannhet. Nät
spänningsvariationer kompen
seras automatiskt. 

Mätområden: 

LiI{spänning: O-l, 0-3, 0-10, 
0- 30, O-IDO, 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 (i 

Begär offert 7 områden). 

och närmare upplysningar från Decibelskala: -20 till +11 dB. 

INGENJÖRSFIRMAN I N T R AM A B 
Arvid Mörnes väg 9 - BROMMA - Tel. Stockholm 377150 

,,~___________________ ___________________..J 

\ 

Prenumerera 
på 

POPULÄR RADIO 

2:a halvåret 

1953 

PrenumeramonspI'iset för 6 

nummer juli-december 195 3 

är endast 

kr. 6:75 

POPULÄR RADIO 

Expeditionen 


Stockholm 21 


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

, 

Den nya lödkolven 
CONTEX ILäs art. PR 4:61 

Patentsökt 

Ett revo lutionerande framsteg vid lödning
inom radioteknik och finmekanik - san
nolikt den slutgiltiga lösningen, som 
många sökt l decennier. 
Den etektr. punkt- eller motståndssvets
ningens princip: värmen bildas i sjätva
lÖdspetsen mellan dess bakte ände och 
ett kol. som framföres vid tangentned
tryckning. 
Mycket snabb uppvärmning: ca 5 sek. 
Nästan lika snabb avsvalning: lägg ifrån 
Er kolven ungefär som en skruvmeiJ;el 
eller tång! 
Ringa vikt: kolven väger ca 100 gram. 

Elbehov: 4-6 Volt, ca 50 Watt, liJ<s tröm 
eller växelström: anslutning till glöd
ströms lindningen på en nättrafo, bilacku
mulator, batteri, el. dy!.! 

Pris endast kr. 18:-- netto 
Reservpatron kompi. med lödspets och 
kol 1(r. 2 : 50 netto. 

Beställ den från Er m a lerielgro8sul eller d i
rekl från representan len för S verige : 

A~TIE8 0l A GET ~ 

llik~ ö - sw EoEN 

Västergatan 24 - Tel. 31840, 120 ?l. 

,------------------------------/ 
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Nu tillverkar TUDOR i sina 

moderna fabriker iAngelholm 

radiobatterier med stapeleeller. 

St ~.?elceller är små platta 

ler, som staplas tätt på varandra. 

Härigenom vinnes avsevärt 

ducerad vikt och volym. 

den mindre storleken har 

DORS stapelcellsba n er ier 

hög kapacitet som batterier 

normalceller. 


Alla TUDOR tOrrbatterier är 

tillverkade för stOr livslängd, ena

stående god lagringscluglighet och 

å terhäm tningsförm åga. 


TU DOR radiobatterier 
med stapeleeller 

Batteriet 
med 9 liv 

cel

re
Trot5 
TU
lika 
med 

Dimensioner Nr Kontakt PrisVolt I mm 

45 A 3 45 Tryck knä ppen 64X 25X95 8: 30 

45 A 5 45 Jack för 2-polig st ick
kontakt med sryrsrift 91 X 39 X I1 8 9: 50 

67,5 Tryckknäppen 12: 67,5 A 1 70 X34 X9 5 

Hylsor90 A 5 255 >< rr oX45 r 7: 359° 

Jack för 2-polig stick90 A 6 9° 
kontakt med styrs tifr 13: 65X48 X9 8 

AKTIEBOLAGET 

TUDOR 

STOCKHOLM GOTEBORG 


MALMO 




POPULÄR RADI O 

T D K R T Ö R R A D o T v o N 

TV-publiken har ordet 

D~n diskussion. som här i landet förts be

träffande televisionens vara eller inte vara. 

dominerades uncler de första efterkrigsåren a,' 

Tclegrufverkets ansvarstyngda män. som med 

förkrossande auktoritet förklarade, att del 

hela tekniskt ,e tt var ett utomordentligt svårt 

problem. I intervjuer, artiklar och föredrag 

inpräntade dessa av sina ämbeten djupt tyng· 

da herrar sakens allvar och de tekniska pro

blemens oerhörda hetydelse och de astrono

miska kostnader, som man stod inför. 

Dug~tidningarna, 50111 i televisionen g;en:l~t 

anat en blivande konkurrent om storannOf!, 

sörernas reklamanslag. grep nu med illa doJcl 

fört jusning in och understödde de'o;a televisio· 

nens olycksprofet er med skakande skildringar 

av hur televisionen i USA blivit en landsplå

ga, som inte enda )::)! gjorde de små barnen 
~kelögda och skol trötta utan även kataötrofalt 

försämrade de vuxna s smak med enfaldiga 

program och dåliga filmer. 

Resultatet härav har inte heller utebliv it . 

Statsmakterna har blivit tvek:iam ma inför den 

hotande miljonrullningen och de hemska 

återverk ningarna på det svenska folkhemmets iu

vånare. Kommunikationsministerns bakläxa 

till Tel evisions kommiu en är e tt av de påtag

ligas te resultaten av Telegrafverk ts och dags

pres_ens kampanj. 

Den roll Televisz:onsnämnden, som tillkom 

194.6 och bakom vilken bl. a. står d en svenska 

radioindustrin, spelat i detta samman hang har 

varit att till varje pris få ner järnridån krin:,; 

televisionen för att inte »oroa marknaden». 

Det ,k ull e inte »pratas för mycket om tele

vis ion». enär man var rädd för att a ll mä nhe· 

ten sku lle bli mera återhå ll sa m ifråga om in · 

köp av runelraeliomottagare, vilke t skull e men

ligt återverka på för.;ci IJnin gsntttol. Televi

sionsnämnelen har därför dolt sig bakom di

ven;e dimridåer och änf! sligt und vikit varje 

form av publicitet kring för.,jikssändn ingarna 

från Tekniska H ögskolan. Att denna mörklägf!

nin :; inte varit ägnad all bredda vägen för 

televis ion en i Sverige är stä llt utom allt tvivel. 

Det är en instans, som inte rådfrågats i 

cletta s3mmanhang: publiken , den stora all

mänheten, som ju dock till syvende och si5! 

skall betala fiolerna. Denna publik har be

handlats som en grå viljelös ma ssa, som det 

gällt all dirigera hit eller dit med listigt for.

mulerade kommunikeer och i takti ska ögon

blick distribuerade uttalanden. Frågan har 

inte ställt s : » Vill den ärade publiken ha tele

vision?» ej, i stället d iskuterar nu s tatliga 

myndigh eter och ekonomi~ka intres~egrup per. 

ovanför publikens huvuden »Har vi tid?» eller 
»Har vi råd? » 

De t kan i detta sammanhang vara av in

tr ss ,-, att ta del av de resultat, som en svensk 

Gallup·un dersökning komm it fram till i frå

ga om television. Vid den na und ersökn ing 

s täll des frågan »0111 e n televisionsmottagare 

kostar 1500 : - kr och licensen går på 75: 
il 100 : - kr per år, skull e Ni dii vara intreo;

serael av att köpa en televisionsmottagare när 

r c" uljära t..Jev isionssändningar påbörjas» '} P å 

denna fråga 5varade sa många ja, att de t skull e 

o C H K T R o N 

innebära, att vart 4 :e svenska hushåll är be
ret t att inköpa en lekvisionsmottägare, när 

televi s ion en komm er igång här i landet. Tyd

li f!<,n har de rådfrågade, trots att de flesta 

oak nar direkta förhandsintryck, en positiv in

ställn in g t iII televis ionen. 

Des~a s iffror kan samma nställas med lik

nande s iffror gjo rda av Gallup·institutet 

Norge. I denna GaJlup-un."'r, iikning va r frå

gorna någo t mer differentierade. l.lIand de 54 
u/o tillfrågaelp, som svarade ja på fri,p:a n, uID 

de ville ha T V, var det endast 4- %, som se tt 

TV i arbete utomlands. Av dessa 4 % , som 

alltså tidi ga re sett TV, ville 73 % ha tele

vision, under det alt 52 % av dem, som inte 

sett TV förut, ville ha television. 

De anförda Gallup-siffrorna f!" r en intres

sa nt fin gerv isning om att det fiull s ett allmän t 

intresse för TV och att de flesta inte hesit e

rär inför de relativt höga kostnader, som en 

installation av TV·mottagare innehär. 

Det är mot bakgrunden av dcs&u Gallup 

siffror intressa nt att konstatera, att det i fjo l 

startades en förening, Stockho[ms Televisions

förening, med u.ppgift att sammanföra aHa 

televisionsintresserade i ver ige för ett sam

arhete för a tt få till stånd en svensk tele
visionstjänst inom rimlig tid. Föreningens till

komst är et t memento för myndigheter och 

institutioner, som bär i Sverig . tycks ha 

sv ' rt att ta televisionens rikti i!, l pf, allvar, utt 

det finn s en allmän opinion, som inte vill 

vara med om de ständiga dröjsmålen med den 

svenska televisionens införand e. (Sch) 
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AKTUELLT 

Den tyska televisionen just nu Av Karl Tetzner, Emden 

I nedanstående artikel ger vår 
västtyske iI:orrespondent en in
tressant rapport över utveck
lingen inom televisionen i 
Tyskland under de senaste 
månaderna. 

Ha mburg 
(20) 

Jac obsberg
(238) , 

Langenberg 

33 
Vuppertal 

H (330) 

Fig. 1. Karta visande de väslly: ka radiolänk
arna för tel evision. 

~tty5 kl o n d 

, 
", Berl in 

'..o 
Öst tys k I on d 

Fig. 2_ Radiolän ken Hamburg-Berlin . Av
s tAndet Berlin-Höhbeck är 135 km. Denna 
del av rad iolänken arbetar på T V-kanal 9 
(209--216 ~1p/s). 

8: 7 

D~n 25 dec. 1952 påbörjades officiellt tele

visionen i Väst-Tyskland och Väst-Berlin. En

dast få dagar efter den officiella starten, som 

ju föregåtts aven mångårig försökstid 1 på

börjades TV-sändningar från TV-sändare i 
Berlin (l kW, kanal 6), i Hamburg (lO kW, 

kanoal 6), i Hannover O kW, kanal 8), i 

Langenberg (10 kW, kanal 6) och i Köln O 
kW, kanal 8). 

Samtidigt togs en radiolänk Berlin-Ham

burg (Berlin-Hö beck på TV-kanal 10, Hö

beck-Hamburg på TV-kanal 8) och en radio

relälänk Hamburg-Köln på decimetervåg i 

drift. Se fig. 1. Anslutningssträckorna till 

Frank/nr! a. M. är under byg<r nad och kommer 

inom kort att tas i drift. Våren 1954 kommer 

Stuttgart , Baden-Baden oeh Miinchen att an

sluta s till TV-nätet via radiorelälänkar. 

TV-studios 

Redan under försökstiden inrättade man två 

stora televisionsstud ios i Hamburg. Här inspe

las nu ca 90 0/0 av de televisionsprogram, som 

produceras i Tyskland. I Köln är en hjälp

studio inredd och i Berlin finns också en 

liten TV-studio. För överföringar utomhus 

har Nordwestdeutscher Rund/unk två repor

tage, agnar, anslutna till Hamburger-studion 

över decimetervågsrelälänkar. En tredje vagn 

tillhör Hessisch en Rund/unk och kommer att 

tas i bruk inom området omkring Fmnkfurt, 

där en ny TV-sändare i Feldberg/Taunus 00 
kW) inom kort kommer att sättas i drift. 

Ytterligare en s tor TV-studio har nyligen 

färdigställts i Hamburg och ytterligare stu

dios planeras f n. i Frankfurt och Miinchen . 

Teknisk personal och programfolk är red an i 

färd med försök ssändningar och prov. 

Radiorelälänken Berlin-Väst-Tyskland 

NTellan västligaste gränsen för Väst-Berlin 

och den östligaste belägna punkten på grän

sen till det västtyska området är avståndet 

omkring 135 km (se fig. 2). Det visade sit; 

omöjlig t att sätta upp en relästat ion på de 
av ryssarna besatta dela rna av Tyskland, var

för det gällde att lö ~a problemet, hur man 

l Se T ETZl'iER, K : Televi.'ionen startar i Väst
Tyskland. POPULÄR RADIO, 1950 nr 12, 
s. 4.12. 

överför bildmodulation med en bandbredd på 

6 Mp/s utan mellanliggande reläkedjor på en 

sådan långs träcka . 

Deulsche Bundespost började att bearbeta 

problemet och på basis al' erfarenheterna frå:! 

FM-UKV-rundradion valde man en arbets

frekven s inom mNervågsområdet, nämligen 

kanal 9 (209-216 Mp/s) för denna delsträc

ka (Väst-Berlin-Höbeck). 

Höbeck ligger, sett från Berlin, långt uno 

der horisonten, varför man måste rä kna med 

att basera överföringen på den diffraktion, 

som alltid uppträd er i troposfären_ Detta är, 

som lätt inses , en relativt besvärlig lösning 

och dessut.om ganska osäker, och den låg hel

ler inte riktigt i lin~e med vad en exakt tek

niker skulle vilja förorda. 

Siemens & Halske leverer.ade den komplet

ta anläggningen. I Berlin uppsattes en ap

ten mast med 30 X8 haIvvågsantenner, vars 

antennsystem matas med en effekt om 10 k W, 

som alstrM aven konventionell 10 kW tele

visionssändare. Dänned fick man i Berlin en 

strålningseffekt i denna riktning om praktiskt 

taget 5000 kW. I Höbeck up pställdes en hög

effektiv riktantenn jämte en ytterst känslig 

Qch brusfattig mottagare. Den demoduleraJe 

spänningen påföres en l kW sändare, för 

TV-kanal 7 (195-202 Mp/ s), som överbryggar 

de 98 km till Lohbriigge vid Hamburg. Här 

har man en kän slig mottagare och den mottag

na bildsignalen överföres sedan via koaxial

kabel till TV-sändaren i Hamburg och över 

en decimetervilgsrelälänk vidare mot söder. 

De hittills vunna erfarenheterna av förb.in

delsen Berlin-Hamburg har inte varit en

bart uppmuntra nde. Överföringsförhållandena 

för ultrakortvåg är som bekan t s tarkt influe

rade av förhållandena i troposfären. Det visade 

sig, att man inte kunde ta anläggningen i 

d ri ft i januari eller februari, som var förutsatt, 

utan man var nödsakad att utnyttja de vunna 

erfarenheterna till vissa ändringar. Bl. a. var 

mottagning tationen i Lohbriigge, som ligger 

rätt n,ira Hamb urgs bebyggda område, en 

mycket svag punkt. I omedelbar omgivning 

till antennen använder sig många rad iolyss

nare av superreg nerativa mottagare för FM

UKV-mollagning, och det befa nns, att dessa 

mottagares oscillatorer in terfererade med 
bild frekvensen från Berl in via Höbeck. 
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På d,agaJ"na med »överräckvidd'er» uppträd

de också direkt instrålning från TY-sändaren 

i Hannover , wm arbetar på kanal 7. Under 

tiden har därför Bundespost beslutat sig för 

alt gå ifrån denna konstruktion. Man kom

mer att arbeta med en decimeten'ågsradio
länk från Höbeck mot väster och gå r vid 

Egestor! söder om Hamburg in på den redan 

i drift v'arande l'adiolänksträckan Hamburg
Köln. 

I den motsatta riktningen, dvs. Yäst·Tysk. 

land-Berlin , ~kall man först i ~ommar ta an

läggningen i anspråk, ty först då kommer en 

10 kW-sändare i Höbeck alt installeras för 

radiorelälänken till Berlin. 

Decimetervågslänkar 

Den 386 km långa decimetervågsrelälänken 

Hamburg-Köln har åt ta mel!.anliggande rC

lästationer monterade i 70 ID höga betong· 

torn. (Se fig . 3.) Det elektriska och högfre· 

kvenstekniska i anläggningen har byggts av 

Telejllnken. Tornen är utrustade med 

stora paraboloidspeglar med omkring 3,5 If1 

diameter. Den ankommande signaJ spänningen 

moduleras över till en mellanfrekvens på IOS 
Mp/s och m,:,d denna moduleras den »avgå

ende» decimeten'ågssändaren. Man, använder 

härvid tre olika bärfrekvenser: 17S5±1 ') 

Mp/ s, 181S±15 Mp/s och 1875±15 Mp/ s, 

så att ömsesidiga störningar vid överräckvid

de r undvikes. Av &a1Il..lTha orsak är denna ra· 
diolänksträckning lätt zig·zag-formig. Detta 

för att undvika a tt man vid överräckvidder 

skall få obehörig överföring till en station 

längre bort än som avsetts, Följande d.ata 
gäller för sändare och mottagare i decimr.

ten'ågsutru,stningarna: 

HF·b.andbredd 30 Mp/s 
Modulation FM 

Effekt 5W 
A ntennförstärkn in.g l 060ggr över dipol , 

dvs. i strålningsrikt· 

ningen blir effek· 

ten 5,3 kW 
Yideokanalens bredd 20 p/ s-5 Mp/ s 
Brusfaktor 40 dB 
Fa<lingreserv 20 dn 

Hela sträckan, som är utrustad meel appa· 

mtur från Lorenz, är omkopplingsbart ut

rustad, dvs. den kan efter en kort omkopp

lingspaus på 15 min. omkopplas i motsatt 

riktning. Paraboloidsp eglarna håller e, t 

vindtryck på omkring l ton, motsvarande en 
"vindstyrka om 10 Beaufort. 

I s peglarnas brännpunkter sitter under elt 
plasthölje den egentjjga dipolen, som är in

sl uten i ett lut"LnJm, so m vid behov kan upp

värmas fö r smältn ing av is. Beteckningen 
»luftrum» är egentligen inte ko rrekt, då man 

använder en skyddsgas, som har dielektrici· 

tetskon5tanten=1. 

Fig. ,3. Mikrovågstorn för relästationen 
Egestorf i radiolänken Hamburg- Köln. Tor· 
net användes även för an<lra radiolänkar på 
mikrovåg för telefoniöverföring. 

+ 
Fig. 4. Mikrovågstorn för relästa tion i Ward 
böhmen i radiolänken Hannover-Hamburg. 

Tre månaders drift har visat, att hela ra
diolänkkedjan på deci-metervåg har funge· 

rat utmärkt, och s törnin ga rna hör tiII säll

synthetem11. Bildkvalitet-en är helt en kelt ut
märkt. 

studioutrustning 

En intressant nyhet är att anteckna i fråga 

om TY·kamerorna. Man har i stor ut.sträck

ning i Tyskland gått in för s . k. »Riesel-lku· 
noskop», De bil<ler S()ffi erhålles med della 

kamerorör är skarpare än de, som erhålles 
med superikonO&kop, och den upptagna bil· 

den får god kontrast och skärp.a även vid 
relativt svag belysn,ing. 

Fig. 5. Paraboloidantenn i Hannover för mik· 
rovågssträr.kan Hannover- Mellendorf. 

Den viktigaste fördelen med dessa kame· 

rarör är dock, 'att man kommer ifrån de 
störsignaJer, som vid superikonoskop av 

normalt utförande är oundvikliga och som 

måste mer eller mindr-e kompenseras genom 
en »tillsatssignaJ» av lämplig form. Storleken 

och formen av till satssignalerna är beroende 

av bildinnehållet, så att en extra tekniker all

tid mås te sitta beredd vid kontrollbordet. En 

an'nan nackdel med ikonoskopen av hittills 
utnyttjad utbyggnad är den höga belysnings

styrka, som måste användas i studiorna för , 

alt man skall komma över de stöpande s-igna

lerna och brusnivån. 
Man har på olika sätt sökt komma ifrån 

dessa mindre angenäma egenskaper hos super· 

Fig. 6. Modell för blivande TY·stud ion Hamburg·-Loksteclt. 
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Tig. 1. De små di · 
mensionerna hos en 
transistor (fabL 
Sylvania) framgår 
av denna bild , där 
jämförelse göres 
med jord nÖlter. 

I förra numret av POPULÄR RADIO påpe· 

kades i referatet f rån »Rad io Engineering 
Show 1953» i New York aH påf.allande s ~or 

lJppmärksamhet från såväl utställares som be· 
>lökares sida ägnadBS transistorn. Här skall 
nu ges några kompletterande uppgifter om 
1ransislorns egenskaper, verkningssält och an· 
vänd ningsområden. 

Många amerikanska firmor har tagit upp 
serietillverkning av olika typer av ,transisto · 
rer och flera typer tillhandahålles redan för 

Om transistorer 

Egenskaper 

Verkningssätt 

Användningsområden 

Transistorn befinner sig ännu 
i början av sin utveckling och 
likheten med den situation. 
som rådde för ca 30 år sedan 
i fråga om elektronrör är slå
ende, framhåller förf. Något 
aven revolution inom radio 
och elektronik är att emotse 
i och med att transistorn kom
mer i storproduktion. 

Av civilingenjör Carl Akrell 

försäljning på allmänna marknaden. Data för 
olika exemplar av samma typ äro relativt 
jämna, och vissa transistortyper ha nu nor· 
mala amerikanska beteckningar såsom 2N.35 
(ReA) och 2N30 (General E/ee/rie). Priser· 
na äro dock alltjämt mycket höga - vanli· 

gen över $ 10: - per styck. De serietillver· 
kade tr-ansistorerna äro »triodef» avsedda för 
låga effekte r (max. kollektor.förlust 30 il 100 
mW). Gränsfrekvensen ligger vid ca 2 il 3 
Mp/s, med undantag för några typer, som 

kunna användas vid mycket höga frekven ser. 
En sak är klar, transistorn befinner sig i 

början av sin utveckling och en slående lik· 

het råder i dag med den situation, Som före· 
låg för vanliga elektronrör i början av 20· 
talet. Därvid är givetvis ej sagt att det liksom 

för elektronrören kommer att ta 10 il 15 år, 
tills tillräckligt antal specialiserade typer 
transistorer finnes tillgängliga. IVIan har ju 
erfarenhet erna från elektronrörstekniken att 
bygga på, ooh man har ju klart för sig vilka 

ikonoskopet, och det var Pye Ltd i Englanrl, 
som under nyttj,ande av tyska förarbeten re· 

dan för något år sed.an kunde framställa en 
förbältrad typ av ikonoskop. F ernseh Gmbll 

har arbetat parallellt på problemet och re· 
sultatet har blivit Riesel·ikonoskopel. 

Med Riesel·ikonoskopet ernås en utvidg· 
ning av del praktiskt utnyttjbara arbet.som· 
rådet vid omvandling av optiska bilder till 
elektriska signaler, så att den erforderligJ 
belysningen i studion kan sänkas med om· 
kring 75 "lo. Enligt uppgifter av Fernseh 

Gm bH räcker det för reportageändamål re· 
dan med en belysningsstyr.ka om 100 lux; go· 

da studiobilder kan erhållas med 2.50 lux. För 
särskilt raffinerade belysningseffektel' krävs 
emellertid ca 500 lux (superikonoskopet krä· 

ver ca 2000 lux). 

Fig. 10. Från regirummet i NWDR:s TY·studio Hamburg. På regissörens order utväljes Fig. 11. En av NWDR:s nya TY·kameror med 
här den bild, SOm skall gå ut över sändaren. Riesel·ikonoskop. 
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hu"udtyper, det gäller alt få fram. Transis to 

r er fö r de fl es ta motsvarande ändamål kom

mer därför troligen att redan inom en snar 

framtid finna s tillhands. 

P å många la borator ier fö rsiggår ett inten

sivt forsknings- och la boratoriearbete med u t

veckling av bL a. krafttran sistorer fö r tonfrc

kvensslutsteg, » tetrodt r an s i ~ torer» för högfre

kvensförst ä rkning på höga fre kvenser , osc illa

tortran sistorer för höga frekven se r, osv. 

Redan med nu tillgängliga typer kan e n hel 

del int ressa nta konstruktioner utföras. Som 
exempel kan ruimnas de till 100 % » tran 

s istor ise rade» hörappa rater , som nu kan kö 

pas i allmänna harrdeln i USA. I rekl amen 

framhålls eftertryckligt, a,tt strömförbruk

ningen i vi ssa fall kunnat reduceras .till mind

re än 10 % av de äldre apparaternas! 

Transistorns fördelar 

De mest påtagliga fördelarna med transis to 

rer framför elektronrör är följand e: 

a l Tr.ansi&torn, som en dast innehåller ett 

skyddsöverd rag och trådtilledningar till en 

germani umkristall, får ytter·st små ytterdi

mensioner. Jfr fig. 1. 

b l T rans istorer h.a ingen glödtråd och för

brukar därför mycket liten effekt. Erforder

liga spänningar äro obetydliga jämfört med 

vad elektronrör kräva. Della medför betydan

de besparingar i storlek och "ikt hos batte
rier i bärbara utrustningar. Lägre effektför

brukning medför också lägre värmeutveck

ling i de flesta fa l l. 

e) Transistor.er har ,trol igen lång livslängd. 

I laboratorie r har vissa exempl.ar fungerat 

natt och dag und er fyra år och fungera.r fort 
farande _ 

d) Transistorer har s tabil konst ru ktion och 

tål betydande skakningar och stötar. 

c) Transistorer har ingen uppvärmnings

tid och fungera omedelbart efter tillförsel av 
riktiga arbetsspänn ing<ar. 

f) Då tra ns istorer ha härför lämpligt hölje, 

äro de okänsl iga för fukt. Transistorer har 

fun gemt u.nder vatten under långa tider. 

gl I vissa typer av tran sistorer sty res po

sitiva laddningsbärare. I a "dra typer styres 
i likhet med elekt ronrören negativa ladd 

ningsbärare dvs. elektroner. Denna dubbel

ve rka n ger nya intressanta möjligheter vid 
konstruktion av apparater. 

Ur en av ReA utgiven h ro,<ch yr »Transi

s tors today and tomorrow» åll 'rges i fig . 2 

några tran,. iswriserade expe.rimen tappatater 

- visserli gen labo ratorieprodukter men fullt 
funktionsdugliga apparater. 

Spets- och skikttransistorn 

Man skiljer mellan två huv udtyper av transi

store r: sp elstransislorn och skikuransislorn. 

Den mekaniska uppb yggnaden hos spets

transistorn framgår av fig. 4, där en tvär-

Fig. 2_ Transistoriserade ex perimentapparater tillverkade vid RCA. I bakre raden återfinnes 
från v. en bärbar televis ionsmottagare, en bilradio, en elektrisk ukelele och en förslärkare. 
I främre rad en åte rfinnes frä n vänster en rese radio, en »radiomikrofon», ett »miniatyrp iano», 
en del till en rä,knemaskin, e n liten förstärkare, en FM-motLagare och slutligen en fick 
radioappara t. 

snittsJbild av en av CBS-Hytron tillverkad i- -b pålägges en spä nning i genomgångsrikt
transistor återfinnes. Själva germa.niumkri- ningen, varvid injektor.n skall vara posi tiv. 
sudlen är anbringad på en by·gel i en im- Strömmen blir alltså här hög redan vid e:J. 
pTegnerad hylsa och i beröring med d enna låg tillförd spänning - o[ta någon tiondels 
ligger två spetsar. Själva ge rma niumkri volt. På transistorns utgängssida k-b påläg
sta llen kallas bas och s petsa rna be nämnes in ges däremot en spänning i spär.riktni ngen. K o!
jektor och k ollektor. Symbolen för en spe ts  lektorn är alltså neg·ativ, och kollekto rström
transistor visas i fig . 5 längst till vänster. men förblir måttlig ännu vid höga negativa 

Funnes endast en spets, vore e nhe ten en kollektorspänningar - exempelvis 10 il 12 
konven tionel! kristalld tod med låg resis tans volt. u.tan Wtl här närmare gå in på tran
i genomgängsrikLningen och hög res is tans i sistorns principiella arbetssätt' skall blott 
backriktn ingen_ På transistorns ingångssida kons t.ateras, att om strömmen Ii på ingångssi-

Plasthöl je Plasthölje 

6ermo ni um 
Injektor 

Kollektor 
plo tta 

Fig. 3. Den konstmk 6ermanium Injektor Kolleklorti va utformningen för Metall kristall 
ski'kHransistor ( t. v.) stöd 
och spetstransistor 610sfot 610sfot(I.. h. ). Fabrikat: 
RCA. 

~ . 
Basanslutning Basanslutning 

C· ermo1iL- m

kr' srOl::---- Impr-egnerat 


hÖlje 

Fig. 4. Den ko ns tr uktiva utformningen avSpe"sar '-"-- Svetsfogor spetstransistor, typ PT-28, från CBS-Hytron. 

+ 
Basans lutniilg 

Inje~ or -oth 

ko ll e~toran Fig. 5. Symboler för olika typer av trans is

slutning r torer. 
,.. 

Typ 

S~m bol 

Spetstransistor 

j yk 
b 

Skikttransistor 
p-n-p-typ n p-n-typiyk 

b 

'yk 
b 

11:7 

http:exempl.ar
http:Transistor.er


V 
Vk 40 

t 30 
20 
JO 

o ) 2 

-2 -3 4 -5 mA 

3 4 SmA 
~ . 

P-Ji 

-1-- ~ 

a. 

-) O 
- Jk 

V 
0,1 Vl ~J k 

t 	 O I b.4 mA-0,1 
I 

-0,2 

4 5 mA 
-]i 

Fig. 6. a) Typiskt Vklk~diagram för s.kikt· 
transistorer vid olika injektorströmmar Ii' 
b) Typiskt Vili~diagram för skikttransistor vid 

olika kollektorströmmar 11(' 

mA 
Jk 7 

1 

o 
+1 	 '0,5 o -4 -8 -12 - 16 -20 -24 -28 -32 

--Vk-b 

I 
I Jj = 5m 

L 4 

I '/1 3 

'I 2 

'I ) 

I II o 

Fig. 7. IkV k-<:liagram gällande spetstransistor 
typ PT~2A från CRS-Hylron vid olika värden 

på injektorströmmen Ii' 

mA 
Jk 	-14 

-12 

-101 
- 8 

- 6 

- 4 

- 2 

o 

L 
Jn· -50.Qe./\ 

~QQ 

If .lQ(l 

1/ . 200 

If 
100 -r-

O 
O -2 -4 -6 - 8 -10 V 

--Vk- b 

Fig. 8. I k Vk·diagram för transistor CK721 
(Raytheon) vid olika värden på inje-ktorström~ 

men Ii' Basjonlad koppling. 

mA 
J, 	 -8 r---.---,---,-~~~~~~--~-. 

1 -6 r--~~~~--r_+-~~ 
~4 l--h <:C-.-+_ 

-j, ~ 40 

- Vk 
011 

Fig, 9. I kV k-diag ram gällande CK721 med 
olika värden på basströmmen I b vid jordad 
injektorkoppling. 

dan i-b ändras, så ändras också strömmen I k 

i utgångs kretsen k-b. Den s. k. Slrömför~ 

s lärkningsfaktorn a( =Ik/ l i) är vanligen =2. 
Då inimpedansen är låg och utimpedansen hög 

kan en aktningsvärd effektförstär.kning e-rhål
las; för spet-stransistorer av storleksordningen 
20 dB (100 ggr). Såsom redan omnämnl, 

skall alltså injektorn vara positiv och kol
lektorn negativ, ooh störsLa försiktighet måste 
iaktLagas, så all oavsiktlig polvändning av 
ballerier eller spänningskällor ej äger rum. 

Om kollektorspännjngen polvändes kan en 
strömrusning uppstå, som omedelbart förstör 
transistorn. Kopplingen hör även utföras 5<1 , 
all tramistorn skyddas för transienter, som 
kan uppstå exempelvis vid från och tillslag 
av apparaten. 

Data för spetstransistorer typ PT-2A och 
WX~3347 av fabr. CRS-Hytron och Westing

house använda i s. k. »hasjordade» steg åter

finnes i tab. 2. I fig. 6 återfinnes ett IkV~

diagram för transistorn PT-2A, där injektor~ 

strömmen Ii ingår som parameter. Kurvorna 
ha det karakteristiska ut,seendet som känne~ 

tecknar pentoder, men ku-rvor för vanliga trio~ 

der körda med positiva gallerförspänningar 
ha även samma utseende. Överhuvud påmin
ner tr,ansistorn vid s. k. »injektorjordade» 

steg (fig. 10) tiII arbetssättet om vissa före
kommande -triod rör, avsedda att köras med 
posil iv gallerförs-pänrun.g. Inimpedansen är 

även i detta fall låg och gallerströmmen bety
dande (6AC5GT, 25AC5GT samt ena trioden i 
6B5 och 25B5). Dessa slutrör drives av anod
jordade steg. 

Spetstranslstorer har kons<truerats avsedda 
att använd·as som oscillatorer vid 300 Mp/ s 
och man har föphoppningar att få dem att ar
beta inom decimetervågsområdet. Spetstransi~ 

storer lämpar sig överhuvud taget väl för fö,

stärkarkopplingar, oscillatorkopplingar och för 
»relä.kopplingar» (flip~flop-kopplingar). 

Skikllransistorn är i princip uppbyggd en!. 

1 Utförlig artikel härom kommer i Radiotek~ 
nisk Årsbok 1953--1954. 

fig. 3. Man skiljer mellan två varianter, den 
s. k. p~n~p·typen, som till sitt verkningssätt 

närmast motsvarar spetstransistorn och den 
s. k. n~p -n · typen, där skikten grupperats på 
annat sätt, vilket m.edför att spänn.ingsförhål· 
landena på in~ och ulgång-ssid an bli motsatta 

tidigare omtalade transistortyper. Sålunda 
tillföres ingångssidan i- b negativ spänning 
(fig. 5) och utgångssidan vid kollektor!] 

k-b positiv spänning. Skikttransi storer läm

par sig som regel bättre än spetstransistorer 
som förstärkare bl. a. beroende på lägre brus
nivå och större effektförstärkning, ca 40 dB 
(lO 000 ggr). Genom .att p-n-p- och n~p~n~va

rianterna så att säga äro varandras »spegel
bilder» finnes här möjligheter till nya in
tressan ta lösningar av vissa kretsproblem. 

Som exempel kan anföras att man kan 
konstruera slutsteg 'innehållande endast 
två p~n -p- och två n-p-n~skikttran s istorer 

kopplade så, all högtalarens talspole kan dri
vas direkt. I motsvarande rörförstärkare skul

le ingå minst två rör, en transformator och ett 
antal motstånd och kondensatorer. 

Några av de viktigaste egenskaperna hos 
skikttransistorn i hasjordad, injektorjordad 
och kollektorjordad koppling framgår av fig. 
10. I fig. 5 (till höger) återges symbolerna 

för skikttransistorn. Speciellt intressanta 

skikttransistorer är 2N34 och 2N35; dessa ha 
lika data så när som på att den ena är av ~!l 

n-p-n-typ och den andra av p~n-p~typ. 

Bas-, injektor- och kollektor jordade steg 

På m-otsvarande s-ätt 80m man vid kopplingar 
med elektronrör talar om gallerjordade, ka
todjordade och anodjordade steg kan man in
föra benämningarna basjordade, injektorjor

dade och kollektorjordade steg för de olika 
huvudgrupperna av kopplingar för transisto

rer. Jfr fig. 10. 
Vid basjordade steg tillföre-s sign:.len in

jektorn , varvid relativt hög förstärkning er

hålles. Inresistansen är mycket låg, ofta 
< 100 ohm, och utresistans-en mycket hög ocl} 
ofta > 10000 ohm. På ingångs- och utgångs ~ 

Tab. l Viktigare amerikJanska transistortyper,derru; användningsområden m. m. 

Användnings
Tillverkare Typ 	 Typ av koppling

område 

CBS·Hytron PT~2A förstärkare 
CBS-Hytron PT~2S relä  kopplingar 

General Eleclric 2N30 (Gll) förstärkare 

RCA 2N33 oscillator 
RCA 2N34 förstärkare 
RCA 2N35 förstärkare 
Raytheon CK721 förstärkare 
Raytheon CK722 förstärkare 
Westinghou se WX-4813 förstärkare 
Germanium Prod. Corp. RD·2525 förstärkare 
Germanium Prod . Corp. RD·2S17 förstärkare 

basjordat steg 
basjordat steg 

basjordat steg 
basjordat steg 
injektorjordat steg 

kollektorjordat steg 
injektorjorda.t steg 
injektorjordat steg 
inj ektorjorda t steg 
kollektorjordat steg 

kollektorjordat steg 
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Tah. 2. Viktigare data för några olika typer spets- och skikt transistorer. 

Typ 
PT-2A WX-3347 

Spet transistor 

CK-72l 

p-n-p 

2N34 

istor 

2N35 

n-p-n 

RD-2517 

skikttransistor 

Koppling Basjordat steg Injektorjordat steg Injektorjordat steg 

Kollektorspän ning VI: V - 30 -22,S -3.0 -6,0 6,0 4,5 

Koll ktorström Ik mA - 2 iL - 3 

In jek torström Ii mA 1,0 0,3 il 0,8 2,0 1,0 - 1,0 

Basström I" ,u/\. - 70 - 25 25 

Belastningsimpedans 

Uteffekt 

Rk Q 

PU l mW 

20000 10000 1250 

2,8 

30000 30000 4500 

1,9 

Di torsion vid Put dO;" 8 6 

Inimpedans RinQ 300 400 1 000 500 500 

Effektförstävkning FpdB 19 18 40 40 37 

Driveffekt P in ftW 6 

Strömförstärkn.-f akt. 1,.11, ggr 1,5 2,0 0,975 0,90 

StrÖmförstärkn.-fakt. Ik / Ib ggr 40 40 Il,5 

Kollektorförlu!'t PI, Inax mW 100 100 30 50 50 50 

Omgivningens temp. Cj 25 max 60 max 50 max 50 max 50 max 50 

sidorna ligger spänningarna i fas, och den 
s. k. strömfärstärkningsfaktorn a (=I,j 1i) är 
vanligen=0,9 för enklare skikttransistorer och 
upp till 0,99 för de bästa transistorerna. Vid 

Tab. 3. Viktigare egenskaper för de tre huvudgrupperna 
trartSistorer. 

av kopplingar med 

basjordade steg erfordras två spänningskä>lIor, 
vilket är en nackdel. 

Koppling 

Vid injektorjordade steg erfordras däremot 
end.ast en spänningskälla och signalen tillfö

Basjordat 
steg 

Injektorjordat 
steg 

Kollektorjordat 
s-teg 

res basen. InresistalLv<en är låg, ofta < l 000 
ohm och utresistansen hög, ofta> 10000 ohm. 
Förstärkningen är mycket hög, och in- och 
utspänningarna äro fasvridna 1800 relativt 
varandra. Strömförstärkningsfaktorn (1,/ I b) 

är normalt> 10 med högre värden för de bätt

Inresistans, Rin 

Belastningsresistans, R" 
Fasvridning 
Effektförstärkning, Fp 

Strömförstärkningfaktor 

mycket låg 

mycket hög 


0° 

hög (ex. 30 dB) 


1,,//1=0,9 iL 1,0 


låg 
bög 

180° 

hög (ex. 40 dB) 


Ik/l b= > 10 


Rk 

mycket hög' 


Re hög 

0° 


låg (ex. 10 dB) 


l/fb=> 10 


re skikttransistorema. Då inimpedansen ej är 
alltför låg, och då förstärkningen är god och 
endast ett batteri erfordras, utnyttjas denna 
kop.pling ofta i förstärkare. 

Det kollektorjordade steget har låg för
stärkning, men är intressant såtilJv.ida, att iu
impedansen är mycket hög, ofta större än 100 
kohm, medan utimpedansen samtidi~t är rela
tivt hög, ofta ca 10000 ohm. Ingen fasvrid
ning erhålles; närmast motsvarande elektron
rörkoppling är det anodjordade förstärk-arste

get. 
Arbetsförhållandena på injektor- och kol

lektorsidan framgår bäst av diag rammen i fig. 
7. Under b återfinnes injektorspänningen Vi 
som funktion av injektorströmmen I , vid 
olika värden på kollektorströmmen Ik • Här
av framgår att för exempelvis 2 mA kollek
tor·s tröm en injektorspänning om ca 0,1 volt 
erfordras, varvid injektorströmmen I i ~ 2,2 
mA. Detta stämmer ju bra, då strömförstärk
ningsfaktorn a=Ik/ I i """, 0,9. Under a återfin· 

1 Beroende av Ri 

Koppling med 
-transistor 

Nörmast 
motsvarande 
rörkoppi ing 

Bosjordat steg 

In b ut± 
~~ 

in 
# 

Gallerjordat steg 

Injektorjordat steg 

~b -
:- L ut
In 

~ 
Katod jordat steg 

Koll ektorjordat steg 

b -~In k ut 

i~ 
Anodjordat steg 

Fig. 10. Kopplingn för transistorer i basjordat, injektorjordat och kolIektorj ordet steg, samt 
närmast motsvarande rörkopplingar med liknande egenskaper. 
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20000/IOOOQ, 20000/ 1000 OG 


100Q, +1.35 v - 4.5V 


II~örtelefon 

-----o 
+ 

MikrOf:J11 1000 " 

Y) Utprovas för bösTa resultat 

Fig. 11. Schema för kristallslyrd oscillalor 
med transislor Z517. (Germanium Producls 
Corp.) Jfr fig. 13. 

Fig. 1.3. 100 kp/ s kristalLstyrd oscillaotor med n-p-n-skikuransistor, Z517 (Germanium Products 
Corp). Schema i fig. Il. 

nes koJlektorspänningen Vk som funktion av 
olika kollektorströmmar vid olika värdenIk 

på Ii ' I detl1\ diagram kan på vanligt sält 
belastnin.gslinje inläggas för exempelvis be
räkning av utgångseffekt i ett slutsteg. I fig. 
8 återfinnes motsvarande Ik Vk-diagram vid 
olika injektors.trömmar Ii gällande för Ray
theon transistor CK 721 i basjordad koppling. 
Slutligen återfinnes i fig. 9 motsvarande dia
gram för samma transistor i inj ektorjordad 
koppling. 

,.. 
Fig. 14. Slulsteg till tonfrekvensförstärkare. 
Fyra trans istorer ingår men inga andra kom
ponenler I 

Fig. 14. Principschema av transistoriserad su· 
perheterod yn för mottagning av mellanvåg,· 
området. Schemat är angivet av R MCohen 
och är hämtat ur RCA:s broschyr Application 
01 Point-Conlact Transistors. + 
14:7 

Praktiska kopplingar 

I fig. 12 återfinnes ett schema för en tonfre
kvensför.stärkare med tre transistorer. Samt
liga steg äro injektorjordade, varigenom 
strömlör.sörjningen klaras med ett enda bat
teri om 4,5 V. Då transistorerna äro av p-n-p
typ, ligger .batteriets pluspol till jordsidan. 
-4,5 V tillföres sålunda kollek.torerna genom 
resp. transformatorpr imärer. Injektorn blir 
positiv relativt basen i samtliga tre steg och 
önskad bas.ström erhålles genom injustering 
av motstånden Rh' Ohmtalen vid tr.ansfonna
torerna avse resp. in- och utimpedanser. Kopp
lingskondensatorerna äro som synes stora, 
minst 2 ",F, vilket sammanhänger med de 
låga impedaI1Serna på bas.s idorna. Särskilda 
lågvoItselBktrolyter finnes emellerlid för än· 

Fig. 12. Schema för trestegs lågfrekvemför
stärkare med transistorer av p-n-p·skikttyp 
(2 st. CK-718, 1 st. CK-nI Raytheon) . 

damHet med synnerligen små dimensioner. 
Vidare finnes specialtransforma.torer, som 
knappast äro större än själva transistorn och 
som väger ca tre gram! Från slutsleget utta
ges några milliwatts utgängseffekt eller lill
räckligt för utstyrning ·av en hörtelefon. 

Transistorer lämpa sig utomordentligt väl 
alt användas som detektorer. I basjordad kopp
ling åtgår härvid endast en spänningskälla 
[ör kollBktorsidan. Mellan injektor och bas 
inlägges lämplig spDle, löst kopplaa till den 
vanliga ·avstämda kretsen. 

En 100 kp / s kristallstyrd lransistoroscillator, 
som redan återfinnes på amerikanska mark
naden, visas i fig. 13. Längst till vänster 
i figuren ses själva kristallen, i mitten åtp,r
finnes erforderliga komponenter med transi
stor och - längst till höger - själva kraft
källan, ett kvicksilverbatteri med 1,35 V 
spänning. Hela enheten är innesluten i elt 
metalJhölje med ca 5 cm diameter och 18 cm 
längd. Schema [ör enheten återges i fig. 11. 
Vad frekvensstabilit eten beträffar kan om
nämnas, att vid förändring av temperaturen 
frekvensen varierar med 10-8 per CO och 
ändringar i batterispänningen medför samma 
frekvenssändning per 0,10 V. Vid kontroll
mätningar med kortare tidsmellanrum är sta-

JUlr 
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1010biliteten ungefär ±3 delar per och ej heller försetLs med strömbrytare. Enheten fö rstärkn ingen från gallret på första :II'IF·röret 
mätt över dagar erhölls förändringar om är utvecklaJ för kalibreringsändamål av Na· till detektorn är ca 550 .ggr. Samtliga för
ung;efär 3 delar per lOD per 24 timmar. tional BlUeau o/ Standards i USA. slärkarsteg äro basjordade, och de båda hög
Enhetens s trömförbrukning från kvicksil· Ett princip,ch"ma för en superheterodyn, frekvent a förselektionskretsarna äro av kon· 
vercellen är ca 0,1 mA, vilket ger e'n helt utrustad med spetstransistorer visas i fig. vent ionellt utförande men försedda med lå~· 

kontinuerlig drifLstid utan batteribyte om fem l<I-. Mellanfrekvensförstärkaren omfattar tre resist,iva seku ndärli ndnin gar. Mottagaren är 

år eller mera (! ), och apparaten !rar därför steg med fyra MY·kretsar, och totala lvIF· avsedd för mo ttagning på mellanvågsonuådet. 

Svensl{.byggda radiokomponenter 

(Forts.) 

Elektronrör 

AB Svenska Elektronrör (SER ), Stockholm, 

har utökat sitt tillverkningsprogram i fråga 

om miniatyrrör av standardtyp. De rör, som 

nu till verkas, omfattar följande typer: 

6BA6, 6AT6, 616, 6AQ5, 35C5, 6AK5, 6X1, 

35W4, 6AU6 och 6AV6. En del av dessa rör 

tillverkas även för 12 V glödspänning (l2BA6, 

12AT6, 1216, 12A U6 och 12A V6) och vidare 

tillverkas följande rÖr i långlivsutföra ncl c 

(minst 10000 timmars brä.nntid) för indu· 

striell användning och för telefontekniska än

damål: 

6AQ5L, 18AQ5, 616L, 18AK5, 403B och 

404A (de två sistnämnda rören är pentoder, 

speciellt lämpliga för bredbanJsförstärkning). 

En reflexklystron för frekvensområdet 4000 

-5 000 ~Ip/5 utställ des också av SER. Denna 

ger en uteeffekt av 70 mW och arbetar med 

350 V anodspänning. Vid pulsdrilt ger röret 

en pulseffekt av l W vid 850 V anodspänning. 

En intressant ny typ av elektronrör, som 

också demonstrerades av SER på utställning' 

en, var en koaxialtokotron, avsed.d för räk· 

ning av sna·bba elektriska pulser. Detta rör in· 

nehåller 10 elektroder, koncentriskt placera· 

de nmt en katod. För rörets drift erfordras 
e tt magnetfält riktat längs rörets axel. Tack 

vare kombinationen av det elektriska fältet 

mellan katoden och de tio elektroderna och 

det däremot vinkelräta magnetiska fältet upp· 

näs, att en elektronstråle från katoden kan 

låsas stabilt till vilken som helst av elektro· 

derna. Genom att anbringa elektriska pulser 

på en cylin~er, som placeras runt de 10 elek

troderna , kan man få elektronstrålen att steg;a 

från elektrod till elektrod. Strålens lä"p kan 

avläsas saväl elektriskt som visu ellt. Maxi

mal stegningshastighet är 10000 steg/sek. 

Elektronrör tillverkas här i landet äve n av 

S/andard Radio/abr;k, Ulvsuncla. Sålunda till· 

verkas av detta företag följande typer av 

_obksäkra elektronrör med extremt lång Ii, s

lingd ooh företrädesv is avsedda för industri· 
elit· bruk: d.ubbeltriocl , typ 33S29 (motsva

rar det amerikanska röret 6SL7), typ 33S30 

(motsvarar 6SN7), typ 5S2 (motsvaraI 6V6), 

typ 22S22 (skaksä kert likriktarrör, ger vid 

drosselingång vid 500 V max . 60 mA likrik

tad ström). 
A v samma företag tillverkas även ett t yra · 

tronrör med typbeteckningen 64S5, en gas

tetrod med data ungefär svarande mot RCA

röret 2050. Ett annat rör utan amerikansk 

motsvarighet är röret 63S2, en gastriod (glöd

spänning 6,3 V, glödström 0,8 A) för 650 V 

toppspänning och 500 mA toppanodström och 

100 mA medelanodström. 
Även ·s tabilisatorrör tillverkas av Standard 

Radiofabrik, nämligen rören G2S9 (brinn· 

spänning 155 V, s tröm 2---8 mA), G2S5 (meJ 

data jämför·bara med VR150, brinnspänning 

155 V, ström 5-30 mA) samt G2S12 (brinn· 

spänning 160 V, ström 10--80 mA). 
Bildrör avsedda för radaranläggrungar 

(PPIl tillverkas också av Standard Radio

fabrik. Dessa bildrör har aluminiumbelägg· 

n.ing och efterlysande skärm, magnetisk av

länkning och fokusering . Anod spänning 7-10 

kV. Två typer tillverkas, dels S9M06A med 

9" skärm och dels S12M06A med 12" skärm· 

diameter. Vissa försök pågå r f. n. att få igång 

en tillverkning av bildrör för televisioDsmot

tagare. 

Högtalare 

Svenska Högtalare/abriken , Segel torp, har ut

vecklat en förb ätt rad typ av 2·ka nals högta· 

lare, typ PMK, meJ rak frekvenskurva inom 

±6 dB från 70 p/s till Il kp/s. 12" kon an

vändes för baskanalen, under det att diskant· 

högtalaren är fÖl'sedd med ett litet alumi

niummembran och hornsystem för ljudsprid· 

ningen. 

Bland övriga nyheter från samma företag 

kan nämnas två nya elliptiska högtalare, typ 

PMO, med dimen sionerna 4 X 6" resp. 7 X l0" 

och avsedda företrädesvis för TV-apparater. 

En ny typ av dubbel horn högtalare fö r spr id· 

ning av ljudet i två huvudriktningar och 3V

Fig. 6. 2-kanals hög talare 
från Svenska HÖg/alare· 
fabriken . 12" kon för bas· 
ka na len. 

Fig. 7. Marinhögtalare från Svenska Högtalare
fabriken. 

sedd exempelvis för järnvägsstationer samt en 

nykonstruerad marinhögtalare, typ SUM, 

helt inkapslad och av utomordentligt robust 

konstruktion tillhörde också nyheterna från 

Svenska Högtalarefabriken. 
Svenska Radio AB, Stockholm, utställde ett 

urval av sina standardtyper av högtalare av

sedda för rundradioapparater och dimensio· 

nerade för effekter mellan 1-15 W. Bland 

företagets specialtyper mäpktes en marinhög· 

talare avsedd för användning under extremt 

ogynnsamma förhållanden: kraft.iga vibratio· 

ner, översläende sjö etc. 

Mikrofoner 

Mymex Instrument, Enskede, har specialise· 

rat sig på tillverkning av dynamiska mikrofo

ner, huvudsakligen avsedda för bandspelare 

och radiokommunikationsanläggningar. Så· 

väl lågresist iva som högresistiva mikrofoner 

tillverkas. Frekvensområdet för några av des

sa typer är 70 p/ s-8 kp! s och kä nsligheten 

3 mV/,ub, mätt eft er anpassningstransforma· 

torn. 
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Även Svenska Radio AB, Stockholm, har 
tagit up-p tillverkningen aven typ av dyna

misk mikrofonkapsel, huvud.sakligen avsedd 
för radiokommunikationsanläggningar, föl' 
vilka bättre ljudkvalitet än vad som kan 
åstadkommas med en kolkornsmikrofon är 
önskvärd. Denna mikrofon har impedans'Oll 

Fig. 8. Dynamiska mikrofoner från Svenska 
Radio AB. 

10 ohm och ger 5 m V efter anpassningstrans· 
formaLOrn vid normalt tal. 

PuIverkärnor, spolstommar 

AB Alpha, Sun<:lbyberg, hade på utställ
ningen med en del järnpulverkärnor med till

hörande spolstommar. Kompletta enheter, be· 
stående av för skjutbara järnpulverkärnor jäm
te tillhörande spolstommar av plast, tillverkas 
nwnera huvudsakligen endast i två utföran· 
dealternativ, halvöppen typ (typ C) och slu· 
ten typ (typ F). 

Spolstommar av keramik utställdes av AH 
Gustavsbergs fabriker, Gustavsberg. 

Kristaller 

Kvartskristaller av hög frekvens-konstans har 
utvecklats av Telefon AB L M Ericsson, Stock· 
holm . Dessa är resultatet av ett långt ut· 
vecklingsarbete, och med de nya kristaller· 
na anser man sig ha fått fram en inhemsk 
tillverkning av styrkristaller, som bör stå sig 
i internationell konkurrens. Tillverkningen 
omfattar dels kvartskristaller för högre ra· 
diofrekvenser 1-10 NIp / s (typ nr RTM27), 

monterade i tryckhållare, och dels kristaller 

för frekvensområdet 5 kp / s-l Mp/ s avsedda 
för telefoni'ändamål. Dessa senare kristaller 
är försedda med försilvrade elektroder och ;ir 

monterade antingen i hermetiskt tät bakelit
kropp eller i evakuerad glasballong. 

Kvartskristaller tillverkas även av Svenska 
Elektroinstrument, Bromma. Tillverkningen 

omfattar kristaller för frekvensområdet 800 
kp / s- lS Mp/s. Frekvensnoggrannhet upp till 
±0,002 %. Temperaturkoefficient ±3·10-G;oC. 

Koaxialkablar 

Telefon AB L M Ericsson, Kabelverket, Älv
sjö, har tagit upp tillverkning av böjliga 
koaxial,kablar av typ svarande mot några av 

de mest använda amerikanska typerna, som 
inom den närmaste framtiden kommer att bli 
stan<:lardiserade även för svenska marknaden. 
Tillverkningen omfattar f. n. följande tre ty
per: 

50 ohm (=RG--58/ U, RG--S8 / A, RC--8/ U) 
70 ohm (=RG--S9/ U, RG--13U) 

7S ohm (=RG--6/ U) 

Inom en nära framti<i kommer man dess
utom att påbörja tillverkning av matarkabel 
av typ lwin-lead (såväl 300 som ISO ohm). 
Samma företag har även börjat tillverka kopp
Jingstråd både skärmad och oskärmad; den 
förra försedd me<! PV-isolering eller poly
tenisolering med koppartrådsomfJätning. 

Diverse 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson ,Stockholm, 

visade bl. a. en vridomkopplare för instru
ment och mätbryggor typ RMH-60 med fjäd
rande kontakter med 4, 12 eller 24 kontakter 
och med låg kontaktresistans. Varje sektion 
kan gangas i olika kombinationer. En mind
re vridomkopplare av liknande slag med Il 
eller 22 kontaktlägen tillverkas även, l, 2, 
3 eller 4 sektioner av dessa kan gangas. 

Carexverken, Hägersten, har tagit upp tiU
verkning av rörhållare av miniatyrtyp, såväl 
7- som 9-poliga, med pertinaxisolering. Sam· 

Fig. 9. Pulverkärnor och 
spolstommar från AB Alpha. 
~ 

Fig. 10. Koaxialkabel och 
skärmade kablar från 
Telefon AB L M Ericsson. 

ma firma tillverkar även koaxialkolltaktcr 
och flat stiftkontakter (de senare 4-33-poliga 

enligt SEK·normer). 
U no Särnmark, Göteborg, visade hylsprop

par 3 34-poliga, dels för vinkelanslutning 
och dels för rak anslutning, samt skarvdon 
för 2-poliga anslutningar och tryckbrytare av 

typen »microswitch». 
Uddeholms AB, Udde holm, utställde koner 

av rostfritt stål avsedda för TV-bildrör. Till

verkningen, som är lagd på export till USA, 
omfattar f. n. en rund typ för 16" rÖr och en 
rektangulär typ för 17" rör. 

Essempe AB, Stockholm, har tagit upp till

verkning av bl. a. krokodilklämmor, polskru
var, antenngenomföringar, signallamphåUare, 

strömbrytare, stiftiister, m. m. 
Ingenjörsfirman Elgarti, Stockholm, visade 

en ny patentsökt propp av intressant 
ny konstruktion. Propparna är mekaniskt 
hållbara och tål att trampa på. Fjädern är 

utförd aven speciell kopparlegerin.g med 
fjädrande egenskaper (fjädrar i hål med 3,9 
-4,4 mm diameter). Konta.ktresistansen är 
låg. Stift och mutter kan ej oavsiktligt lossna 

från hylsan och proppen är beröringsskyddad 
utefter hylsans hela längd. Propparna tiU
verkas såväl i form av laboratorieproppar som 
förgren ingsproppar. 

Ingenjörsfirman Oema, Johanneshov, ut

ställde en serie järnvätemotstånd med olika 
regJeringsområd.en och med regler.ingsström
mar från 2 A till 200 mA. 

Svenska AB Philips, Stockholm, (NEFA) , 
visade diverse omkopplare och skärmburka:-. 

Svenska Ackumulator AB Jungner, Stock
holm, utställde en fjärrvisaranläggning av ny 

konstruktion. Till givaren i denna kan an
slutas upp till 20 st mottagare, som har en 
vinkelnoggrannhet bättre ±lo. Karakteristiska 
egen.skaper för anläggningen är, att systemet 
är fritt frän pendlingar, och att avvikande 
läge hos en mottagare inte nämm'ärt påver
kar övriga. 

AGA, Stockholm-Lidingö, demonstrerade 
en liknande anläggning för fjärröverföring 
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Svenska tillverkare av radiokomponenter 

Förteckning över de svenska tillverkare av komponenter för radio- och elektronikindustrin, som 
deltog i utställningen l>Svenskbyggda radiokomponenteD> i Svenska Teknologföreningens loka
ler 17- 18 april i år. 

AGA, Sven$ka AB Gasaccumulator, StockElgoner, servomotorer, koaxialkontakter, 
holm-Lidingö Can non-kontakter, spolsystem och trådlindad e 

mot tänd 

AB Alpha, Esplanaden 10, Sundbyberg Strömbrytare, omkopplare, flatstift skontakter, 
trimstommesy-tcm 

Antennspecial isten, Östermalmsgatan 34, 	 Antenner för radio och television 
Stockholm 
Carexverken, Sulvägen 7, Hägersten Koaxialkon takter, flatstiftskon takter, 

rörhållare 

Sven ka Elektroinstrumen t, Gubbkärrsbacken 	 Kvartskristaller 
13, Bromma 
AB venska Elektronrör, Lumavägen 6, Radiorör, telefonrör, långlivsrör, klystron, 
Stockholm 20 trokotron, överspänningsskydd 

Ingenjörsfirman Elgarti, Rokbindarvägen 58, 	 Laboratorieproppar, kopplingssladdar 
Hägersten 
El-Mekano, Tranebergs vägen 22, Bromma Trådl indade motstånd 

AB Eltron, Kronoberg-gatan 19, S tockholm Trädlindade motstånd, potentiometrar, 
säkringshålla re 

Telefonakt iebolage t L M Ericsw n, lockholm 	 Koaxialkontakter, mångpoliga kontakter, pol
32 	 skruvar, laboratorieproppar, vridom:kopplare, 

miniatyromkopplare, oscillator- och filterkri
s taIIer 

Telefonaktiebolaget L M Eric son, Kabelver Koaxialka blar, isolerad förbindningstr.ll.d, 
ket , A."Ivs jö mångledarkabel 

Essempe AB, Kr istallvägen 26, fl ägersten S ignallamphållare, såkringshliIlare, rörhållare, 
banankontakter m. m. 

AB Gus tavs bergs Fabriker, Guslavsberg Keramiska kondensatorer, spolrör, isolatorer, 
genomföringar ffi. ffi. 

Svenska Högtalarefabriken A B, Södertäljevä· Högtalare 
gen 69, Segeltorp 
AB A Johansso n" l1adiofabrik, Järnväf,"5gatan Vridkond nsa torer, omkoppla re, strömhryta
7, S undbyberg r , potentiometrar 

Svenska Ackumulator All Jungner, Riddarga Nifegoner 
tan 17 Stockholm 
i\1ymcx Instrument, Skönviksvägen 224" 	 Dynami"ka mikrofoner 
Enskede 
Ingenjörsfirman Oema, Natnorstvägen 41, Ström· och spänningsstabilisatorrör, vakuum
Johanneshov meterrör, ström t yrt motstånd 

Svenska AB Philips, Gävlegatan 16, StockOmkopplare, kopplingsplintar, kä por, skärm· 
holm burkar 

Svenska Radio AB, Alströmerga tan 12, 
Stockholm 
AB Rifa. 


AB J ohannesfredsvä-


Högtalare, mikrofoner, skärm burkar 


Kondensatorer, motstånd 


P reeisionsmotstånD, manöverreläer, ändarom

kopplare , bildrör, tyratron, långlivsrör , skärm

IJllrkar 


no Särnmark, Skeppsbron l, Göteborg Heos tat, automatsäkringa r, tryc k- och vipp 
bryta re, ska rvdon 

AB T udor, B irger J arl sga tan 55. Stockholm Selen- och ko pparoxidulventiler 
ddeholms AB, Uddeholm 	 TV-koner 

Upsal a Armaturfabrik AB, lalmg1irdsvägen 	 Skännburkar 
22, Stockholm 
Wernqvists Mekaniska Verkstads AB, Tun- Variabla kondensatorer 
n elgatan 19 B, . tockholm 
Gunnar Wiklund, Sveavä gen 28- 30, tock- Koppling plintar, el-bindc.x, partmärken 
holm 

av vinkelBng ivelscr (»elgon»). Denna an

läggning är huvud öakligen avöedd för använd

ning i flygplan eller på plat , er där u trym 

met är begränsat. Vinkclnoggrannheten ä r c~ 

± 0,25 
AB Alpha, Sundbyberg, har utvecklat en 

ny var iant av flatstift skontakter, som u tan 
risk för krypströmmar kan användas för spän

nin gar npp till 600 V. Genom att speciell 

pressmassa i stället för fenopl al'l a nvändes i 
dessa kon tak ter fö rhin dras uppkom ten av 

s. k. kolbryggor vid ev. över slog. 

Transistorsändare 

Enligt Wireless World har 

några amerikanska amatörer 
nyligen etablerat förbindelse 
med hjälp aven liten sändare, 
försedd med en transistor som 
»sändarrör». Här öppnas tyd
ligen ett nytt fält för amatörer, 
som vill hålla sig framme som 
radioteknikens pionjärer. 

T yvärr är det ju så, att transistorer, lämp

liga för sändare, ännu inte är tillgängliga 

för andra än dem som är sy&selsatta på delta 

speci'eIIa gebit . Så är tydligen fallet med 
K2AH, G M Rose, som är anställd vid RCA:s 

utvecklingslaboratoriwn. Han hade tillgång 

till några speciella ty per al' transistorer och 

har med dessa byggt en enkel sändare för 

144 Mp/s. 

Kristallstyrning tillämpades i en Colpitt 

sändare, varvid kristallen använDes på ett 

ovanligt sä tt, nämligen som ett frekvensselek

tivt bandpassfilter i serie med den avstämda 

kretsen (fig. l). Krist alle n fungera r här som 

,---_ _ _Ti_r,o" sistorr__--r_---, 

4k.n 

Anr. 

Fig. 1. P rineipschema för transistorsändaren . 

en serieresonanskrets, tillräckligt lågimpediv 

för att passa transistorns arbetssätt. Den an
vända krist allen var en 16 Mp/ s-kristall av

sedd att användas på sin 5 :te ton. Den gav 

emellertid full god styrning på sin 9 :de ton 

(144 Mp/s). 

Koll ekto rspänningen erhölls från ett 22,5 V 

batteri, försett med ett ser iernotstånd, så att 

den verkliga spänningen på kollektorn var 

omkring 8 V, yilket med en kollektorström 

av 3 mA gav en ingåne>r.ffekt om ca 25 ffiW. 

Av d a k an man räkna med att endast ca 

50 flW nådde antennen. Trots denna låg.l 

effekt lyckades man få en CW·kontakt Öl' 'r 
40 km och kunde därvid rapportera s·ignal

styrkor på rst 559. Enligt rapporterna var to

nen utmä.rkt, s tad ig och fri från chirp. Hade 

man haft tillg1\ng !ill en modulator med en ut

gångseffe kt tillräckligt liten för att modulera 
oscillatorn bör man också haft (:ha nser att 

få telefonikontakt. 
Trim istorn, som användes i sändar<'Il, var 

e r! spets transistor av specid l typ. 
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styrkan (Lex. genom variation av något kaSune Breekström, SM4XL 
todmotstånd), eller också bli kretsarna så bre

da, att de släppa igenom vissa obehöriga fre. kven se r, vilka på grund av kretsarnas låga QFlerfaldarsteg l amatörradiosändare 
värde ej dämpas tillräckligt mycket, Lex. 28+ 

Hur skall en f1erfaldarenhet för 
en amatörl'adiosändare Iwnstrue
ras? Försök förf. recept: fler
faldarsteg med 6AG7. 

Ett iögonenfallande drag Leträffande ama

tör radions frekvensband är, alt de ligga i 

nästan raka övertonsförhållanden till varanura. 

Härigenom har amatörradion kunnat erhå lla 

ett flertal frekvensband över et t stort fre

kvensområde nwn dock kunnat täcka alla des

sa från en enda styroscill ator med elt antal 

följande flerfaldarsteg. U tgår ms n från det 

gamla bandet 1.75 l\-Ip/ s, vilket numera ej 

används för amatörradioverksamhet i Sverige 

men är mycket lämpligt som osc illatorfre

kvensband för en ama törradiosänd are, täcker 

man därifrån först genom upprepade fördu bb

lingar banden 3,5 Mpi s, 7 iVIph, 14 Mpi s och 

28 j\Iph . Utför man sedan en tredubllling 

från 1,75 ?l'ips till ett »hjälp -hand» 5 Mp/ s 

och sedan gör upprepade fördubbling'ar där

ifrån elle r - vilket blir samma sak - tre

dubblar från vart och ett av de ny.-, uppräk

nade nubbling"banden, erhåller man »hjälp

banden» 5 Mp/s, 10,5\lp-, 21 Mp/ s och 

50 Mpls. Nu föru tsätter allt delta, att det 

frå n oscillatorn avgivna band<"t har freb ens

området 1,75 :\Ip/ s - ungefär 2,3 Mp/s. 

Därefter kan man eventuellt för åtminsto

ne kalibrering gå vidare från SO l\-Ip/s

området och g·cnom omväxlande fördubb

lingar o(:h tredubblingar nOJ. banden 

144, 420, 1215, 2 300, 5650 och 10000 Mp/ s 

(jfr fig. l och 2), om man så ville , men det är 

väl kna ppast någon, som bygger allt delta i 

bandswitch-utförande i första taget! Därmed 

ha vi visa t, att det faktiskt är möjligt att även 

med ett ganska trångt område för en oscilla

to r använda den beIintliga utrustningens över

toner för kalibrering (ell er möjligen styrning) 

pa den event uellt blivand e utrustningen för 

högre frekvenser. 

Hur skall man då konstruera en flerfaldar

enhet för en amatörradiosändare ? Ja, för fre· 

kvenser över 30 Mp/s råder dock härvidlag så 

speciella förhållanden, att flerfaldarstegen säl

lan kunna utföras på mer än c tt , ätt. Skall 

ma n Lex. från 50 Mp / s till 144 :\Ip/ s, kan 

man Lex. antingen trippla i mott aktkoppla t 

steg med 815 eller 832 el.d)'!., eller också 

trippla i ett enkelt steg med ett 6AQS eller 

liknande rör (ehuru med vissa svårighe ter be

träffande anodkretsen) . För ännu högre fre· 

kvenser blir möjligheterna ännu sn ävare. 

Vad som däremot under tid ernas lopp väl 
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varit föremål för å tskilliga patentlösningar, är 

erhålla nd et av banden 3,5-28 ?vIp/s. Den 

äldsta formen var väl en lå ng ra d av flerfal

dar"tr~ efter va ran dra, och i intet st e~ gjordes 

mer än en fördubbling. Sådana sändare finn s 

oäkr rligen än i dag. Nackdelar äro då de ls 

det stora antal e t kretsar, som måste avstämmas 

vid trafik på högre frekvenser, dels det stora 

antalet rör. Det s tora röra n talet inneb är slö· 

ser i med materiel, utrymme och med pengar 

och innebär i vissa fall även slöseri med kraft· 

förbruk ning och m ed likriktarenhetern as 

s torlek. 

För att åtminstone omstämningarna av alla 

kretsarn, sk ull e kunna undvikas. har man 

konstruerat bredbandiga nubbIarsteg. Ett ex. 

är den s.k. »slugavstämningen», i vi lken spo· 

len göre sa stor, att resonans erh åll es med 

kretsens nollkapacitanser, varefter c/.., ss ban d· 

bredd ytterl iga re ökas gen om ett avsiktligt 

sänkande av Q-värdet medelst en i spolens än

de anbragt mässingsbricka el.dy!., som sedan 

användes vid avst ämningen. 

Slug-a\-stämningens nackdelar äro, att rö

rens antal kvars tår oföränd rat och att rören 

måste vara större för erhåll ande av samma 

uteffekt som med vanliga avstämda kn:t,a r 

(ty förstärkningen i stegen sjunker ju avse

värt), samt framför allt, att det är svå rt att 

inställa på lämplig band bredd. Antingen bli 

krctcarna så smala , att uteffekten sjunker allt

för -tarkt mot bandkanterna, varvid man i alla 

fall får införa en extra ratt för reglering av 

Fig. 1. Frekvensband, som 1,7 
If. n. äro upplåtna för ama

törtrafik i Sve rige (skugga 3,4
de områden). 

6.6 
I 

3,5 Mp/ s =31 ,5 Mp/s och 28-3,5 Mp/ s=24,5 

}Ip, ,; m.fl. sammanhörand e :'lImma- och ski ll

nadsfrekven.ser. I många fall går det inte att 

kompromissa mellan dessa ytte rligheter. 

I så fall är det bättre med en annan metod 

i samma syf te, nämligen att till anod kretsar 

använda bandfjlter av ungefär den från motta· 

gares melJanfrekvensförstärkare vä lkända ty

pen. Nu blir åtmi ns tone problemet med fre· 

b 'ensavskärning nästan ideali,kt löst, ty ba nd

filtrens kurva kan fås att f~lla tvärt strax 

utanfÖ,· bandkanterna, så att oförändrad ut

effekt erhålles genom vart och e tt av banden 

oc h obehöriga frekvenser utanför banden 

bortskäras effek tivt. Men övriga ovannämnda 

nackdelar, Lex. röra n tal m.m., kvarstå fort· 

farande. 

r en del fall av bandfilterdubblare kan det 

bli lämpligt med två oscillatorer , l. ex . en 

VFO på 1,75 Mp / s för banden 3-7 }[p/ s och 

en VFO på 7 :\Ip/s för handen 14--28 i\lp;s. 

De förut nämnda sidofrekvenserna bli då sva

g3re än om l. ex. VFO:n för 1,75 A'lp/s s.kul

le använ ts för hand 28 j\Ip / s, ty d,· få stör re 

frek emskillnad gentemot bärvai!,r rekvensen, 

när VFO-frekvensen är högre; a lltså dämpas 

de då mera. 

För att få bOTt nämnda nackdel med rör

antalet m5"te man i de enskilda d ubblarrören 

åstadkomma tredubbling eller fyrdubbl ing av 

frekven sen och ej blott fördubblingar. Detta 

är emellertid in te så lätt som det låter. Det är 

åtskilliga justeringar, som måste göras be träf

fande gallerförspänning och s tyreffek t sam t 
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Fiog. 3. Flerfaldarstcg för 3- och 4-dubblin g 
fran 3,5 NIp!s till 105 och 14 Mp/s. Anod
parasitskyddet (Dr+ 200 ohm) är 8 varv emel
jerad tråd, tätlindat på 200 ohms-mot ·tandet). 

Omkopplaren S urkoppJ.ar röret och sam
mankopplar ing?t ngen med ut ga ngc n, när 
»3--5 i\Ip /s» ömka" utan dubbling. Om
kopplaren :; tomma mellanläge används, när 
oscillatorn s tartas för intoning i mottagare, 
emedan bärvåg ej får vara utlagd vid dylik a 
variationer av osciIlatorfrekvensen (viktig de 
talj) . 

beträffand e anodkre tsens utförande, om god

tagbara resu ltat skola kunna erhållas. Allmän 

reg ,I beträffande ga llerkretsen är, a ll ;::aller

för spänningen måste göras mycket s tarkt ne

gativ och styre ffekt en i motsvarande ~rad 

öka s. Anodkretsens belastnini'>ilOped ans ma.' · 

te vara högre än llormalt. Da dessutom verk

ningsgraden vid högre du bblin gar fall er be· 

tydligt , måste anocl spänningen sänkas avse

värt , för att ej den för röret tillåtna anod för· 

lusten skall överskridas , och de tta sänker ju 

ytt erliga re utbytet, som man få r av anord 

ningen. Sämst äro de lågbranta rörtyperna_ 

De vanliga gäng;;e rörtyperna ge ingen till 

fredsställande lösning av tre- och f)'l'dubb

lin~"problemen. Stora rö r fordras, och ändå 

blir resultatet gan ska magert beträffand e de 

högre frek venserna. 

cp~

.fa\~ 

~ "10,5 F ig. 2. »Kanaldelningsplan» 

för de i fig. l angivna fre ~ ~CP kvensbandcn jämte »hjälp 
band ,> . Und ers tru kna ~i ffror 
ange frekv ens band i Mp/s. ~~ 
Siffror inom cirklar ange ,~ hur hög frekvensmultiplice 
r ing, som fordr as från band 

144 ti ll band. Exempel: 	P å banq5 de t 144 Mp/~ kan kalibre
420 ring rc!, p. styrn ing erhållas 

qs av antingen 5 :te övertonen 
frå n en frekvens i ( eller om

1215 

ev 
kring bandet) 28 }lp / ,; eller 
3 :dje överton en fr n en fre
hens i (eller omkrin g)2300 
»hjälpbnndct» 50 Mp js . 

~ Obs! Om VFO:m ligger på 
5650 3_5 Mr / s, ~ kall de översta cp s iffrorna för 1,75 och 5,5 

M pi s ut nå och läsnin gen 
10000 

börja vid 3,5 l\T ph, 

I:A 2:A SLUT 
DU66L OUBBL.STE6 

' A /10,5 21 21 
, DUBBL 

14Y l4 14~ ~~' 
3-5 Mpjs 10-15 I~pjs 3-30 ~Ip/s 

Fig. 4. Blockschema för dubblarenhet med 
d"t i fig. 3 a ngivna stege t :'Dm dubblare l. 
Obs ! Kondensatorn i »2 :dra dubblare» skall 
vara variabel. 

6AG7 LÖSER PROBLEMET! 

Numera ha r emellertid ett litet underverk till 

dubblarrör bliv it möjligt a tt erhålla i Sverige, 

nämligen den amerikanska televisions-bildför

stärkarpentoden 6AG7. Röre t påminn er i ef
fekthänseende m.m. mest om 6F6, men en 

uppkoppling med 6AG7 och 6F6 som tre- och 

fyrdubbl are avslöjar häpnadsväc kande skill

nad er. 6AG7 är högbrant och har för klass A 

blott 3 volt negativ förspänning, varfö r re

dan en för~' pänning på några t iot al vo lt ger 

IliHd kla ss C i motsats till vad fall et är vid 

6F6. Inre anodim pl::dansen ä r mycket hög, var· 

för god anpassning erhålles till en anod krets 

med hög belas tningsimpeda ns. Trots allt cle tta 

behövs inge n särskilt hög stl'reff ekt, jämfört 

med övriga dylika s teg. Röret har dubbl a 

skärmar, varav den inre är ansluten till broms

gallret, vi lket är utfört till separat sockelstift 
(y tt erligare ett plus), och den yttre skärmen 

(röret är ett metall rörJ är ansluten till ett 

an nat av sockelstift en. Sockeln är en vanlig 

8-polig oktalsoe kel. 

Någon an märker må hända på att 6AG7 är 

dyrare än vanliga mindre rör. Anmärkningen 

är obe fogad, ty en grans knin g av sa ken visar, 

all en dub blarenh et , som konstruerat s för en 

längre rad 6L6 eLd yl., får mycket högre rör

kostnader än en modern enhet , som ford rar 

el.l enda eller på sin höjd två rör av tl'P 

6AG7. Det högre prise t kompenseras mer än 

tillräckligt av det minskade rörantalet. 

I sin egen ~ä ndarel an vä nder förf. en VFO 

på 1,75 Mp/s, åtföljd av en buffert-dubblare, 

som arbetar utan ga llerstrÖII1 och dubblar till 

3,5 Mp / s. Huru vida man har VFO:n d irekt 

på 3,5 i\1Pi f+ Pl! buffer ts tcg på 3,5 Mp / s, 

el/er har VFO:n på 1.75 Mr / ,,+ en buffert
duhblare på 3,5 Mp/ s, spela r in gen roll i dett a 

~ammanhang; huvudsaken är , alt man går in 

med 3,5 N/pis på nästa steg. Häref ter föl

;er ett 6AG7, vilket efter olika avstämning 

av anodkrct- .·n kan antingen tredubbla till 

10,5 Mp .' : eller fyrdubbla till 14 _\1p /s. 

Omradet 10,5- 14 :'IIp/- täckes lätt med en 

och 0amm a kre ts, varför in ga omkopplingar 

behövas beträffand e denn a sak; en vanlig 

50 pF vrid kondensator räcker. 

l En utfö rlig beskrivn ing av SM4XL :s sta tion 
å terfinnes i PR nr 5, 6, 7 och 8/1952. 

/3,5 -14 28 28 
3-30 Mp/s 

3,51.75\ '\ 	 3,5 
7,0 7,0 

5,25 --5,25 

Fig. 5, »Körplan» för den i fig. 4 angivna 
dubblar-enheten jämte s tyrenhet. Jfr fig , 3. 
Om VFO ligger p 3.5 Mp/ s, skall siffrorn a 
1,75 och 5,25 utgå och läsni ngen börja s vid 
3,5. 

Härefte r följer el! vanligt du.bblarsteg. Detta 
s istnämnda dubblarsteg kan antingen tappa 

direkt från b uffe rtdu bblaren 3,5 Mp! ' och gå 

»rakt» till .3,5 ell er du bbla till 7 Mp/s, eller 

också kan det tappa från 6AG7 10,5 N[p!s 

och dubbla till 21 Mp/s eller tappa från 

6AG7 14 Mp/ s och gå »rakt» till 14 Mph el

ler slutligen tappa från 6AG7 14 Mph och 

d ubbla till 28 Mp/s . Se fig. 4 och 5, vi lka 

gäller både om stl'renheten är en VFO på 3,5 

lV[p /s+ett bufferts teg på 3,5 Mpl s, elfel' om 

styr-enhe ten ,i r en VFO på 1,75 Mp/ s+en 

buffert-dubblare pil 3,5 ::-rp!s; utgå ng~ fre

kvcnsband blir båd a fallen 3,5 .vIp /s . 

Ön skas för vissa ändamål en matning på 

nagot fredkvenso mråde omkrin g 5 Mp/ ' , e r

håll " , sådan lätt genom att den första buf

fertclubbla.ren får tredubbla från 1,75 Mp/ s 

till 5,25 Mp/s, vilket ,kan först ärkas »rakt» i 

den sista du bbla ren. 

6AG7-steget har anod~pä nning 300 volt och 

får skärmgallret ma tat ~e n om ett se riemot

s tå nd på 40 kilooh m. GallerIörspänningen kan 

vara omkrin g minus 50 - minus 100 volt 

(samma spänningskälla som för slutste

get ) och ti ll före s genom en gallerI äcka på 

100 kiloohm. Märk alltså, a tt dubb lingen ut

föres utan att s tege t drar någon nämnvärd 

styrgallers tröm ! Lägg även märke till a tt det 

band , som är svårast att fram ställa, dvs. 28 

iVlp/ s, tillkommer på " ldant sätt, att den er

forde rliga fl' rdubblingen göres först och en 

enkel fördubbling sist; en sådan anordning 

minskar förlu sterna mångfaldigt! Endast en 

enda omkoppling förekommer, nämligen be 

stämma nde av huruvida den s ista dul>b laren 

skall tappa från 6AG7 eller frå n den första 

buffertdul>blaren. I det sistnämnda fallet bry

tes styrnin gen till 6AG7, så a tt det inte upp· 

värmes onödigtvis . 

Give tvis kan man tänka sig andra varian

ter av s istnämnda omko ppling, t. ex. oryt

ning av katod ledningen el. dyl. , om man exem

pelvis ej har fa st för~pänning för 6A G7 a:t 

till gå utan använder ga llerläcka +katodmot

s tånd. En i ka todledningen inlagd brytanorcl
ning måst e dock give tvis dimensioneras fL', r 

den totala katodströmmen. 
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Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer eller diskussionsinlägg 
trän våra lä-sa,re. De åsikter Bom fram
föras stAr helt för vederbörande in
sändares räkning. 

Influensverkan iblandaroktoder 

Herr redaktör! 

artikeln »Influensverkan iblandaroktoder 

och blandarheptoder» av förs te telegrafassi

stent Sune Backström, SM4XL, införd i PO
PULÄR RADIO nr 4 sid. 20, 1953, skulle 

jag vilja påpeka några felaktigheter. 

I fjärde stycket, som behandlar det fall, 

att oscillatorfrekvensen ligger lägre än sig

naIfrekve.!lsen, säger förf. »- I ett dylikt fall 

finns ingen enkel praktisk möjlighet att göra 

något åt saken». Motiveringen är dunkel och 

felaktig_ Samma sak gäller femte stycket, som 

behandlar det fall att oscillatorfrekvensen nu 
ligger högre än signaJfrekvensen. Där visas 

efter en felaktig förklaring ett riktigt resul

tat, nämligen att influensverkan har samma 

natur som om den orsakats aven negativ ka

pacitans mellan gl och g4 ' Att denna ekviva
lens är riktig kan ej förklaras med hjälp av 

de yttre kretsar, som kopplas till g4' utan man 
får lov att studera de inre orsakerna, där jag 
vill hänvisa till bI.a. STRUTT, M J O : Mo
derne Mehrgitterröhren, Berlin 1940, s. 76 
och DEKETH, .J: Radiorör och deras använd
ning, Stockholm 1949, sid. 238. 

Om följaktligen kopplingen p.g.a. influens

verkan kan anses ekvivalent med en negativ 
kapacitans mellan g, och g.• , så kan kopp

lingen från g, till g-l alltid nedbringas genom 

inkoppling aven positiv kapacitans av sam

ma storlek mellan sagda elektroder. Den re

sulterande ledning förmågan från g, till g. 

blir ju då=jw (C- C) =0, där C är talvärdet 
hos nämnd,a kapacitans. Har vi ingen led

ningsförmåga mellan gallren kan naturligt
vis ingen oscillatorspänning överföras den 

vägen. F.ö. är resultatet tydligen helt obero
ende av om kretsen mellan g. och jord är in

duktiv, resistiveller kapacitiv. 

En annan sak är att det kanske inte alltid 

är fördelaktigt att kompensera bort influens

effekten i fallet osciJlatorfrekvensen lägre än 
signalfrekvensen, då ju i dctta fall utstyr

ningcn av g-l med den överförda oscillator

spänningen samverkar med den på g, och 

sil.Iunda kan ge större blandningsbranthet. 
Bengt-Gunnar Magnusson, SM5VL. 

I

Radiot~kniSk UPPSlagSbOkj\ 

Oumbärlig för radiotekniker, en 

guldgruva för radioamatörer. 
NORDISK ROTOGRAVYR 
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Under rubriken Rndloindustrins ny
het<!r Inför"" upp~ltter frun tillverkare 
ocb importörer om nyheter, som av 
företagen introduceras på marknaden. 

Lufttrimrar 

Svenska AB Philips, Stockholm, har översänt 

data för en serie nya lufttrimrar i olika storle

kar och för olika ändamål. Dessa trimrar, som 

är tillverk·ade i Holland, finns i tre olika ut

förandevarian ter - enkla trimkondensatorer, 

differentialkondensatorer och split-statorkon

densatorer. Samtliga typer är skruvmejselreg

lerade och monterade på en keramisk kropp; 

isol,ationsresistansen är av storleksordningen 

l Gohm. Förlustresistansen är ca 10 ?\'lohm 

vid 1,5 Mp/ s, detta vid en rela~iv fuktighet 

hos luften av max. 80 0/0. Vissa av lufttrim

rarna tillverkas alternativt med ett eller två 

lager. Vid senare typen kan kondensatorns in

ställning läsas med hjälp aven specieII lå,

skruv. 

Max. kapacitansen för de olika typerna :lV 

trim kondensatorer varierar från 4 pF till 100 
pF. Vissa av dessa lufttrimrar är dimensione

rade för 350 V, under det att andra kan an-

t 

Fig. 1. Lufttrimrar från Svenska AB Philips. 
T_ v. 4 pF differentialkondensator, t. h. trim
kondensator med tvä lager. I mitten två split
stator-kondensatorer_ 

F ig. 2. Små lufttrimrar 
fr n Svenska AB Philips. 
T. v. split-ctator-konden
sator, i mitten differential
kondensator, t. h. amma 
kondensa torer sed da 
bakifrån_ 

Fig. 5. Ett un-al nya luft 
lr imrar frå n Svenska A B 
Philips. 

Fig. 3. Nya koncentriska lufttrimrar från 
Philips. 

~$l:~ .~ ~~
.{~_. - -, 

. ~ .... l ~ 
, - '

- , , ..- ~- ~.~;~. - - --.- 
·~I t ~ 

Fig_ 4. Genomskärning av Philips nya kon
centriska lufttrimrar. 

vändas vid spänningar upp till 800 V (topp

värde) mellan rotor och stator. 
En ny mera precisionsbetonad variant av 

de av Philips tidigare introducerade lufttrim
rama av skruytyp visas i fig_ 2 och 3. Max. 

kapacitans 6,4, 10, 16 eller 25 pF, max topp

spänning 150, 200 eller 350 V. 

Kompressionsförstärkare 

En kompres&ionsförstärkare av ny typ har in

troducerats av Svenska AB Ph ilips, Stock

holm_ Den är avsedd att användas i de fall, 

man önskar undvika för stark utgångsspänning 

från en mikrofonförstärkare, exempelvis för 

förhindrande av övermodulation aven AM
eller FM-sändare_ Dylika förstärkare har ock

så sitt givna användningsområde s{}m för

otärkare vid inspelning av grammofonskivor 

för undvikande av överstyrning. Med kom

pressionsförstärkaren erhålles ett högre me

delvärde på utgå ngseffekten och därigenom 

också gynnsammare förhållande mellan sig

nal- och bakgrundsbrus men samtidigt natur
ligtvis mindre dynamikområde_ 

I den nya förstärkaren från Philips har 

en speciell kop·pling tillämpats för den auto· 
matiska förstärkningsregleringen. Symmetriok 

förstärkare utnyttjas och justeringen av sym

metrin sker med hjälp aven enda potentiome
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Fi;;. 3. Di sto rsionen som funktion av ingångs
"pänningen i Philips kompre"sionsförstärkarc. 

l nI> och utsvä ngnillgs tiden är 10 dB på l sek. 

Fig. 1. Kompress ionsförstärkare från Svenska 
AB Philips. 

ter . Det är sålunda inte nöd v ändi~!l att välja 

ut kontrollrören på speciellt sätt utan dc<-a 

kan t. o. m. ha :rön ; ka avv ikand e data. Frc

kV PII ,- och distorsionskurvan, liksom in"'äng

lIiJlgs- oelt ulsvän gnings! iden ITIOl svar,ar myr;

k<>t höga ansprå·k även vid max. förstärkning~

r~ g l e ring . Kontroll ve rkan är l :12, vilket in

n~bär, alt e ll höjning av inga ngsnivån n11;d 3d 

dB endast ås tadkommer en höjning av ut

. ;;å ngsnivån med 2,5 dB. Insvängningstiden ä,. 

'",)j) 'a8 

6. 
4 

~1I~~btt~~====~~-t~ 

Fig. 2. Samhandet inspänning- u tspänning 
för Philips komp r ~s i ons[örstärk a re. 

15 Vi(Vi 

Frehenskurva n är r·ak upp till 20 kp / _± l dB 

vid 20 dB begränsning och ± 2 elB viel 30 dB 

IJ cgränsning. Di,torsionen ar lltan förstärk

uing;,reglering 0,25 °/0 o", h vid 10 dB bt'gräns. 

nin g 0,5 °10; vid 30 d B 11I'!!rä n~n ing 1,5 °/u. 

Radio-teletype-anläggning 

l'lessey Ca, E~,c x, E ngl and, har öve r ~änt data 

för cn anläggning för telctyp cmottagning och 

-sändning, som nyligen u tvecklats av Inter
national Aeradio Ltd. Anläggningen, som upp

fyller ICAO: 5 bestämmelse r för aeronautisk 

kommunikat·ion meJ].an fasla stationer, är av

lo ,·JJ atl utnyttjas inOlll det världsomsp[innan

de tel eg raf"ring-nät för It'lq.>rint f r, _lInl ä r 
under utbygg nad. ])elta näl 3n\'äncl,· , i >lo r 

ut sträckning av prcssol~ani &ationer, flygl,o

lag, me teorologisk a institutione r och andra in 

sti tutioner , som krä ve r övedöriJlg av medde

landen pr telep r int er. PI ,-.s' ey's anlä!;gning 

för detta ändamål är a.v>celd alt arlwta inom 

frekvensområckt 2- 20 l\'fp /s. A n läggn ingen 

kan fjärrkontrolJeras över telefonledninga r på 

d is tanser upp till 15 km, varvid Illan 3m' än

der en kontrollpancl , utru s tad med en s lan

dardfingc rskiva för val av kanal. ~ ändareut
rustningen avger eu effekt av ca 3 W, vilket 
är tillräckligt för 3n , [utning tiJl en ordinär 

kortvågs-sändare [ör cff,'kter fr än 50 W till 

2 k W. För nyckling anväl1l.""s en fr ckvcnsskift· 
anläggning. 

Kommunika.tionsmottagare 

En ny konllnunikationsrJlOlla;;a re typ »HQ 

J4.O--X» från H all/marlu/ul Mig Co Irar i Ja

~arna s läppts ut på den all1c rik a n ~ ka mark
naden genom Rucke Inlerna/iollol Corporr,
l iv II, 13 Ea"t 40 Stl'Cd . l\ew York 16, N. Y. 

~lotta~arpn, en borclslllodell , täcker områ

det S40 kp /s-31 Mp/s uppdelat i sex band 
med bandspridning på dc fyr:! högs ta fre

kven'crna. Det finns också färs kill nog

grant kalibre rade skalor för amatörbanden 
omkri ng 3,5, 7, 14 och 28 Mp j , . 

Motl agarel! är förfedd med störningsbe

gränsare av ny och syn·nerligen effektiv kOl)· 

struktion och ett av Hammarlund patenterat 

kristallfilt er som sörjer för mott agarens , dek

ti vitet på dc tränga alllatörbanden . 

Snöplig TV -bjudning 

»Ilet "ar helllskt tråkigt att det skull vara 
dåligt progralll i kväll.» (Saturday Evening 
l'o>t) . 

BOIiRECENSIONER 

MUCHMORE , R B: Essen/ials 0/ Mic· 
rowaves. New York och London 1952. 

John Wiley & Sons, Inc. 232 s. 201 fig . 

Föreliggande bok är avsedd all utgöra en 

in:t'roduktion för dem, som från radiotekni
ken,s övriga fält vil1 ge s ig in på mikrovågs

områd e t. Sammanbangen klarlägges nästan 

uteslutande genom beskrivn ingar i ord ocb 

likn·elser. Matematiska härledningar före

kommer ·endast mycket sparssmt, och boken 
blir därför en utm ärkt genväg för den prak. 

tiskt inriktade tekn.iker , som sn abbt vill kom

nn underfu nd med mikrovågornas speciella 

llroblem. Med mikrovågor avser förf. den dd 
av det el€'ktroma~n e ti ;; kil spektrat som omfat · 

tar frekven oomradc t 300 Mp /:,---100 000 Mp jh, 

dvs. decimetN, centimeter och millimetervå· 

gOl'. 

boken genomgå s tiU en början grund
higgande lagar för elektricitet och magne' 

ti sm. Här påvisas, hur dc speciella fenom en, 

som uppträder på mikrovågorna, kan härl~· 

das och förklaras ur de grundläggande la

garna, hur ex~mpelvis vägledare och hålrums

resonatorer kan först a med utgångspunkt 
från lagarna för vågutbredning och reflexion. 

I de följ a nde kapitlen "isas, hur olika elek

troniska anordningar för mikrovågor ex. kly'
trone r, vandringsrör, Dlagnet roner är upp
byggda och bur de fungerar. Ra-diolänkar, 

radar och mikrovågornas användning inom 

forsknin <Tcn behandlas i gärskilda kapit el. I 

ett särskilt kapitel genomgås olika utrw;t

ningar för mätningar vid mikrovåg~ frekven

~er. 

Som allmänt omdöme kan sägas, att boken 
är en utmärkt inl edning för den, som utan 

alltför stora ansträngn ingar vill sätta s ig in 

i de fundamentala principerna för mikrovå

gorna. 
(Slh) 
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HEYBOER. J P. ZIJLSTRA. P: Tran ~' teckning över Philip >; eändarrör stör knappa , I. 
mitting Valves. 'Philips Te~hnical Li· d dp teoreti s ka kapitlen inte är knutna lill 
brary. 284 S., 256 fig. ptl "i s~ t fanrikai utan äge r gen ere ll giltighet.TRELLEBORG Manu5kriptet till denna bok, som urspruni(' (Sch) 

ISOLERBAND 

Ger en effektiv och varaktig isoleri[]l;, 
är starkt men lätt alt riva och klibbar 

genast utan att kleta. 

Finnes i svart och vitt i längder om 5, 10 
o. 25 m. Bredder: 1.5, 20, 25,30 o. 40 rom. 

Säljes avel· och 

järnvarugrossister . 


TRELLEBORG S GUMMIFABRIKS 
AKTIEBOLAG· TRELLEBORG 

Stockholm, Göteborg, Malmö 

Jönköping , Örebro, Sundsvall 


/------------------------------------, 
BILLIGT! 

EF 50 nya i obr. kart. S: 25 st. D:o utan 
kart. 4: -. HF-drosslar 2,S mH 100 mA 
l: .SO st. D:o 250 mA 2: - st. Rörh. 7-pol. 
mm. ker. m. 1/2 skärm. l: SO st. Stand Offs 
l" O: 17 st. Rullblock nya 20000 och 50000 
pF 750 V O: 10 resp. O: 12 st. Vibratorer 6 
och 12 V 4 pinn. 9: 90 st. Instr. 57X57 mm 
5 mA 11: -, 50 mAll: -. 82 mm 150 V 
20: - , 100 mA 23: -, IS V 11: -. 68 mm 
350 mA HF 12: -, 500 ilA 22: SO. Mottagare 
R1l55 ny garanterad OK 250: -. Flygradio
svensk tillv. Ob. beg. 118 Mc. 12 V OK 
250: - . Metall söka re (mincletektor) ny. 
komp\. i orig . låda OK 300: - . Flexibla 
kopplingar mycalex 2: -. Nya Walkie 
Talkie komp!. med batt . 175: - Ist. 

PIERCO 
Box 42017 Göteborg 42 

Restparti 
av elektrolyte r fabrikat Hellesen och 

Vicon. 

8 mF 50 ö re per slyck 
8 + 8 mF 63 " 

10 mF 65 

32 mF 75 
" 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 Stockholm 


Tel: 516572 


li ge n utarbetades av holländaren .1 P Heyboer, 

förelåg redan 1944. Han fick emellertid aldri g 

oe det i tryck; han stu pade i senaste världs· 

kriget. En av hans koll E'ge r, P Zijlslra fick i 

uppdrag att revidera manuskriptet med hän ,;vn 

lill den rika skörd av nya radiotekni , ka fr' 

farenheter, som det sista krigets hekti~ka ut· 

vecklingsarbele pressade fram. 

I Transmitting Valves behandlas teorin för 

rörosciIlatorer, och beräkningsmetoder för rör· 

sä ndare . I stort sett behandlas ämnet på »klas· 

sisktl> sätt, och framställningen inskränker sig; 

till sändarrör, som arbetar vid frekvenser, vid 

vilka elektronlöpliden är av försun,bar bety· 

d ,,· lse. Förf. anser nämligen att vår nuvarand e 

kännedom om dessa fenomen ännu inte nått 

den grad av säkerhet, som karakteri se rar leo· 

rin för rörosciIlatorer under mpra ordinära ar
betsförhållanden. 

Bokens innehåll läcker såväl ,ändarrören s 

uppbyggnad som dessa rörb användning i 

effektförstärkaren, modulatorer, flerfaldarstq2; 

etc. I ett särskilt kapite l behandlas sän darrör 

fö r extremt höga frekvenser och i ett annat ka

pitel behandlas mera speciella praktiska pro· 

bien" exempelvis brum, gaJleremissi~n och ur. 

laddningar i sändarrör. Dessutom ingår i bo· 

ken ett appendix med härledning ~v exempel· 

vis Simpson's lag och teorin för kl ass A· och 

B·fÖrstärkare för ton frekvens. 

Det är egentligen gansk" förvånansvärl, att 

inget sammanfattande verk äV della ,lag Ii

digan~ framkommit och nlan har enda"t alt 

konstatera , alt denna bok fyller en kännbar 

Ilieka på området och äll den på ett uttöm· 

mande sätt behandlar de problem. ,om har 

med användning av elektronrör i sändare alt 

göra. Framställningen är vi""erligen gen om· 

gående baserad på teoretiska härled ningar, 

men boken är på inget sätt överlastad med 

matematik. Del om~orgsfulll genomarbetade 

bildmaterialet bidrar all göra frams tällningen 

lätt tillgänglig. 

Den omständigheten all det är Ph ilips, SOIll 

står bakom verket, utgör en garanti för alt de 

informationer som ges, är up to date. Att 

Philips sändarrör natt/rli g tvi s kommit i för· 

grunden vid heskrivning av sä ndarrörens upp· 

byggnad, och all boken avslutas med en för· 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
\ 

Dag- och ..rtonskola. Ingenjörs-, verkmästare- och törma[]SeXamell. 
Teleteknik med radiO· och radartekntk. Mo.skinteknik med verkstadstekllik. 
Låga levnadskosl[]ader: 100 kr. lägre pr må n. ti[] I Stockholm o. Götebor". 
Moderna kursplaner. Bösttermlne[] börjar 1 sept.. Studiehandbok .ändes 
på begära[]. Angiv tack, praktik, lIder m. m. Åberopa denna tidning. 

\, 

~) 
Telefon: Köping 1\3 16. - Rektor , 

Den i POP U LÄR RADIO nr 

cen"erade boken » Handbuc h fur 

EleklrolPchnike» 'ar i n ~ån d av 

Holte. Danmark. ,Olll meddelar 

levererar boken portofritt i S ve rige till e IC 

pris av kr 16:-. 

INSÄNDA BÖCKER 

LINDBLAD, B·A: A radar invesll· 
gation o/ th e d elta aquarid m.eteor 
shower o/ 1950. Chalmers T ekniska 
högskolas handlingar nr 129, Gum· 
pe rts förla g, Göteborg, 26 ~id. 8 
fig. pris kr 5 : --, 

HELLGREN, C.. MEOS. 1: Lue,,· 
lization 01 aurorae wilh la m IHi"h 
[Jower radar lechniqu r , IIsing a f{J

tating anlenna. The re;earch la bo· 
ratory of Electronics, Särtryck ur 
Tellus nr 3, 1952. 12 sid, 18 fig. 

HELLGRE , G: The propagation 
(If electromagnetic wa ves along a 
con/caL helix wilh va riable pilch. 
Chalmer, Tekniska Högskolas hand
lingar nr 130. Gumperts förlag. Gö· 
teborg. 12 s id, 4 fig. pri s kr. 3:-. 
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Kralls~, .J D: Al1t (l lllla~ . 1'\ (' \\' York , L ondon. 
lU;)t) . H:o, ;,;13 :-;. Dlc(;ra\\--Hill plpctrical and 
plec tronic (' n g in eeri ll~; s E' ri e~ .) McGraw-Hill. 
8: - .~ , 68 sh. 
Fiir fa ttal'en : Prufessor u( E"lectrii'Hl ('ngi uE'C' l' 
iJl g, Ohio ~tate unh' E' l'sity . 
( ' r illue hå ll e t: I nt r o(l ucti o ll. l'niut SUUl't'es . 

'l'be anten na "" aperture. Arra)'A of point 
~o llrce~ . T hc elec tric clipo Ie and thin linea r 
antenuas. Thc loop ante nn:!. The h ~ licat an
t(?nn n . Th e iJi CO I1lCal antenna and its ill1 
!I t) (1nn ce. ' I' ht · 'ylindrieal ante oIla. itx t.:urrent. 
distribution an,l impedance. Self-and mutual 
irnpedancc,. Arrays of linear an tennas . Rc 
fl ec t ol' - tYJlI ' an ten na:-:. :--;I u t, h ur n, and co m · 
pl f' lU 0nla r .v unt(\n nas. Le ns. long wire, and 
other t y )1P" o f ante nnas. Antenna measul'C
ment~. Boo ks for refL'r c nc L' . Appe ndix . Inde x . 
.\nIl1 'i ld i: E lodroni l's , (ob I'. 1951. ". 136, 2;:\ 
' '' . ' ~ri~II "· O. ~ fe l1r . 1951, H. J31, l SI'. r 1'ert,· 
ni('u l h ook I' (' \ ' if'w iuclex, mars 19:')1, s , ;)~, u(

drHg' 11 1' dt':-; )o;ll an m. 
CTHB TK J~'j'HH l· r·:! H ~ 

:lli!! 
J~e-Hpl. G J: F\ 1I1\(lalll c ntal~ t. 1" llla g ne tk rc
C'o rding . New York IDoL 8:0, 50 s. te H+6 •. 
[ör anL . Jj iiI. Alldio IIp,·i,·,'s. ine .. 414 ~ladi· 
son an~ ., New York 22. N. Y. Gratis. 
F örfattaren : Yiee president, Audio devlees, 
ine. 
Cr inno h ~ llet: A , er r lJl'ief history. 'l'ap~ \'s. 
wirc. Magneli c J'ecol'ding meth od. ~laguet it.: 
re la ti o n,:; . Bias . Erasing. Outp ut. Un ifOl'll}j· 
t.y of outp ut. Frequeucy res ponse. Distortion 
and noioe. ~Iodulation noi sc. Tape construc
tiOll . H eaa and cap"tan deanliness. H ead 
wcar. Printing. Rtoragc . S pU ci n~. Hiuts 011 

5.'1953 re· 

HF· und 

Inlrapres';, 

att firman 

22:7 




--------::;('ledillg' il tape- l'el~ fll'der , Di m e u :slu lI ,;; o f {J f r 
forma li cP . Rurlio IJl' ()udcHsting, Di sc r eCOl'd . 
in g stUtliOR. Edu ca tiona l recol'din g . H ome 
l' 'o t'ding, Office l't' cording-, ) I a ch ine f pa. 
tur ~ . i\Iaintenallf'P. Rccn rdin g' tim e for yad,
O,," ta pe s peed . and rccl s izeR . Audio tapc 
featu re ' and da ta. 
Anmtilrl i Ra dio -clectr onlcs, ap ril 1952, s. 
l~!J, l/G SIl. 

CTI-Jl3 TE: (BL) KTHB Br-296~ 

;1111 
Terman, F ),~, rettit, Il ) ( : Elee tr OTlIC measnn:' 
lII e n r ~, ~ pd, [ r e'-, & enl. J New York, I.... on 
lion Hl5:! . 8 :0 , 7U 7 " . (~IrGraw - HiIl electrica l 
nud plee t l'onic e Jl >( in ci' rill g :-o eri es ,) 1,rrG ra w

Hilt. 10: - .~, 7~ ~ h. H el. 

II'örCa t t a l'n a: T el'man: Pl'Ofes:i\ol' oC plectl'ica l 

t'll g ln l.:·(' rin g <.1111..1 dea1\ oC the Sc h ool of eng' j 

IIt'pri n g , ~ ' talll'ord 1II1i"j'rs l ty , IBH; t pl'es ld pn t 

Ill ti t itut\\ Ol radio ("'n:!,·in fl t.) ['!'t : t' f-' ttit : . \ ~sociat l ' 

pr ofessot' u( (:' jp('tril'ul t:' lI g in ('I") l'ing- , ~Hllnford 

\llIh·(\I·~it,· . 

rr inlll,·I·I i.H let : \'vltag' f' anll PlI n 'cut. PoWel' , 
('ir<'lIit. {: on:-;tall l s Ol' l tt lllp{:'<l C'il'cuits. C ir c uit 
('ous t an t :-i in I; y s t e llls 1n"01,,iog- distl'ibutc d 
t ' O IlHtant~ , l\[easl.1rem ent o( f rc Cj uc llcy. 'Van> 
rnl' m . IJh'lsP and t.i m c' ~ in t en· a l 11leasurementN. 
C" a ractl'ri s tles of trlo (l" . , p e ntoues anel s im! 
1'-' [' Inl ll ' <':, .\m p 1i ri C' I' l1l (.lH:-iIlTPlll ents. R ecein,' ( 
!1U"URlll' t:> lIl pnt:-o . Autenll 9S. Ra<.lio Wayps. Labo
"atory os('lllatol' s. Ge nerators of special 
\Y~,"l-' rUl'InS, Reac tance a nd l' CRista nce stan· 
clJl'U ~ a nd ll e\·ices. Attenuatol's und s ignal 
;..reDC'l'ntllrs , - Allt h or incl ex . :Sul.)j l'ct inuex . 
New t.cc hnl 'al b ool< s , juli- a ti g . 1952, s . 02 , 
k Onllllenten-l l' : " The tJ ir ~ t elliti on o f thi s book 
was titled l\Ieasuremen t ~ in radio en g ineel'in g' 
a nll It wa, W01! r eceil'ed as il text f u,' colleg',> 
:..;t l/(l l" nt~ of radio ('ngineerjng u nd n l'ef 0 
"'JJI'I' !J oo !" f ul' l'tl(liu t ec linlc inn s , Jn thi s e di 
tio n t h l;) ':j ('o pc has Uf'f' ll C' x tended to inclUUt. 
IIl ('U'SlIl' p lllpnt :-4 In the hi g h e r frequ e nC'i eR ll s e tl 
iII t 0!P\'!s!on, rar}ol' ('te. - hence the c han ge iii 
titl p . ' I' hp »o o J, 1I 0W cou tn ins twi ('e as luallY 
\\' ord:-\ and IlhH(' th aJl twi ('e a s lIlallY illustra
li llJl ~ a~ i:-; !lid l it thl' f i rst pdit ioll. Ho\\' en~ I', 
if i:-; still ad<.lrr- ssed to essentially the s amp 
alldie TH'p . thnt is. a(!\'Hncell s tude nts i u en 
:.dnt'e ring- l: O ll l':S(dS and g-l'Sclllute e ng-in epl's wllo 
an.. inl f'.r edted in til~ principl es all(l U',~ lIniQu r' :-\ 

(J r Hwasurr liH' ld:-i iII rad1n an d plpc tl'uoles. 'l' hp

la bO rator.\' experiments t llat \\' e ,. ~ o lltli nell iuthe appe ndix oE the first edit ion have bee n 
r.lropppd. The lite rature e ltatlons have bee n 
cxt~nd e tl, and the n ame" of author. of clted 
paDe r s are no w incllldecl in a separate Index ." 

l; ppt.agen I Aslil> book-list ö" er re l< o rnmeode· 

r dd e ll)('rdskspr:il, ig li tt eratu r oc h för d t!ll 

g',' UJlP b , 

.-InOlfild i Ele'c trou!es. oH. 19J2. s. 404, 400 

408. 12/ :l S[l. I Techolcal I.> ook review inClex, 
okt. 1V5~, s . 1.'i7. utd r ag- III' 4 an m. 

KTHB C e-:!443 (~[ 3/ 12 1952) 

:111 
' · i .&;"ollrt·\lx, 1-': lilt ras oni cR, T.o n dull l1950'J. S :o , 
Jti:1 ti " 7{ il l. (;ha!Jlllau & H a ll, 10 811, 
l,'iil'f'· ,ttar't-'Il : H o \"al n ava l s l'i entlfic ~E'rdcp, 
1'1' illl lt,·l! illl f:.,t: ln'tl' u(luf'UOll . G f· llPl'Utl OJl . Propa 
g'dt iulI . ()h~P I'\· ariuII. na ses . L iquidtL Ap
IH'nclix. Hild iogTa ld l ~ NanlP in(h~ x, Sllbj e(' f. 
illtl !? :<, 

CT HB Qe K ' I'HB l' -;l:'il 

RÄTTELSE 
r schemat i POPULÄR RADIO nr 11 / 1952 

~id. 22, [ig. j har {' Il a n s lu tn in g skelt fr ån 

und ra triod.sysl erneLs anod istället för från 

första. Del korrek la schemat Vi MS i npdulI

..;,tåt>nde figur. 

AB STOCKHOLMS 

OPATENTBYRA 


'7- & Bruhn 
~CCO Patent 

Varunlärken 
H. Onn, I. Stäck 
E. H olmqvist, 
N. Lade1dt 

G"",J.uI l'71 
M,a'-m"r II. S.nult. PII,m,o",bwdsj(;"ning.n 

CINTIUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 Tel. 23°970 

RADANNONSER 
Under denna. rubrik Införas radannonser till 
ett pris av kr. 3: - per ra.d. Annonstyp e n är 
ftv8l'dd endast tör amatörer och tör enlto.ka 
törsäJjnlng-nr. Flrmll.ftOn008er måste hänvisa. 
till våra ÖVrle-B aODonslormat, 

TltI salu : 3 st . mellanfrekvenstransformato
rer Ph ran. 447 kp/s. Prima vara. Jonas öste r 
dahl, BoiJstabruk. 

Önsl<as b y t:!.: Ny Retina Ta mot Hallicrafter 
5 38. S var t. "538", denna tidning f. v. b . 

Till salu: Universalinst rument Cartex, m o 
dell 470 . l25: - kr. Te l. Sthlm 516372. 

Export till Grekland! 
Firma GOUNARIDES MARIDES 41, 

Tsimiski str. Salanikl, Grekland, int resse 
rar sig för svenska radiorese rvdela r. 

Stor 
sortering 

av 

KONDENSATORER 
av det 

.för,nämliga 
märket 

~ 

http:enlto.ka


- ---- -Radioteknisk uppslagsbok 
Av Ratheiser-Keclik-Schröder 

"-innehåller förunderligt myekd 
värdefullt material-" 

Prof. Jolw Tant/bert( i S". D. 

Beräkningsdiagram för avkopplin gskon de nsa 

torer här ovan är ett exempel p J ~ mån~a 

beräkningsdiagrammen i boken, som gör in

vecklade beräkningsförfara nden till en ytt e r ~ t 

enkel sak. Matematisk oskolade har men dp" a 

diagram f,n chan s att själv kunna beräkna oc h 

dimensionera s ina appara ter utan användning 

a v formler. 

Ytterligare exempel p beräkningsdiagram, 

varav boken öve rflödar. Utförlig t genomräk 

nade exempel gör det till en enkel sak att till

En bok Ni inte 


kan undvara! 

lämpa diagrammen på prakt iska 

dimfn sion~r i ngsu ]l pgifter. 

-~ · · &l 

.~I ~ 

-~h .~: ~ 
~. ':O. ~ 

. ~"fi
:: " .. ~ 

prohlem och 

Beställ dag! 

Hur rörkurvor utnytt j as och vilka uppl)', 

ningar de ger genomgås utförlig t i ett avsnitt 

i boken. Ett nyttig;t kapitel av m era g rund
läggande natur. 

Över I SO kopplingsva riantt'l" , rön;enda mr·d 

ruII f' tä ndiga kompon e ntd at a ått-rfinnes i ho 
k~ n . Vä rd efull a för hå ne n pe riment f" ra llll e 

amat öre r och kon ., truktörer. Här någ ra exem

p el på var iant er för IJland a rsteg (samma I

lagt 19 va riant er en ha rt fi ;r hland a rs tf' f( g, ~ 

nomga .; i detalj). 

Form elsamm anstii JIningar av d ella slag "tN

finn es på flera håll i boken. De g~ r i e ll ögon

kas t önskad form el i lämpl igaste skri v-sätt och 
med enheterna tynligt an givna . 

»Rörsockeltahe ller m ler] rörd a ta» g er en över

"Udi i"· samman ställning m~d dat a fö r övr r 

4;,0 a" dt" vanliga'ie ~urope i .; ka raJiorören. 

T ill hokhandel 

eller dire kt fr ån Nordisk Rotogravyr , Storkholm 21. 

Und ert ecknad bfs tälI er här med 

Rad iotekni,k U ppslags hok il kr. 20: -. 

Namn 

Adr", ... . . . . .. . ..... . .. ....... .. . . ... . ... . .... . .. . 


Posl aclre,,; .. . ...... . ...... . .......... .. .... .... . . . . 



