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presenterar 
ur försäljnings
programmet. 

COSSOR 
o 

DUBBELSTRALE· 
OSCILLOGRAF 
Modell 1035 
Frekvensområde : 
20 pIs-lO Mpls 
Inb. triggergenerator 
Kontrollerna kalibrerade 
Fintecknande, plant 
katodstrålerör 

OSCILLOGRAF· 
KAMERA 
Mode ll 1428 

avsedd för 35 mm film 

eller papper,optik F=3,5, 

reduktionsförhållande 

2,87: l, laddningskapaci
tet 10 m. 

Även motor och vöxel

låda finnes. 


TRANSPORT· 
VAGN 
Modell 1050 
underlättar intern trans
port av oscillografen och 
håller densamma i rött 
läge för lä ttaste avläsning 
på skärmen. 

Fotografiskt registreringspapper speciellt avpassat för 
registrering på oscillografer lagerföres. Speciellt käns
ligt för både blått och g rönt. 

Infordra offert. 

~~
. INGENIÖRSFIRMA 
o 

j-\sögalan 113-119 Tel. vx 44 99 90 

Med detta nummer töljer 2 bilagor. 



MAN DISKUTERAR annon,cr ökat. Däremot har andra reklam· 
medel kommit på indragningsstat, t.ex. dåliga 
affischplatser, men det är en icke ovälkom· 
men sanering. De, som är intresserade aven 
snabb TV-~tart i Sverige , mast e knuffa påReklam l

• svensk television? 

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

En bandspelare 
med världsrykte och av den 
höga mekaniska kvalitet som 
är nödvändig fiir störningsfri 
drift. 

- allt 
talar för 

CGRunOIG) 
SOtlopTodlLkteT AKTIEBOLAG· STOCKHOLM 

Artillerigatan 87 - 89, Växel 675161 , 675190 
~~---------------------------------------------------------------------------~----------------------
4:9 

»Kan TV avvara reklamen? 
Hellre goda program med re
klaminkomster än dåliga utan. 
Låt TV få en ehans att visa 
om den passar svenska förhål
landen.» 

Så löd några av de mest tillspetsade uttalan

dena i diskussionen om »Reklamen och tele· 
visionen» vid Svenska försäljnings- och re

klamförbundels årsmöte den 10 juni på Has
selbacken. Som första inledare talade chef
red. Ossian Sehlsledt om TV-utredningens 
syn på ämnet. Det gäller först att fastsl;;' un
der vilken form vi en gång kommer att få 

TV i Sverige, sedan kan man diskutera rekla 
mens ställning. Är det alltså tänkbart med 
svensk TV i privat regi? ej. När regering 
och riksdag beslutar att TV får startas, kom
mer säkerligen med hänsyn till dc_s sociala 
och ' kulturella uppgift staten att förbehålla 
sig kontroll. ungefär som nu med rad ion. Vi

dare kommer TV att draga så oerhört stora 

kostnader, att den endast kan drivas med 
statsmedeL Event. inkomster från nanngs
livet skulle ej till någon väsentlig del kunna 
be tala driftskostnaderna men å andra sidan 
ha påtagliga olägenheter. Ett sådant system 
kan sänka programmens standard och göra 
TV impopulär varjämte det endast skulle 
kunna utnyttjas av storannonsörer. 

Direktör Sture Låftman framhöll åsikterna 
inom Svenska annonsörers förening. TV har 
visat sig vara det mest effektiva reklammed
let och vid en opinionsundersökning hade 82 
% av riksannonsörerna förklarat sig önska 

utnyttja TV. 1948 rörde sig landets totala 
reklambudget omkring 300 miljoner och nu 
förmodligen 400 milj., varav ca 55 % gäller 

tidningsannonsering. Man kunde nog räkna 
med 10-15 Ofo för TV, men dagstidningarna 
behöver ej vara oroliga för någon kraftig re
ducering av sina annonser. I USA har ut
veckl ingen visat, att under TV:s frammarsch 
har såväl tidningarnas upplagor som deras 

utvecklingen och stödja en lösning av frågan 
med plats för enskilda initiativ under en 
övergångsperiod av kanske 3-4 år innan 
myndigheterna kan bestämma sig för att 
övertaga driften . 

å kom turen till direktör Hans Slenbeck 
i Auktoriserade annonsbyråers förening. Visst 

kan man sätta upp ett schema och fasts']å, 
att hel tatlig TV måste bli s tatscensurerad, 
att ensk ild TV är otänkbar i längden och att 
om man tar modell av Radiotjänst, så finns 
där en 2S ar gammal hävd att ej lämna plats 
för reklam. Men vart tog konsumenten vägen 
i schemat? Hur vet man att allmänheten inte 
skulle önska reklam i TV? Det är angeläget 
att försöka utröna, vad »tittarna» vill ha. 
Man har ingen anledning att betrakta kultur
program som en motpol till näringslivets in· 
tressen; de bör kunna förenas. Särskilt be· 
träffande konsumentupplysning är TV ett 

värdefullt instrument. 

Direktör Jan-Otto Modig talade därefter 
om Tidningsutgivareföreningens ståndpunkt. 
I USA har som tid igare nämnts dagspressen 
ej blivit lidande i konkurrensen med TV, 



BANDINSPELNINGS 
MEKANISM ACEC 

B a ndhastighet 7'/,"/sek. Snabb 
fram - och återspelning . Sva.i 
ningsfri även vid pianomusik. 
Elegant utförande med ytterst 
små dimensioner. Spe ltid 1 tim . 
med 2-kanalinspelning.
Pris kr. 550: - . 

IN- OCH VSPELNINGS 
FÖRSTÄRKARE 


Sammanbyggd i en enhet med 

omkoppare för inspelning, åter

spelning och nolläge. Rör 

EF 40 och ECC 40 (halva ECC 

40 tjänstgör som oscillator) . 

Förstärkaren är avsedd att 

samarbeta med en b ef in t lig 

radioapparat. Pris kr. 187: 50. 


PAPSTMOTORER 

Typ K 4, 75 E /O polomkopp

lingsbar fö r direktdrift av ton

bandet med 7' /t" resp . 15". 

Pris kr. 190: -. 

Typ KL 80 FIQ dito för 3'1,' 

resp. 7 112", 

Pris lu. 196:-. 


NÄTAGGREGAT 

till förstärkaren i de fall där 

radiomottagarens nätaggregat 

ej räcker till att mata förs tär

karen. 

Pris kr. 62: 60. 


17" eller 14" TELEVISIONS· 


MOTTAGARE i byggsats 


Komplett byggsats innehållande all erforderlig materiel 

såsom rör, kondensatorer, motstånd , färdiglindade spolar, 

drosslar, transformatorer, färdigborrat chassie och schema: 

Pris med 14" bildrör Kr. 750 : 

Pris med 17" bildrör Kr. 825:

För dem som ej har tillfälle att förvärva hela byggsatsen på 
en gång säljes densamma i enheter enligt nedanstående: 

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

Komplett chassie . ..... .. .... .. .. . .. .. ........ . 75:

Högfrekvensenhet 43:

Mellanfrekvensenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO5:

Ljudenhet . .. .... ........... ........... ......... 105 : 

Synkseparerings och bildavlänkningsenhet . . . . 82: -

Linjeavlänknings och högspänningsenhet . . . . .. 105:

Nätenhet med kopplingsmateriel för hela app. 85:

Bildrör med avlänkningsenhet och jonfälla 14" 210: 

Dito men för 17" ................ . ........ . .... 290:

Ohoj Rävjägare! 

Här kommer den verkliga FOLKSAXEN I BYGGSATS. Och trots att 
det blir en prisbillig sak, är den minst lika känslig (dock ej för stö
tar) och mera lättskött än sina mera avancerade kolleger. 

Bland dess fördelar kan 
nämnas: 

Endast två rattar, av 
stämnings- och återkopp
lingskon troll. 

God bandspridning. 

Stor känslighet tack va 
re flera varv i ramen än 
normalt. 

Liten, nätt och bekväm 
lamt med separat batte
rilåda. 

Sist men in te minst: al 
la delar finns för direk t 
montering utan massor 
med spring efter komp0
nen ter. 

Som bevis på dess förträfflighet kan påpekas att: en Folksax vann 
den krävande regnväderspingstdagsjakten, en FOlksax trea i Stock
holms första poängjak t, och Folksaxar tvåa och trea l den andra d: o 
(20 deltagare). 
Med varje byggsa ts följer en utförlig byggnadsbeskrivning. 
Pris för de elektriska komponenterna ....... .... .. Kr. 47: 50 
P ris för chassie inkL ram med fäste. . ....... . ... ..... Kr. 25: 
P ris för l sats batterier (2 st. 1,5 1 st. 67,5 V) ..... . ...... .. . ... Kr, 11: 

Allt mellan antenn och jord 


ELF A RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A,-STOCKHOLM C-Tel. 207814, 207815-Postgiro 251215 



~önskar en garanterad originalkvulitet av 
inspelningstråd - inte sant? 
Begär då märket 

TONO BRILLIANT 

och Eder radioaffär*) kommer att tillhandahålla Eder tråd av 
vå rt fa brikat. 

"Tono Brilliant" kallas också populärt "den sjungande '(rå
den", enär den med högsta renhetsgrad återger såväl dju
paste bas som ljusaste diskanttoner. 

Aktiebolaget 	GARPHYTTE BRUK 
Garphyttan 

Telefon Örebro 	98000 (växel) 

*) 	 Skulle Ni inte ha någon radiohandlare inpå knutarna, be vi Eder taga 
kontakt direkt med oss ! 

F I N I N S T Ä L LN I N G S RADIO SK ALORkan Ni grunderna? 

Den bästa meto den att lära s ig radiotek ni k 
- att första. en r adio mottagares och ali ndares 
uppbyggnad och " erkningssätt - lir att r e 
dan från början geno m prakti s kt bygge och 
exper iment omsätta teoretiska beräkningar 
och förkl ar inga r 1 praktiken. 

AMATÖR KU RS 
var instruktiva och populära kurs omfattar 
all teori oc h aUa pra kti s im am'isnlnga r S OUl 
en nybörj a re be höver för a tt bli en skick lig
radioamatör. I fö r~ t a brp" c t ing-.ir bl. :.1. ~n Graderade O-180°, O-270° eller 
g l' undkurs i te !l?grnJ i. . 

ograderade . Planetväxel 1:9 
:\ 'j ol'g;jr <!c;re/ter o/u i\'; med grov- och fininställning. 
i;I1~ /w.l" I()rt ~(i lt(l ImrsenGRATIS! e ller ej. 

PRIS P R STYCK 23.80 

AB BEVA·TEKNIK • LINKÖPING 
Genom radiohandeln eller direkt 

• Siind GR ATIS tö r sta brevet I "A.m8tör- • från generalagenten. 
kurs i rad io tekn ik och ra d iobygge samtI 	 Iprospekt oc h villare ullplysnin g ar. 

ELEKTRONIKKONTROLLI ,... ""." ". 	 INamn: " ....... " " ... . . ",,' . ... ...... 


ARKITEKTVÄGEN 52 BROMMAI Adress : ...... , . .... ... ' .. " ... ....... " .......... ... .. I 

TEL. STOCKHOLM 262224Postadr.: ... . ....... ",". , .. ", ... .. ........ PR 9
1.1. __ ,____ .; 

\. 
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den enda påtagliga förändringen är att kvälls 
tidningarna försöker komma ut något tidigare 

för att hinna före nyhetsutsändningarna i TV. 

Av de skäl, scrm kan anföras mot reklam i 
TV, är de fl es ta knappast bärande. Men d et 

måste bli svårt att passa in reklam i stats · 

driven TV, i så fall måste den underka sta 
ig statl ig censur. Med hänsyn till de sociala 

och kulturvårdande uppgifterna borde TV 
sortera under ecklesiastik - i stället för kom

munikation,depa rtementet. Konsumentupplys

nin gen genom TV bord e hels t bli objektiv, 

alJt !Så ej framföras av enski ld a firmor utan 
genom ett kollektivt organ. Skulle nu rek la

men ge upp sin frihe t och finna s ig i statlig 

censur för a tt få chansen att komma med i 

TV? 
I diskus;ionen efter inledningsanförandena 

fram hö ll redaktör L Lagerbrant att man ej 

kan jämföra ;',enska förhålla nden med eng· 

elska : en sändare i Stockholm kan endast nå 
1,2 milj. person(' r, medan London har en pu

blik av 10-15 milj , och det betyder väsent · 

l ig t större inkomster, som kan disponeras fö r 

programmen. A andra sidan - de n standard, 
som den franska publiken får nöja sig med, 

skulle svenskarna betacka sig för. Licensav

gifterna få r emellertid ej bli för höga; för 
att få råd till önskad kvalitet i svensk TV 

måste man därför kalkylera med reklamin 

kom ster . ' ägot monopol för s torannonsörer 

är dock ej nödvändigt. I ('SA bekostas vis· 

se rligen de längre programmen av ett fåtal 
firmor men dessu tom sänds kortare program 

-för små annonsörer. Reklamen i amerikansk 
TV är i allmänhet ej bryskt påträngande, 

det sk ulle inte ge någon försäljningsfrämjan. 

de goodwill. I varje fall är väl bra program 
med reklam att föredra framför dåliga utan! 

Civilingenjör Jan K uno M öller vittnade 

också om att man lär sig koppla av från TV

bilden ibland och t.ex, prata med sin fru. 
Döm inte de amerikanska programmen efter 

deras standard 1949, då det mes t var box
ningar o,dyl. u spelas på storannonsörernas 

bekostnad ca 5 pj äser pr vecka och av sådan 

kvalit et a tt man gärna tala r om och diskute

rar dem, En del TV-reklam samordnas med 

tidning. annonserna, som lämnar utförligare 

upplysningar, man få r 	 t. ex. höra : »Denna 

annons hittar ni i New York Times i dag.» 
Grosshandlare Sten Horwitz ville koncent

rera frågeställningen: Har TV råd att und 

vara reklamen ? Kan nä ringslive t undvara 

TV? Nej, ansåg talaren. Varför skulle man 

undanhå lla publiken en god underhållning 
och därmed risk ra all T V-in tresset vissnar? 

Enda sä ttet att få i gå ng TV blir att utnyttja 

inkomster från näringslivet, som tidningarna 

gör till fördel fö r alla parter. Ifall program

utformni ngen anses dåli g, är det inte rekla 

mens fel. Engelsmännen har högre program 

,; tandard iin amerikanarna, men det beror p li 

att de har en helt annan mentalitet samt 



Nya 

Elektrolytkondensatorer 

för enhålsmontage 


PEH 140 har- samma 

goda elekt!-iska egenskaper som 

övriga Rifa-elektrolyter, vilka 

under senare år vunnit allt 

stön-e förtroende hos fabrikan

ter och servicemän. / 
Anslutningssift (spårstift) med 

speciell form och ytbehandling för 

säker och bekväm lödförbindning. 

DRIFT- l' KONDENSATORNS DIMENSlONER 
SPÄNNING 2S <,l> XSOmm I 25c[;X60mm I 25c[;X75mm I 25 c[; X 100 mm 

MAX. KAPACITANS 

160 V 64,uF 80,uF 100,uF lS0,uF 

250 V 40,uF 60,uF 75,uF 100.uF 

350 V 32,uF 40,uF 64,uF 80,uF 

4.50 V 20,uF 30,uF 36,uF 50,uF 

Lagerföres i normala standardvärden för 350 V och 450 V driftspänning. 

AKTIEBOLAGET RIFA 
NORRBYVÄGEN 30· TEL. 262610· ULVSUNDA 1 - ett LM Ericsson-företag 

diameter, isolerad från konden

satorpolerna. 

Bricka av neoprene läser fast 

kondensatorn och isolerar denna 

från chassiet. 

Solid mutter av kadmierat järn 

håller stadigt grepp om sockeln. 

Sockel av trämjölsfylld fenoplast 

med 18,5 mm diameter och plats 

för 3 ansJutningss tift. 

TYP PEH 140 
Små dimensioner 

Lätta att placera 

Enhålsmontage 

Lätta att montera 

Spårstift för lödanslutning 

Lätta att förbinda 

Aluminiumbägare med 25 mm 

7:9 



H IEWLETT-PAC'KARD INST 'RUMENT 
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Nya mångsidigt användbara 

SHF täcker kontinuerligt hela 


Nyhet! 
-hp- 612A för frekvensområdet 450-1200 Mp/s 

Denna signalgenera tor är uppbyggd kring en styrsändare + effekt

förstärkare och är speciellt avsedd för mätning av förstärkning i 

UKV-mottagare och -förstärkare, selektivitet, känslighet och spegel

frekvensdämpning. Den är också lämplig på laboratorier som UHF

strömkälla för bryggor, slitsade mätledningar, antenner och filter . 

B å de frekvens och utgångsspänning inställes med hjälp av stora , 

exakt kalibrerade skalor; ingen interpolation eller avläsning i dia

gram erfordras. 

Modell 612A ger en maximal utgångsspänning om 0,5 V över 50 ohm 

inom h ela frekvensområdet. Instrumentet har låg oavsiktlig frekvens
modulering och kan bredbandmoduleras upp till 5 Mp/ s. Modulering 
kan ske med inbyggd modulator (AM) eller med yttre modulerings
spänning, antingen amplitudmodulering eller pulsmodulering. HF
pulser av 0,2 f'S varaktighet eller längre kan erhållas. Pulsmodule
ringen kan påföras antingen effektförstärkarsteget eller styroscilla
torn, det senare när förhållandet »signal/icke-signal» måste vara högt. 

Kortfattad specifikation: 
Frel(Vensområde: 450-1 200 Mp/s (450 Modulering: Amplitudmodulation med 

-1230 Mp/S) i ett band. 0-1J0 ' /, moduleringsgrad. Distorsion 

Noggrannhet: Kalibrering :;: 1 'I,. Re 2 'I. vid 30 'I, modulation. Inre mo

produceringsnoggrannheten är bättre dulation: 400 och 1000 pis. yttre mo

än 5 MplS vid höga frekve nser. dulation: 20 p /s-5 Mp/s. Vid puls

Utgå ngsspänning: 0,IILV-(),5V konti  modulering: min. 0,2 )J.S pulslängd fö r 

nuerligt variabel. Kalibrera d i V god pUlsform vid mOdulering i e f 

eller dB. Impe dans 50 ohm. Max. s tå f e ktsteget ; min. 1,0 ILS vid modulering 

endevågs.förhå llande = 1,2. Nogg rann i styroscillatorn. 

het ± l dB inom hela områ det. Storlelc 30X35 X 45 cm. 


Nyhet! 
-hp- 618B för frekvensområdet 3800-7600 Mp/s 

Modell 618B mÖjliggör snabba och noggranna mätningar p å kompo
nenter för radaranläggningar och radiolänkutrus tningar för telefoni
eller televisionsöverföring. Instrumentet är lämpligt såväl för fält 
bruk som i laboratorier . Signa lspänningen alstras i en reflexklystron
oscillator; god noggrannhet och stabilitet uppnås över hela frekvens
området. Frekvens och utgångsspänning inställes och avläses direkt . 
Konstant uttgångsspänning erhålles, och inga efterjusteringar erford
ras vid användningen. 

Instrumentet är utrustat med synnerligen omfattande pulsteknisk 

utrustning. Utgångsspänningen kan pulsmoduleras internt eller fra n 
yttre strömkälla, den kan moduleras internt med kantvåg och kan 
dessutom frekvensmoduleras. Pulsfrekvensen kan varieras kontinu
erligt mellan 40 och 4000 p / s. Pulsbredden är variabel från 0,5 till 
10 f'S. Synkpulser kan erhållas från instrumentet samtidigt med HF
pulserna eller före dem med en tidsförskjutning från 3 upp till 300 ."s. 
Instrumentet kan också synkroniseras med en yttre sinusvåg eller med 
positiva eller negativa pulssignaler. 

Kortfattad specifikation: 
Frekvensområde: 3 800-7 600 Mpls i 

ett ba nd. 

Kalibrering: Direkt avläsning i Mp/s, 

noggrannhet bä ttre ä n 1 '/•. 

Stabilitet: Frekvensstabilitet bättre 

ä n 0,006 ' lo per 'C temperaturänd rin g.

Ändring i nätspänningen p å ± 10 V 

å stadkommer mindre än 0,01 'I. fre

kvensändring. 

Utgångsspänning: 0,223 V (ImW)-O,1 


p.V över 52 ohm (O till -127 dB). 

Modulering: Pulsmodulering eller F'M 
f rå n inre eller yttre modulerings
spä nning samt modu lering med in 
b yggd kan två gsgenera tor. 
Yttre synkronisering: 
1) Med sinusvåg 40-4000 p/s , 5- 50 V 

effektvärde. 
2) .Med pulssig nal 40- 4 000 p is, 5-50 V 

(positi v eller negativ) , pulsbredd 0,5 
-5 LIS, s tigtid 0,1-1 ILS. 

Storlek: 40 X 35 X 40 cm. 

.. 




HEWLETT-PACKARD INSTRUMENT 


signalgeneratorer för VHF, UHF och 

frekvenso11lrådet 10-10800 Mp/s 
Nyhet! 
-hp- 620A för frekvensområdet 7000-10800 Mp/s 

Denna signalgenerator erbjuder samma bekväma handhavande och 
samma pulsmoduleringsmöjligheter som instrumenten -hp- 614A, 
616A och 618B, ehuru på det högre frekvensområdet 7000-10800 
lVIp/ s. yttre eller inre pulsmodulering av utgångsspänningen, FlVI 
eller modulering med en inbyggd kantvågsgenerator. Pulsfrekvensen 
kan varieras från 40-4 000 p/ s, och pulsbredden är variabel från 0,5 
till 10 ,us. Synksignal kan erhållas samtidigt med HF-pulserna eller 
före dem med en tidsförskjutning variabel mellan 3 och 300 ",s. In

-----------------------------------------------------------------------------------------------, 


Ring eller skriv och begär närmare upplysningar från 

Generalagenten: 

K. L. N. CltaJing- CD. -'ZtJ. J.B. 
Sveavägen 70, STOCKHOL l\I Tel. 21 5205, 2062 75 
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strumentet kan synkroniseras med 
med positiva eller negativa pulser. 

Kortfattad specifikation: 
Frekvensororåde: 7000-10800 Mp/s i 

ett band. 

Kalibrering: Direkt avl äsning i Mp/s, 

noggrannheten bättre än 1 '1 •. 

Utgångsspånning: 0,071 v (0,1 m W)-o,l 

)J.V över 52 ohm (-10 dB till - 127 dB) . 

Modulering: Pulsmodulering fr å n ' in

byggd pulsgenerator eller yttre ström 

källa, FM e lle r modulation från in 
byggd kantvågsgeneratoL 

Pulsmodulering från inre s trömkäUa: 

40_ 000 pis, pulsbredden variabel från 

0,5 till 10 )J.s. 


-hp- 614A för frekvensområdet 
800-2100 Mp/s 
-hp- modell 614A UHF-signalgenerator 
ger e n utgångsspänning av 0,1 )J.V- 0,223 V 
(1 mW) öve r 50 ohm, noggrannhet ± l dB. 
Ins trumentet h a r e n rattsavstä mning med 
direkt a vl ä sni ng av frekvens i Mp!s, 
samt utgå n gsspä nning i V och dB. Inge n 
interpola tion eller aVläsning i diag r a m 
e rford ras . CW , FM eller pulsmodul a tion. 
Anordninga r för variabel pulsbredd, syn
kro nisering, fö rdröjning och trlggning . 
Extremt kort stig- och fall tid , 0,1 )J.s, 
K onstant u tgå ngsi mpedans. Max. slå
e ndevågsför h å llande 1,5. 

\ 

-hp- 608A för frekvensområdet 
10-500 Mp/s 
-hp- 50 fiA VHF-signalgenerator ger en 
utspänning av 0,1 )J.V- 1 V över 50 ohm , 
noggrannhet ± 1 dB. Di rekt avläsning 
av f rekvens och utgångsspänning, ingen 
inte rpolation e ller avläsnin g i diag ram 
e rfordras. CW, AM eller pu lsmodulation 
(50 p /s - 1 Mp/s). Reproduceringsnoggrann
h e t bättre än 1 Mp/s. Signa lgeneratorn 
är uppbyggd kring sty rsändare + e fIekt
steg för erhåll a nde av bästa m odule
ringsbcting'elser. Konsta n t utgå ngsimpe
dans. Max. ståendev~gförhållande - J ,2. 

en yttre sinusvågsgenerator eller 

Pulsmodulering med yttre strömkälla: 
Pulsspä nningsampli tud 15-70 V pos. 
eller n eg. pulsbredd 0,5-2 500 )J.S, 
Inre frekvensmodulering: 4a- 000 pis, 
frekvenssving upp till 3 Mp/s. 
Modulering med kantvåg: 40_ 000 p is , 
Yttre synkronisering: Sinusvåg 40
4 000 pis e ller pulss ignal 40_ 000 pis, 
positiva eller negativa pulser. 
Uttagbar synksignal: Samtidigt som 
HF-puls eller före den med en tids
förSkjutning variabe l mellan 3 och 
300 )J.s. Storlek: 40 X35X40 cm. 

-hp- 616A för frekvensområdet 
1800-4000 Mp/s 
-hp- modell SISA UHF-signalgenerator 
erbjuder samma enkla handhavande och 
samma omfattande pulstekniska prestan
da, hög a stabilitet och noggrar:nhet som 
instrumente t -hp- 618B, m en ar avsedd 
för f r ekvensområdet 1 800 000 M p /s. 
u~g~ngsspänningen är variabel frå n 0,1 
p.V till 0,223 V (1 mW) över 50 ohms be
las tn ing , noggrannheten är ± 1 dB. Ut
gångsspänningen kan vara omodulerad, 
frekvens- ell r pulsmodu le rad. Modula
tions- och synkroniseringsanordningar är 
d esamma som i signalgeneratorn -hp 
618B . F rekvens- och utgå ngsspänning kan 
inställas di rekt och kan av läsas på stora, 
omsorgsfullt kalibrerade skalor. Inter
polation eller avläsning i diagram er
fordras inte. 



AM-FM 
signalgenerator 
för 

ultrakortvågsteknik 

GM 2889 är en ny amplitud- och frekvensmodul erod signo I

generotor som i ett svep täcker frekvensområde t 5-225 

Mp/s. Den är i lörsta hand avsedd för utvecklings- och ser

vicearbeten inom ultrakortvågstekniken, speciellt inom tele

visions- och telekommunikationsområdena. Utspä nningen 

kan ampli tu d- eller Irekvensmoduleras. Amplitudmodule

ringen sker genom en germaniumdiod, varigenom icke 

önskvärd frekvensmodulation undvikes. Med en inbyggd 

oscillator kan modulering även utlöras vid 400 pis och den 

övre gränsen lor yllre modulering ligger vid 5 Mp/s. Fre

kvensmoduler ing kan utlöras med e ll inbyggt, vari abelt 

Irekvenssvep på 250 kp/s - 10 Mpls; an tingen med htölp 

av nätlrekvensen eller med 400 pis. För korrekt bestämning 

av utlrekvensen l inns en inbyggd markeringsoscillator p1J 

15 - 30 Mp/s. Med denna kan mon - vid upptagning av 

bandbreddskurvor med oscillogra r - noggrant bestömma 

bandbred en. Från generatorn kan också ullagas en Vlpp

spönning till osc illograf lör visuell kontroll. 

Vi sönder Er gärna en utlörlig trycksak över denna lörnäm

liga signa lgenerator. Ring eller skriv till 

PHILIPS 
Mätinstrumentavdelningen, Stockholm 6 

Tel. 340580, för rikssamtal 340680 

äldre och rikare kulturtraditioner. Vad öns
kar allmänheten, konsumenterna? 

Vad de svenska konsumenterna ull,kar, sa
de redaktör G Willners, kan knappast någon 
tala om, innan allmänheten fått tillfälle att 
se någon TV. J?en svenska gallupundersök
ningen för en tid sedan vi , ade att vart fjärde 
hushåll kommer att köpa en TV·mottagare, 
men det framgick inte hur många som kunde 
bygga sitt omdöme på egen erfarenhet. 

Direktör Hugo Blomberg ansåg, att man 
inte kunde säga något om amerikansk TV ef
ter endast ett kort besök, man behöver leva 
där i åratal innan man kan sätta sig in i, hur 
folket uppfattar sina program. Låt TV fä en 
chans även i Sverige, så får vi se om det kan 
passa oss. Men varför skall vi nödvändigtvis 
ha modell Radiotjänst? Under de 2.5 år som 
gått, sedan principerna utformades för dess 
verk!3amhet, har mycket hänt. Låt oss pröva 
en TV-organisation efter vår tids krav. Om 
den sedan visar sig olämplig i nligon detalj, 
så är vi inte bundna utan kan bättra på det 
som behövs. 

Så följde slutrepliker från inledarna. Chef
redaktör Sehlstedt hänvisade åter till att det 
är riksdagen som beslutar och den kan vän
tas respektera Radiotjänsts hävd. Hittills har 
ingen begärt att få starta enskild TV, och 
utredningen har ännu ej tagit ståndpunkt till 
respektive alternativ. Om emellertid reklam 
skulle tillåtas, var det enligt hans persoIilliga 
uppfattning lämpligast, att den fick sättas 
före eller efter den ordinarie programtiden 
eller i mycket begränsad omfattning mellan 
två program. 

Direktör Stenbeck betonade konsumentupp
lysn ingens betydelse. Hur mycket lättare och 
billigare skulle det ej vara att med TV lära 
husmödrarna tvätta på rätt sätt. Visst hn 
man koppla av tankarna under ett TV-pro
gram. I USA hade man Lex. befarat en mins
kad nat ivitet på grund av de fängslande TV
programmen på sena kvällstimmar, men dessa 
farhågor visade s ig vara betydligt överdrivna! 

Direktör Låjtman rekommenderade att prö
va TV i smått , annars kan varken allmänhe
ten eller myndigheterna bli övertygade om 
vad som bör beslutas. 

Direktör Modig erkände att man hittills 
haft för mycket utredning och för litet hand
ling. 

Diskussionen var slut och förbundets ordf. 
civilingenjör Sven A Hansson sammanfattade 
några av de framförda synpunkterna. Han 
framhöll också att förut har Sverige legat väl 
tiII med tekni'ska nyheter. T.ex. ett år efter 
det att Edison uppfunnit glödlampan fanns 
det elektrisk belysning på två offentliga plat
ser i Stockholm, medan New York fiok vänta 
ännu ett år. Nu däremot ligger vi långt efter 
- år 1953 saknar vi TV i Sverige. (G. W.) 
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Vad kräver Ni 
av en 

RÖRMÄTBRYCiCiA? 

AVO 

Det finns för närvarande mer än 3.000 olika 
rörtyper i bruk - specialtyperna oräknade. 
Ni vill därför ha en brygga som mäter inte 
bara dessa utan även kommande typer. En 
brygga, som snabbt ger klara besked om rö
rens "good/bad"-värde och dessutom kan ut
föra alla ertorderliga mätningar för att ge Er 
deras karakteristikor. Detta är Edra krav 

- och då behöver Ni en 

RÖRMÄTBRYGGA MODELL V 


som har följande egenskaper: 

1 	Fullständiga la/ygt-, la/Ya- och Isg/ 

Vgt-kurvor kan upptagas. 

2 	 Rören mätas under sina normala 

arbetsförhållanden. 

3 	 Ett inbyggt polariserat relä skyddar 

instrumentet för överbelastningar. 

4 	 Utom en diod finns inga elektronrör 

eller andra komponenter, som genom 

förslitning behöver periodiskt ut

bytas. 

S 	 Glödspänningar på upp till 126 V 

kan inställas, v il ket är tillräckligt för 

såväl nuvarande som kommande rör

typer. 

Pris Kr. 1.050 :-. 

Fyll j kup ongen och skicka in den tiJl 

oss, så f år N i fullständ iga uppg ifter 

om A V O R cirmätbrygga modell V och 

de andra A V O-instrumenten. 

Ensamförsäljare för Sverige: -----------.
l i II 	 Svenska Radioaktiebolaget, A lsl römerga tan 12, 
Stockho lm 12. 

Vi 	 önskar nä rma re uppgi fte r o m A VO Rörm ät~n A SVENSKA 
brygga, mode ll V Jlf1lJ~ RAI)IOAKl'IEBOLAGET N amn ; 

Adress; . . . .. . ........ .. . ... .. . . . . .. .. . . ... . . . . . 

Alströmergatan 12 STOCKHOlM 12 Telefon 22 31 40 
filialer: GOTEBORG, MALMO, SUNDSVALL, OREBRO och NORRKOPING L. ~ta~s~. :...;"";": . ,;"";";".....:...;,,;.,;,,,,;,,;,,.....:...;,,; . ,;,,,,;,,;,,. . ..:..:..P~ .J 



ReA fotoceller 
lager för varle ändamål 

Känslighet , Max . ' Diam· l' Längd lList-Användning för 
Spektral> I iLA! , A ':':Od- 1 mm mm pris

lumen , spann. 

Gasfyllda typer 

1P29 Färgmätning ........................... . 
 S-3 blå 40 100 
 28 
 103 25: 
1P37 
 Ljudfilm ................................ . 
 S-4 violett 135 100 
 28 
 103 24:
1P40 
 Lika 930 men icke-hygroskopisk sockel .' 32
S-l röd 135 90 
 77 16: 
1P41 
 Reläer. Axiellt ljusinfall ................ . 
 S-l röd I 90 90 
 20 
 52 23: 
868 
 Ljudfilm ............................... . 
 28 

918 


S-l röd 90 100
I
Ljudfilm ............................... . 
 28 
 103
S-l röd 150 90 

103 

~~;=I
920 
 Dubbelspår-ljudfilm ................. . .. . 
 30 
 100 35:
921 


S-l röd 100 90 

Reläer. Patrontyp ............ . ........ . 
 22
S-l röd 135 90 
 47 17:

924 
 Ersatt av 1P41 .................. ..... . . . 
 20
S-l röd 90 90 
 55 22: 
927 
 16 mm ljudfilm ......................... 1 S-l röd 125 90 
 17 
 60 25: 
928 
 Reläer. Icke riktningsberoende ........ . . 
 90 
 30
S-l röd 65 
 89 26: 
930 
 Ljudfilm och reläer .................... . 
 90 
 32
S-l röd 135 
 77 15: 
5581 
 Lj udfilm, lika 930 men violettkänslig ... . 100 
 32
S-4 violett 135 
 77 22: 
5582 
 100
Ljudfilm, lika 921 men violettkänslig ... . S-4 violett 1 120 
 47 23: 
5583 
 100
Ljudfilm, lika 927 men violettkänslig ... . S-4 violett 135 
 2217 61 27: I 
 -\ S-3

5584 
 100
Ljudfilm, lika 920 men violettkänslig ... . 30 100 35: S-4 violett 120 


Vakuumtyper 

1P39 Lika 92D men icke-hygroskopisk sockel .. S-4 violett 45 250 I 32 77 18:
1P42 
 Speciellt liten, 6 mm diameter. Axiellt 


lj usinfall .............................. . S-9 blå 
 30 180 6 33 51: 
917 
 Ljusmätning och reläer. Speciellt liten 


läckning ............................. . S-l röd 20 500 28 I 108 29: 
919 
 Ljusmätning och reläer. Speciellt liten 


läckning .............................. . S-l röd 20 500 28 108 
 29:
922 
 Reläer. Patrontyp ................... . . . S-l röd 
 18: 
925 


20 500 22 I 47 

Reläer. Lågkolv ...................... . . . S-l röd 
 20 250 32 65 
 18: 

926 
 500 22 47,
Färgmätning. Patrontyp ............... . S-3 blå 
 24: 
929 
 Ljusmätning och reläer ........ . ....... . S-4 violett 
 250 32 77 
 15: " ....... GI: 0' 


"'" " ......... "'.... Lul
Ljudfilm och telefoto .......... . . . ...... . S-4 violett
934 . 
 250 17 60 30:  ..f-Lh,4-,~...-1H--t-I-1ir\
35 250 32 103 63:

5652 

935 
 Ultravioletta ljusmätningar .............. 1 S-5 ultraviol. 


Dubbel-fotocell for telefoto ............. . S-4 violett 
 I 250 I 32 71 55:
4545 250 32 77 1 11:5653 
 Reläer. Lika 929 men större mörkström '. 1 S-4 violett 


MultiplikatoMyper 

, !I För
stärkn. 


1P21 
 Lika 931-A men med högre käns- I 

lighet . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . .. 2.106 1 S-4 violett 
 33 92 435:80 1250
I 


LjUS- och färgmätning. Spektral
kurva lika med ögats. Högkänsl. 2.105 


1P22 
33 92 119:S-8 lika ögats 0,6 1250 
 .1 


1P28 IUltravioletta ljusmätningar. Hög
känsligt .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 1.100 
 33 92 125: .1
20 125ClS-5 ultraviol. 

Telefoto, ljudfilm och ljusmätning 

Högkänsligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.106 


I 931-A 
33 92 I 89:2Cl 1250
S-4 violett 

0000 6000 ' 1000Scintillationsräknare och mycket5819 
 ......V(L(tiG I .. ~ AHG5 TI~O.d 

56 140 475
6199 


svaga ljuskällor. Axiellt ljusinfall 6.105 S-9 blå 24 1250 

38 112 475Användning samma som 5819 .. ..... 6.105 S-4 violett 24 1250 


, L 
 6217 
 Ljus- och färgmätning ........ ..... 6.105 1 S-lO 24 1250 
 56 140 56Cl-1 

1 


* S-l, S-2 o. s. v. betecknar RCA:s spektralkurvQr. 

Samtliga typer i lager utom lP42, 927, 5652, 6199 'och 6217. 
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POPULÄR RADI O 


T D K R T Ö R R 

Ny säsong 

E n ny radiosäsong står för dörren. Semest

rarna är slut, och tekniker och affärsmän bör

jar återvända till sina kontor fulla av ar

h tslust och laddade med ideer och uppslag, 

, Olll "kall prövas. Radiointresset bland radio· 

amatörerna börjar åter blomstra upp, och 

man börjar lite var se s ig om efter nya rit

ningar att bygga efter och nya uppslag att 
prö,-a på. 

Den svenska radioindustrin 

- Olll allt mer börjar få känning av det väx

ande köpmotståndet hos allmänheten, som 

g r och väntar på televisionens genombrott 

och som undan för undan skjuter upp sin 

nyanskaffning av den gamla hederliga radio

apparaten, står i begrepp att slå ett slag för 

att pumpa upp intresset för radio ge nom en 

landsomfattande kampanj. Den kommer att gå 
a,- ~ tapeln 2-11 oktober, och den kommer 

att kulminera i Stockholm, där det blir en 

stor radioutställning, »Radiosalongen -53». 
På denna utställning lär del bli åtskilliga 
pigga saker av~edda alt stimulera allmän

hdens köplust. Se närmare härom på sid. 32 

detta nummer. 

Att onI..,t television inte får nämna un

der ut-tCillningsveckan far man väl utgå från, 

cE tersom det hela får ses som ett försök av 

radio industrin att åtminstone temporärt kom

ma ur den slagskugga, som televi sionen kas
tar framför öig_ 

A D o T v o N 

För radiotekniker 

blir en engelsk utställning av komponenter 

den 25-29 september ett välkommet ti1l

fälle att mera handgripligt få ta del av d· 

senaste engelska framstegen på området. Det 

är nu fem år sedan en liknande engelsk ut 

ställning hölls här i landet, och det är för 

att inte tappa kontakten med de svenska av

nämarna på området - och kanske också 

[ör att möta tyskarnas exporLoffensiv - som 

denna utställning kommit till. 

Det kan i detta sammanhang nämnas, att 

hela den engelska exporten av radiokompo

nenter under 1952 hade ett värde i pengar 

räknat av 8 milj. pund, varav Sverige tog 

komponenter for 0,4 milj. pund och de fyra 

skandinaviska länderna sammanlagt 0,7 milj. 

Detta betyder att de skandinaviska länderna 

är lika stor kund som USA hos de engelska 
komponenttillverkarna. 

På TV-fronten 

är som vanligt inget nytt att rapportera från 

Sto kholms horisont, om man inte skall räk

na de rykten som talar om, att man inom 
Televisionsnämnden börjat överväga all ev_ 

uppta till prövning frågan om igå ngsättande 

av någon timmes kväll sprogram med film från 

nämndens två sändare på Tekn iska Högsko

lan . För onsdags prograrnmcn har numera Ra

diotjänst åtagit sig jobbet all skaffa lämpliga 
filmer, och d _ utom har man numera nö

jet att höra en av Radiotjäfl s ts hallåkvin

o C H K T R O N K 

nor annonsera de olika filmerna_ Så långt 

har allts svensk television nu kommit efter 

det att Televisionsnämnden varit i verksam

het i fem år. 

För amatörbyggare 

kan det hugnesamma beskedet ges all Te

legrafstyrelsen nu gått med på att radioan

läggningar avsedda för fjärrkontroll av mo

dellflygplan-, bilar-, båtar och liknande saker 

numera får användas utan amatörcer
tifikat på det för fast och rörlig trafik av

sedda frekvensbandd 26960-27280 kp / s_ 

Dylika tillstånd tilldelas efter ansökan och 

bland villkoren för utnyttjande av dylika ra

dioanläggningar gäller i stort se tt endast, att 

effekten inte får överstiga 5 W, att anlägg

ningen inte f r användas för överförande av 

meddelanden och att vederbörande, som måste 
ha fyllt 16 år, har tillgång till lämplig fre

kvensmätningsanornning_ Man kan väl för

ut~c, all radio,tyrning SOm hobby därmed 

kommer att fa dt uppsving. Mera härom 

kommer i POPULÄR RADIO. 

Radioteknisk årsbok 1953-1954 

är nu faggorna med verkligt laddat 

innehåll. En rad frams tående fackmän ~r 

med som författare, och ytterst aktuella och 
för både amatörer och t k niker matnyttiga 

problem ventileras i denna årgång, som bl. a_ 
som bilaga har en -torcirkelkarta för sändar

amatörer och ett mith-diagram för radio

~~~r. ~cM 
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T E O R I 

Om ramantenner för rUlldradiobruk 


Svårigheterna att uppnå stör
ningsfri mottagning av rund
radio på mellanvåg och lång
våg är i dag större än någon
sin, dels som följd av stör
ningarna från elektriska ap
parater av olika slag och dels 
på grund av inte.rferens mel
lan radiostationerna på de 
överfyllda frekvensbanden. 
Ett visst skydd mot störningar 
av båda dessa slag kan vid 
rundradiomott.a.gning uppnås 
genom utnyttjande aven ra·m
antenn, påvisas i nedanståen
de artikel, där även återfinnes 
utförliga anvisningar för be
räkning och konstruktion av 
dylika antenner. 

E tt viktigt medel i kampen mot de störning

ar, som härrör från elekt riska apparater, är 

en hög t anbringad och fritt belägen antenn 

med skärmad nedledn ing.' En dylik antenn 
undertrycker dock icke störningarna, som 

uppkommer genom interfer.cll s mellan två 

eller flera sänd are . Tyvärr :ir det också ofta 

så, att just på de platser, där en förbättr ing 

av antenn förhållandena är mest påkallad, dvs. 

i städ er och tättbebyggda samhällen, är det 

i allmänhet mycket svårt eller omöjligt att 
sätta upp en antenn av detta slag. 

En annan möjlighet att förb ättra störnings· 

förhållandena är att vid rundrad iomottagning 

utnyttja en ramantenn. En sådan har näm

ligen en vi ss riktningsverkan, som kan u ~· 

nyttjas för störningsreduktion, detta i synne;'

het på långvågsområdet och vid lägre fre· 

kvenser inom mellanvågsområdet. Därvid ä~ 

att märka, att denna typ av antenn erbjuder 

möjllgheter att reducera s väl störningar, 

t Se exempelvis SVEDBERG, B: Om radio· 
störningar och hur man blir av med dem. 
Stockholm 1951, Nordisk Rotogravyr. 

a. 

Av civilingenjör G Bramslev, Köpenhamn 

som alstras i vissa elektri ska apparater som 

störn ingar av interferens typ. 

Ramantenn en utnyttjades i stor utsträck· 

ning und er rundradions fö r ta år, men har 

sedermera huvudsakligen använts som pejl

antenn och i transportabla mottagare. I USA 

har man dock ända sedan 1938 i allt större 

omfattning börj~t tillverka stationära mot

tagare med inbyggd ramantenn, och i Tysk· 

land har ramantenner i stationära mottaga;'e 

blivit allt vanligare under senaste tiden g~' 

nom tillkomsten av s.k. ferritantenner, dvs. 

ramantenner lindade på en ferritstav. 

Mottagare försen da med en effektiv ram· 

antenn ger i allmänhet bättre signals tör

ni ngsförhållanden än mottagare, försedd med 

en normal inomhusantenn; detta gälier spe

ciellt i kraftigt avskärmade byggnader. R am· 

antenner inbyggda i mottagare har emellertid 

en olägenhet : mottagarens orientering in

verkar starkt på signalspänningens storlek 

på grund av antennens riktningsverkan, och 

då ramens storl ek ofta är otillräcklig, blir 

egenskaperna inte gynnsamm a för mottag· 

ning av mycket avlägsna sta tioner vid in· 

byggda ramantenner, för vilka de störnings· 

reducerande egenskaperna ju är särskilt önsk· 

värda . 

En ramantenn ski ld från mottagaren har 

inte dessa olägenheter och om den dessutom 

tillverkas med ti llräckligt stora dimensioner 

kan den tillsammans med en normal super· 

heterodyn bli en mycket effektiv antenn, som 

mycket väl tål en jämförelse med en genom

snittligt god utomhuoantenn. 

En ramantenn består aven spol e med lind· 

ningen anordnad i ett lodrätt plan. Raman· 

tennen avstämmes med en variabel konden

sator till signalfrekvensen. Se fig. 1 a. Ra· 

men kan uppfattas som ett slags magnetisk 

dipol och får därför det bekanta riktnings· 

diagrammet, som visas i fi g. 2. Som bekant 

kan ju en ramantenn tack vare sin rikt· 

ningsl'erkan utnyttjas för radiopejling men 

även vid mottagning av rundrad io är de tta 

riktningsdiagram gynnsamt, enär antennen 

ger praktiskt taget full spänning även om 

ramantennens plan inte är exakt inriktad på 

den önskade sta tio nen, medan man genom 

lämplig orientering av ramen kan väsentligt 

reducera styrkan av ev . störsändare. 

När ramen träffas aven radiovåg med fält· 

Hyrkan e m V/m från en station belägen i 

ramens plan, kommer det att över avstäm· 

ning"kondensatorn alstras en spä nn ing E, 
vars storlek blir 

E=2nAnQe/2( mV) 

där A=ramens utsträckning i planet i m~, 

n=antalet lindn ingsvarv, Q=kretsens god· 

hetstal (ink!. avstämning"kondensatorn) och 
2=våglängden i meter. Denna spänning kom. 

mer att vara "ymmetr isk i förhållande till 
jord, varför endast ramens mittpunkt får 

jordförbindas. En obalanserad jordföruindeI

se exempelvis till ena sidan av ramen skulle 

införa en spänningskomposant härrörande från 

ramens kapacitiva antennverka n ; denna adde· 

ras i så fall vektoriellt till E och åstadkom· 

mer därigenom att riktningsdiagrammet får 

olika maxima och oskarpa minima. Ram

antennen kan därför endast belastas symme

triskt, exempelvis genom att end ast hälften 

av den spänning, som står till förfogande frå ll 

ramen tillförs mottagarens första rör, så som 

visas i fig l b. 

Ramantennens känslighet stal som antenn 

kan definieras som förhällandet mellan spän· 

ningen E på mottagarens ingångssida och 

den infaIlande radiovågens fältstyrka e. Sam

bandet blir 

E/ e=nAnQ/J,=O,OIOS' /S2nQ 

där /=mottagna frekvensen i Mp /s och S= 
kantlinjens längd på ramantennen (som för-

l 
T 

Fig. l a) Ramantennen utgöres aven avstämd krets , b) R am
antennen får endast belastas symmetriskt. Fig. 2. Ramantennens rikningsdigram. 
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utsättes vara kvadratisk) . Vid /=0,75 Mp/ s, 

5=0,8 m, n=9 och Q=I50 blir känslighhets

talet 6,8, vilket faktiskt tål en jämförelse med 

en utomhusantenn, vars känsli ghe tstal vid an· 

slutning till en normal ingångskrets i regel 

ligger mellan 5 och 15. 

Ramantennens störningsreducerande egen

skaper (när det gäller störningar från elek

triska motorer) är inte i så hög grad beroen

de på antennens riktningsverkan som på dan 

skillnad, som föreligger i fråga om verknings. 

sättet mellan å ena sidan en magnetisk dipol

antenn och en ordinär antenn av kapacitiv 

typ. Ramantennen är nämligen mest känslig 

för det magnetiska växelfältet och ganska 

okänslig för elektriska fält, under det att 

förhållandet är det motsatta med en kapaci · 

tiv antenn. 

I fråga om fjärrfält från radiostationer 

märks inte denna skillnad på annat sätt än 

genom antennens riktningskänslighet. I ett 

sådant fält finnes det nämligen lika stor 

energi i det elektriska och det magnetiska 

fältet. Det är emellertid inte fallet med, när· 

fälten från en störningskälla, för vilka i regel 

antingen den elektriska eller den magnetiska 

energin är den domin erande, be roende på om 

uts trålning sker frå n en öppen eller en sluten 

ledare. Erfarenheten visnr, att största delen 

av de från elektriska anlägg ningar komman

de radiostörn ingarna utstrålas frå n öppna le· 

dare. För mottagare som befinner sig i näc· 

fältet från dessa, kommer man därför att 

uppnå en avsevärd förbättring i signalstör

ningsförhållandet genom att en raman tenn 

utnyttj as i stället. för en öppen antenn meJ 

jordledning. Förbättringen blir mera utpräg

lad ju lägre mottagningsfrekvensen väljes. 

enär förhålla nde t mellan fältstyrkorna från 

den elektriska och den magnetiska energin i 

närfältet är proportionell mot våglängden. 

Ramantennen är överlägsen den kapacitiva 

antennen även i fräga om okänslighet för 

jordförbundna, avskärmade looningar eller 

avskärmningar över huvud taget. Det är näm· 

ligen så, att det elektriska fältet i en radio· 

våg dämpas starkt i närheten aven jordför

bunden ledning, som är kort i förhålland ~ 

till våglängden, under det att det magnetiska 

fältet praktiskt taget icke deformeras, Detta 

medför alt den av små kapacitiva inomhu,

antenner avgivna spänningen minskas b€tyd· 

ligt, om den råkar komma i närheten av jord· 

förbundna ledare, exempelvis va ttenlednings

rör eller kablar med jordförbunde t hölje, vil

ket naturligtvis är svårt att undvika i prak· 

tiken. Så länge såda na ledare icke bildar 

slutna strömkretsar i närheten aven ram

antenn, kommer den spänning, som avges av 

ramantennen icke att påverkas i nämnvärd 

grad. T.o.m. i stark t avskärmade hus av järn

beton g eller liknande, i vilka vanligen inom

husantenner är nä>;tan oanvändbara, kan man 

uppnå acceptabla resultat med en ramantenn, 

äv€n om spänningen från en sådan också 

nedsättes under sådana förhållanden. 

I bergstrakter och på andra platser, där 

det kan vara svårt att åstadkomma en god 

jordledning för en kapacitiv antenn, är en 

ramantenn också a tt föredra, då den ju helt 

kan arbeta utan jord förbindelse. 

Ytterligare en fördel med ramantenn är, 

att den, om den är avs tämd till signalfrekve n

sen och har ett relativt högt Q-värde, ökar 

selektiviteten före blandarröret, vilket bn 

vara fördelaktigt för undertryckande av spe· 

gelfrekvenser, och den kommer av samma or· 

sak att ge en viss ytterligare reduktion av de 

störningstyper, vilkas amplitud är b€roende 

av bandbredden. 

Större delen av de nu nämnda förd elarna 

blir mera framträdande ju lägre frekvens , 

som skall mottagas, och ju mindre kapacitiv 

antenn man jämför ramen med, men det är 

också vanligtvis så, att det är på de lägre 

frekvenserna på mellanvågsområdet och på 
hela långvågsbandet, som en avsevärd för

bättring av mottagarens prestationsförmåga 

mest är önskvärd. 

En ramantenn uppställd inomhus kommer 

naturligtvis endast i undantagsfall att vara 

överlägsen en fritt belägen antenn med skär· 

mad nedledning - detta gäller i första hand 

i fråga om signalstörningsförhållandet - men 

å andra sidan kommer den ofta att vara en 

utmärkt ersättning för en sådan idealantenn, 

och den ger dessutom tack vare sin rikt· 

ningsverkan en viss möjlighet att eliminera 

interferensstörningar, en möjlighet som inte 

föreligger med en utomhusantenn. 

För att man skall kunna utnyttja en ba· 

lanserad ramantenn tillsammans med en nor

mal rundrad iomo ttagare bör koppling anord· 

nas till ramens mittpunkt över en relativt låg 

impedans (jfr fig . 3). I fig. 3 är kopplingen 

ordnad så, att uttag göres kring ramens mitt 

punkt över e tt ganska litet antal varv, varvid 

en transformator T inkopplas på mottagarens 

ingång s ida för att kopplingen skall bli till

räckligt fast till ingångskretsen. Ledningarn l 

från transformator till ram kan vara en van· 

lig snodd, två trådig ledare, ev, i skärmat Uc' 
förande. Ledningarna från transformatorn T 

till mottagarens ingån l4ss ida måste vara så 

korta som möjligt och dess utom skärmade 

om deras längd överstiger några få cm. 

Konstruktion och elektriska 
egenskaper 
Den mest praktiska formen för en ralll

antenn är den kvadratiska spolen, i vilken 

de enskilda lindningarna antingen ligger vid 

sidan av varandra i axiell riktning, som visas 

schematiskt i fig. 4 a eller i samma plan som 

i flatspolen i fig. 4 b. Lindningen kan töd· 

jas på olika sätt beroende på den önskade 

storleken och beroende på, om anlennen skall 

n 

1~lttA
ii i 
III 
III J 

nl varv 

Fig. 3. Koppling från antennen till motta· 
garen bör ske över lågimpediv ledning. 

b _ 

[r 

}l 


a b 
Fig. 4. Ramantennen kan ha lindningsvar· 
ven anordnade i axiell riktning (a) eller 
i radiell riktning (b), 

Fig. 5. Utförandeform för raman te nn enl. 
fig. 4 a. 

vara vridbar eller fast. Som huvudregel gäl· 

ler, att den bör utföras med så mycket luft· 

isolation som möjligt och in te kan uppsuga 

någon fuktighet. Fig. 5 visar en enkel ut

förandeforOl av ram typ enligt fig. 4 a, i vilken 

lindning och avstämningskondensator är an

bringade mellan två tunna plattor av isola· 

tionsmaterial. Denna typ, som är bekväm att 

använda upp till en ramyta av 0,5 m·, kan 
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Fig. 6. Detalj av ramantenn, mont erad på 
vägg. Uppbyggnad enJigt fig . 4 b. 

lätt vridas och fl yttas för att man skall kun

na finna ut den gynnsammaste placeringe:1 . 

Fig. 6 visar en deta lj aven anordnin g för 

mon teri ng av en ram en lig t fig. 4 b på e n 

vägg. 

S jähindllkt ion 

Självinduktionen i en k vadratisk ramspole 

kan med vi,; approximation beräknas ur for · 

meIn 

Lu=0,00184 Sn~log (2 S / b) (2) 

dä r Lo i mH, S ramens sidolinje meter, b 

K 
20 

10 

7 
6 

S 

4 

J 

2 

/ 
l' _I' 

/ VV / / 

"' "'I / 
l' 
/V V' 

/ V V 
~/V 

//V I'v;/. 
/-
/': 7 
.y / / V ~~ 

l' / 
/~~ / /' 
~~~ 
~~~ ~ 

l ~~v~~P' 

lindningens bredd i meter och Il = antalet 

varv. Formeln kan utnyttjas för båda ovan· 

nämnda ramtyper enligt fig. 3 a resp. 3 b 

sa mt med någon större approximat ion även 

för andra spoJformer, som inte alltför mycket 

avviker frän den kvadrati ska, om S räknas 

som 1/ 4 av lindningeslän gden . 

Hägirekvensresistans 

Lindningens högf re kvensresi s tans ( RH F) 

beräknas ur form In RHl,=Rk, där R är lik· 

strömsresi, tansen ooh k en faktor, som är be· 

roende av strömförträngningen och därför är 

beroende av trådens diameter d. frekven sen 

i och förhållandet mellan avst!lndet c mellan 

varven (centrumavstånd, jfr fig. 7) och tråd· 

diam etern d. 

Värdet av k kan avläsas u r diagrammet i 

fig. 8, som visar k som funktion av d\l!med 

förhålJandet e/ d som parame ter. d insättes i 

mm och j i Mp/ s. Använd es koppartråd blir 

hög fre k ve n sresi sta nse n 

(3) 

där S meter och d i mm. erhålles;RHP 

ohm. 

Större metalldeJar i ramens magnetiska fält 

komm er att ytterliga re öka resistansen, vilke t 

man bör vara uppmärksam på, då man pla· 

b. 
F ig. 7. Måtten c och 
d vid a) radiellt ane/d'" 
ordnade varv i ram ·1,3I antenn och bl vidM 
axiellt anordnade1.5 
varv. , /,7 

2.0 

5,0 

5,0 

10,0 


F'ig . 8. Värd e t på k 
för beräkning av 
ramantennens hög
frekvensresistans. k 
anges som funktion 
av dyl med förhål · 

0.1 	 Q2 QJ qs Q7 ~O 2.0 dW landet e/ d som pa
rameter. 
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eerar ramantennen inomhus. Detta gäller na 

turligtvis speciellt vid stora ramar, som kan 

ha magnetiskt fält av s tor utsträckning. 

Egenkapacitans 

Egenkapacita n - n C hos en enlagrig spoleo 
stiger med spoldiamctern och kan därför bli 

rätt betydande vid ramanl enner. Vid ioke allt 

för tät lindning kan Cc be räknas app rox ima

tivt ur 

Cc=605 

där S i meter och C i pF.r 

Egenkapacitansen ökar ramens effekti, a 

HF·resist an s på grund av de dielektri ska för

lusterna i isolationsmateriakt, i det att detta 

ingår som dielektrikum i Cc med en vi ss för

lustfaktor b. Värd et av b kan e nligt erfaren

hetsvärden sättas till 0,01-0,02, om det an· 

vä nda isolationsmaterialet är av någorlunda 

god kvalit et (exempelvis torrt trä, pertinax 

etc.) . 

Vid låga frekvenser, dvs. om ramen ut

nyttj as med en stor förlustfri avs tämn ings

konde nsator, är dessa förluster obetydliga, 
och ramens Q.värde kommer alt s tiga med 

frekvensen, tills ett visst maximivärde nås, 
varefter den avtar vid stigande frekvens. Slut

l igen kommer egenkapacitansen , när ram en 

utnyttjas som seriekret atl nedsätta Q.värdet 

med faktorn [l-( CclCo) J, där Co är hela 

s tämn ingskapacitan sen. 

De t är i regel önskvärt att dimenoionerna 

på ramen" li ndning väljes så. att det maxi

m"la Q·värd N kommer att ligga un gefär mitt 

i rid frekv ensband , som skall mottaga<. Em

piriskt har man funnit , att man uppn ll r det ta 

genom att välja lindningens egenfrekvens om· 

kring 3 ggr så hög som mittband sfr ekve nsen 

j på .<å sä tt a t t 

3/= 2"v'L60S=1 

H ärav få s 

L=O,047/ J0
25 

Ur ekv. (2l erhålles 	 (4) 

n=5/f05ylog (25 Ib) 

io imättes här i j\'Ip / s och S i me ter ; L er

hålles i mH. Denna självinduktion Lo för ra

men förut sä tter en total avstämningskapacitan 

Co av 540 S pF och då C.=60 S bör allt så 

avstämningskondematorn uppgå till 480 S pF. 

Q·värde 

Det är av stör betydelse att känna ramens 

ungefärliga Q·värde. Om vi i fort sä ttningen 

ser bort från dielektriska förlu s ter fås av ekl'. 

(2) och (3) 

Q'= [130 Ind 2 log (25/ bl] / k (.5) 

Denna formel kan utnyttjas vid frek venser, 

som är lägre än ca 0,2 ggr egenfrekvensen 

men ger för sto ra värden vid högre frekven 

ser. Det är här nödvändigt alt la hänsyn till 

dielektriska förln ster. Iv1an får 



MÄTTEKNIK 

Ny typ av antenndiagramskrivare 


I nedanstående artikel beskri
ves en ny mätmetod för upp
tagning av antenndiagram för 
UKV- och mikrovågsantenner. 

Riktade anten nsystem kommer för var dag 

till allt större användning för television, ra· 

dar, mikrovagslänkar, pejlapparatur m. m. 

A,' stort intresse är att känna till strålnings· 

eg ' nskaperna hos dylika antenner. Dessa 

studeras enklast i s. k. antenndiagram, som 

åskådliggör antenne ns ut strålning olika 

riktningar. 

Den vanligaste metoden för upptagn ing av 

antenndiagram när det gäller UK V- och 

mikrovågsantenner är, att man vrider anten

nen runt och bestämmer den energi, som 

u!,trålar från antennen i olika riktningar. 

Vid de sa mätningar kan miitobjekte t an

tin gen placeras som sändarantenn eller mot· 

!agarantenn , beroende på de praktika möj· 

lighe le r, som står till buds_ Då det gäll er 

mikrovå g;, kan ofta mätsändaren placeras på 

, anu na nidbara enhet som antennen. 

Fö r indikering av antenn ens output i olika 

lägen användps ofta i dylika mätutms.tninollr 

mottaga re av superI.et erody nt " p ell er aperio

disk typ, med ett i detek torkret sen anbringat 

in strument, vars u tslag är en funktion av 

den av antennen upptagna lI cr <Y ien. Ett vik

tigt kra v på en dylik mottagare är, att den 

Qo=Q'/ [l + Q'8-1O-"(f N)210g (25/6)J 
(6) 

för 0=0,018 


och "id frekvensen fo där villkoret enlig t eh_ 

(4) uppfylle blir 

som 

la 

alltså 

Q.värd e. 

ger 

y' log (25/ 6)] 

ungefä rligen rame ns 

(7) 

maxima

I praktiken uppniis för ramar med 5=0,3 

m maximala Q.vä rden på 160--180, om lind

ninge n utföres med d=O,35 mm på Jångväg . 

området och med d= O,5 mm på kortvågsom· 

rådet. (forls.) 

Av ingenjör Åke Hägerström 

har stort utstyrnin gsområde. Instrumentut

slaget bör helst också vara en logaritmisk 

funktion av den inkommande s ignalspänning

en. ty då erhåller man vid automatisk regis t· 

r ering diagram men i överskådli gas te format. 

Dessa fo rdringar är emellertid ofta vå ra att 

uppfylla i praktiken, och oft ast måste mii t· 

värdena korrigeras. Motta ga ren kalibre ras 

därvid i en mätuppställning enligt fig. 1. 
Vid manuell upptagning av antenndiagram 

vrides antennen stegvi s. och uLgån gs 'pänning 

en frå n antennen antecknas i de olika lägena. 

Den na me tod är dock tid södande och kräver 

en mycke t s tabil mätapparatur. Eli fl ertal 

olika utföranden av automatiska antenndia

gramskrivare har därför konstruerats. 

I en del elektromekaniska typer av appa· 

rate r för automati sk upptagning av antenn

di ag ram låter man en skrivare teckna di a· 

grammet på en framrullande remsa, va rs 

framdrag ni ng sker syn kront med ant ennen, 

\Tidning. ~Ia n erhå ller då en form av dia

gram , SOln vi as i Hg. 2. 
I and ra typer av elektromekaniska antenn

diagramskrivare tecknas diagrammet i jlolär 

form , v"nid en kurva enl. fig. 3 erhålJes. 

:\Jan lå ter h är diagra m papperet \Tidas runt 

hg. 1. \Iät up pställ ning för 
kalibrering av mottaga re 
för antenn mätningar. 

synkront med antennen. Den polära uppteck· 

ningen kan sägas ge en mera naturlig bild 

av antennens st r Iningsegenskaper, ~å att man 

på et t mera direk t .,ätt kan bestämma an

tenn ens effektivitet i olika riktningar. 

Yled elektromekaniska skriva re erh5. lI es an

tennd iagrammen i »färdigt» skick oc h kan 

bekvämt förvaras i samlingspärm till sa mman s 

med övriga mätprotokoll. En nackdel med 
de flesta elektromekaniska skri vare är emel 

lertid, att skrivhastigheten är lå g. Den prin

c ipiella upp-byggnaden aven antenndiagram

skrivare av elektromekanisk typ för upptag

ning av polära diagram visas i fjg . 4. 
F ör upptagning av antenndiagram kan man 

ä" en som indikatorins trument utnytt ja ka · 

tods tråleosc jJloskop, varvid elektronstrålen på 

bildskärmen direkt tecknar antenndiagram

men. Genom foto;;rafering av skärmen erhål· 

ler man antenndiagrammen på foto grafi sk 

pi t. Dylika utrustningar ä r emellertid rela

tivt komplice rad e. 

De här ,ki"rrade llIätanordningarnl ha 
oft a1' t den svagheten - <o m redan antytts 

a tt de är beroc!l,k av mottagaren s förstärk· 

n in g~karaktä ri " tik. Detta i"riir ett o-äkerltct, 

moment. ('1 "'(' 0111 man int e kan vara fullt 

Vdr lab el 

ddmp5als 

Meddelande till PR: s läsare 

Med dett a nr av POPULÄR RADIO följer Genom att göra oss denna tjänst spr ider 
som bilaga ett brevkort, som N i utan porto Ni intr 5scl för tidskriften och på så sätt 
kos tnad kan lägga på närmaste brevlåda. medverkar Ni indirekt till att öka tid , krif 
Vi skulle vara Er mycke t tacksam, om Ni len s möjligheter att förse Er m ed aktuellt 
ville fyll a i namn et på några av Edra bekanta, och »matnytti gt» stoff. 
som Ni vet är radiointresserade och som Ni Om Ni inte redan är prenumera nt, kan Ni 
tror skulle ha nytta och glädje av POPULÄR samtidigt på brevkortet meddela oss, om Ni 
RADIO_ Till de personer, som Ni antecknar önskar prenumerera på tid skriften för näs ta 
på kortet , sänder vi utan ko stnad två ak år. H ärigenom garderar Ni Er mot att bli 

tuella prov nummer av POPULÄR RADIO utan något numm er av tid skriften, som ofta 

för att ge dem en uppfattning om tid skrif blir slutsåld i tidningskiosker och hos tobaks· 

ten s innehiill. handlare_ Red_ 
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Fig. 2. Antennstrålningsdigram i rektangulära 
erhållen i elektromekanisk anten ndiagram skrivare. 

EH 

b r 
~.+--# 
Frikfionskoppl. 

~ 

Fig. 6. Blockschema för antenndiagramskri· 
va re av ny typ. 

övertygad om, att kalibreringsd iagrammet 

gäller. På g rund av åld ring, spänningsvaria· 

tioner m, m, kan ju förändringar i mottaga· 
rens förstärkning inträffa. 

I det följande skall beskrivas en metod, 

som vi serligen fordrar en något kraftigare 

mätsändare, men i gengäld inte stä ller några 

som hel st krav på stort utstyrningsområde 
hos mottagaren, 

Fig. 5. Elektromekanisk antenndiagramskrivare för upptagning av polära antenndiagram 
(fabrikat Radiometer). 
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Fig. 4. Principiell uppbyggnad av antenn· 
diagramskrivare av elektromekanisk typ för 
upptagning av polära diagram. 

Vid manuell upptagning kan man - ehuru 

då mätningsförfarandet kompliceras - låta 

signalstyrkan på mottagaren vara konstant 

genom att för olika antennlägen korrigera en 

i HF·ledningen inlänkad dämpsats och an· 

teckna dess inställning. Genom detta förfa· 

rande har man eliminerat alla fel i den övri · 
rra mätutru stn ingen, och de t enda krav, som 

mås te uppfyllas är, att mätsändare och mot· 

, 

'~-

koordinater, 

60 40 '20 O dB 

Fig. 3. Samma antenndia· 
gram som i fig. 2, ehuru i 
polär form. 

OiagramsklVd 
=~~~synkroniserdd m-=r:.. anlennon 

----c- ----tV 

taga re förhåller sig konstanta under mätning· 
ens gäng. 

Förfaringssätte t kan även tillämpas för 

automatisk registrering. Det princ ipiella ut· 
förandet är skisserat i fig. 6. 

Verkningssättet för denna mätanordning är 
följande: Från mätsändaren (fig. 6) erhålles 

en signal, som via antennsystemet och den 
variabla dämpsatsen når mottagaren. Signa. 

len ger i mottagarens detektorkrets en spän· 
ning av storleksordningen ett paT vol t. Denna 

spänning matas in på en likspänningsför· 

stä rkare , som styr en elekt romagnetisk 

friktionskoppling, anbringad mellan en servo· 
motor och en lin trumma, som påverkar ställ· 

ningen hos den rörliga armen i en variabel 

dämpsats. På dämpsatsens rörl iga arm är an· 

bringad en penna, som ritar på ett diagram· 
papper, som genom mekaniska anordningar 

bringas att rotera i synkronism med den an· 
tenn, som skall undersökas . Servoförstärkaren 

är så konstruerad, att den för ett visst trös· 

kelvärde på mottagarens detektorspänning, 

påverkar den elektromagnetiska friktions· 
kopplingen, som då »drager ned» dämpsat· 

sen så, att mottagarens detektor alltid avger 

en utgångsspänning, som kommer att ligga i 

omedelbar närhet av det nyssnämnda tröskel· 
värdet. 

Antag att antennen befinner sig i läge för 

maximal signaL Den rörliga armen hos den 

variabla dämpsatsen är då inställd [ör mini· 
mum d,ämpning, och mottagarens detektor ger 

till en början en spänning, som överskrider 

tröskeIväTdet. Så snart tröskelvärdet över· 

skrides, drar den magnetiska kopplingell 
(se rvomotorn går kontinuerli gt under mät· 

ning), varvid lintrummman drar ut dämpsat· 

sens rörliga arm, så att dämpningen ökas. 

Detektorspänningen nedjusteras då automa· 

tiskt till tröskelvärdet. 

Vrides nu antennen, sjunker utgångsspän· 

ningen från denna; spänningen från mottaga· 

rens detektor ~j unker, vilket medför att trös· 

kelvärdet underskrides. Detta i sin tur med· 
för en minskning av magnetiseringsspänning· 

en, kopplingen släpper, och den rörliga ar· 

men hos den vari abla dämpsatsen dras av spi· 
ralfjädern tillbaka , så alt dämpningen mins· 

kas, varvid tröskelvärdet ånyo uppn ås. Det 

här relaterade förloppet sker givetvis synner· 
Iigen snabbt, och vid ett väl utfört servosy· 

stem är följsamheten mycket god. 

Eftersom skrivsystemet är mekaniskt fö r· 

bundet med den variabla dämpsatsen (eller 

överföres via ett servosystem), och den rör· 
liga armen hos dämpsatsen regleras av ser· 

vomotorn via friktionskopplingen, erhålles ett 
mer än tillräckligt moment för d iagramskriv· 
ningen. Tydligt är, alt mo ttagarens utstyr· 

ningsområde är beydelselöst, eftersom mot· 
taga ren hela tiden arbetar med konstant in· 

o ... 
gangsspannmg. 
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konstrueras (XVI) 

I detta avsnitt genomgår förf . 
några olika kopplingar för av-
länimingsgeneratorer. Tidigare 
avsnitt av artikelserien har 
varit införda följande nr 
av POPUL1~R RADIO: nr 11, 
12/51, l, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11/52, 2, 3, 5/53. 

U r den sammansat ta bildsignal, som erhålles 

f rån TY·mottagarens BF-förstärkare, avskiljes 

på Säll som beskrivits i tidigare avsnitt, i puls

,eparatorn d en sammansatla synkpuls, ignalen_ 

Fr n pulsfiltret prhåJles sedan horisontalpul

,;t:r och vertika lpuJser, vilket även framgår av 

fig . 115 ( jfr nr 3/ 1953 s_ 19-21 och nr 

5/ 1953 s. 22-24) . 
H orisontalpulserna har till uppgift all syn· 

kroni sera avlänlmingsgeneratorn. I denna ei.

het kan frekven sen re och den erhållna vip;>

~pännin gcn vn ;l: varieras. Avlänkningsg ~ 

nera torn kan bestå av en av synkpulserna 

styrd oscillator med åtföljande »vippkre ts1> , 

vilken s is tnämnda tidigare genom~åtts i nr 

5/1053, < . 24-25. 1 

Vippspänningr n förstirkcs .o lut ligen i l in 
jes[utslegcl, vari rrc nom avlänkning av bildrö

r ets elek tronstråle i horisontell led m öjliggö· 

res. U tförandet hos sl ut s teget var i,'mr b ro· 

" nde på om bildröret är avse tt för elektra· 
magnetisk eller elekt rostali:;/-~ avlänkning. 

E lektromag netisk avlänkning tillämpas f. n. i 

de fles ta televi. ionsmotlagare_ I slu t teget kan 

ofta justering av avlänkningens linearite t go
ra~ . 

Yertikalpulserna s tyr på motsvarande säa 

al'länknin usge ncratorn för bildfä ltelI ; den er · 

h ållna vipp~pännin gen v,,,, tillföres bild/ält · 
slulsteget, som avlänkar Lildrörets elek tron · 

stråle i vert ikal led. I de $a s teg kan bild· 

fältsfrekvens, bildfältet . sto rlek och ev. äve n 

avlänknin gsspänningens l iu('3 rit ct in justeras. 

A vlänkningsoscilI.atorer av 
blockeringstyP. 

Blockeringsoscillatorns arbetssätt kan under 

hänvisning till schemat i fi g. 116 a i korthet 

beskrivas på följande sätt. nder största de

len aven period av blockeringsförloppet är 

röret stry pt, och ingen anod ström passerar 

I Vippkretsenhe ten ben ämndes i nr 5/53 s. 
24---25 »v ippgenerator» eller avlänkningsge
nerator. I fortsä ttningen kommer osc iUator + 
vippkrets, sammanbyggda till e tt steg, att 
benämnas avlänkningsgenerator. 

Av civilingenjör Carl Akrell 

röret. e är då laddad så , atl ga ller förspän·g 

ningen är starkt nega tiv, och då kondensatorn 

eg sil småningom urladdas genom gallermot· 

stån.det R , och gallerförspänningen blir meg 

ra positiv, börjar till sist anodström passera 

röret. Tidkon stant en hos Rge g brslämmer hur 

snart de tt a inträffar. Då gallerförspänningen 

nu blir mera positiv, stiger strömmen i röret, 

och anod,;pänningen faller. Spänning varia

tion en över transformatorns primärlindning 

överföres till dess sekundärsida, som ligger i 

osc ill ato rns gallerkrets, med sådan polaritet, 

att gallret bl ir ännu mera positivt. Anodström

men st iger nu snabbt med positivare gallerför· 

spänni ng, tills ytterligare anodströmsökning är 

omöjlig. Gallerförspänningen börjar nu falla, 

då e urladdar sig genom R ' anods trömmen 
rl y 

minskar, anodspänningen stiger , och "enom 

transformatorn dri ves gallret snabbt negativt. 

Anodströmmen blir sna rt noll , och likaså fäl· 

tet i trilnsformatom, varvid röret s tryps. 

Kond ensa torn e", som uppladdats, har nu så 

stor negativ laddning, a tt röret är strypt med 

mycket stor negativ spänning. eg urladd as 

lå ngsamt genom R g, och förloppet upprepas. 

Fig. II S_ BIOCkSChC_ j 
ma för TV-mottaga· 
rens pulsse parator 
me_d pulsfilt er samt 
en el linje avlänk
nil1gsd",1. Fran 
pulsfill rd erhållna 
vert ikalpulse r /py till
röres mot va rande 
b ild fältsavlän,kn ings
deL 

Oscilla torns eg nfrekvens varieras med R • y 

Denna frekven s skall alltid vara något lägre 

än eller lika med respektive bildfältsfrekvens 

abf och linjefrekvens al' Genom posltwa 
synk pu[ser utlöses förloppet, då gallret blir 

pos itivt vid ett något tidigare tillfälle, än VId 

motsvarande förlopp utan synkpuls. De~~3 

ås kådliggöres a l' fi g. 117 a , som ul'sPr en lin

j eosc illator. Endast efter differentie ring av ur 

den positiva sammansa tta synkpulss ignalen 

erhållna posiliva delarna av synkpulserna har 

inritats. Under linjeperioder med två utjäm
ningspul ser b ibehålles synkronismen, enär 

»ex trapul se rna» ej förmår driva gallret till

räckligt posi tivt. Amplituden hos synk pulser· 

na bör vara något liotal volt. 

Yaraktigheten ho, en hel period av blocke

r in gsförloppet be ror dels - sa om redan på· 

peka ts -- av tidskonstanten hos ga llerkre tsen 

RUC och deb av transformat orn . som närg 

ma ·t påverkar förloppet unde r den tid, då 

s tyrga llre t är pos itivt, och anod tröm fl ter i 

röret. De önskade proporl ionerna mellan dessa 

berörda huvudd f· la r hos p .r ioden är fÖl'U lbe· 

stämda inom ~ nä va grän~t'r. 

~9,3~-r--------~ 
~--~~~~~--~~~~--~---------41--1-13~,~1I4 --~-------
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Fig. 116. Schema för 
avlän kn ingso'c illa tor 
av blockerings typ. 
Ur den sammansatta 
positiva synkpulssig· 
nalen v erhålles ef·p 

ter differentierings· 
filtret eR horison
tella synkpulser Fp.,., 

som synkroniserar 
oscillato rfre kven.sen_ 
a) Blockeringsoscil
lator. b) Blocke
ringsoscillator med 
»vippkrets». 
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S~Ldn. 1 
~tI ~yn . 
Pu""Q 

,.rej 

OIs m 

sy nhr o· 
nism. 

Fig. 117. Spänn ings förloppet vid blockerings· 
osci llatorns styrgaller (IinjeoscilIatorl. 
a. 	 Synkronisering und er tre linjeperioder av 

normal typ samt två linjeperioder med ut· 
jämningspulser. 

b. 	 Stor störpuls och dess inverkan på synkro· 
niserin gen. 

c. 	 Liten störp uls och dess inverkan på syn · 
kroni~e rin g e Jl . 

Fig. 119. Spä nning~förIopp i olika delar av 
vertikal blockeri ngsosc illator med schema 
liknande de t i fig. 118. 
L BIoc keri ngsosc illatorns styrgaller. amplitud 

7SV. ~ 
2. 	 IlJockeringso. .. iIlatorn s anod, amplitud 

75V. 
3. 	 Bildfält s" lut stegeli; ga ll er, vuv amplitud 60Y. 

, 	 ,\!.? S Mll. 

, 350 V 
1/2 12!lH7 

1/2 65N1G [ 

Fig. 118. Schema för 
vart ikal blocke· 
ri ngsososc ilIator. Er· 
hållen puls- och 
vippspänn ing lämpar 
sig för utstyrning av 
a v län kni ngsslutsteg 
till elektromagnetiskt 
avlänkade bildrör. 
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Bild/ältsocillator 

Här skall först bildfältsoscillatorns problem 

behandlas. Av bildfältsperiod en T b/=20ms 

måste viss del reserveras för bildfältsbyten, 

varvid släckpulse r med en varaktighet om 

1,2-2 ms utsändes. Av fig. 98 i nr .3 / 1953 s. 

19 framgår emellertid , a ll hela denna tid ej 

kan disponeras för strå lens å tergång. Först 

seda n utjämningspulse rn a och de » uppdela· 

de» vertikalpulserna i början av bildfälts· 

bytet emottagits, erhålles efter integrering i 

TV·mottaga rens pulsfilter den synkpuls, som 

utlöser ett nytt förlopp hos blockeringsosc il· 

latorn. Räknat med kortast förekommande 

släckpuls, 1,2 ms, skall allt så härifrån dr~· 

gas en tid motsvarande ,ex Jinjeperioder, var· 

för högst 0,8 ms eller ca 4 Q/o av bild fälts· 

perioden återstår för strålens återgång. 

Tiden för varje positiv spänningspuls vid 

blockeringsosci lla torns styrgaller bör a lltså 

vara 0,8 ms e ller något mindre. T ra nsforma· 

torns resonans·frekvens, som är heroende av 

dess induktans och kapacitanser i och utan· 

för transformatorn, skall nu vara sådan att 

den önskade pulstiden ungefär motsvarar en 

halv period av den frekvens, på vilken kret· 

se n ,kulle svänga, om kontinuerliga sin usfo r· 

miga svä ngningar alstrades . Det vill säga en 

»p"riod» skulle ha en varaktighet av högst 

1,6 m" motsvarande en frekven s om ca 600 
p/ '; en vanlig lågfrekvenstransformator kan 

alltsil användas. Omsä ttningstale t räknat från 

( primären) anodsidan till gallersida n är ofta 

1:2 till 1 :4, och primärinduktanse n är ofta 

av storleksordnin gen l henry. 

I vissa fall måste resonansfrekvensen sän· 

ka s, och en kondensator kan då läggas över 

transfo rmatorns sekundärkrets (gallersidan ), 

änn u bättre är att ändra transformatorn så, 

at t ett högt L/C-förhållande bibehålles. Om 

kapacitansen i kretsen ö'kas, måste ofta kret· 

sen dämpas med ett motstånd. 

Den tid under vilken oscillatorn är strypt 

blir ca 19 m.s per total blocker ingsperiod . 

Spännin gsförloppet vid s tyrgaUret enL fig. 

117 a är ofta sådant, a tt gallret blir -100 

il - 200 V nega ti vt efter positiva pulsen, me· 

dan rörets strypspänning är -15 .i -20 V. 

På 19 ms skall alltså C! urladda sig genom
I

R till - 15 .i -20 V, om synkpulsernas in·g 

verkan ej beaktas. T idigare i nr 5/195.3 s. 23 

införda exponentialkurvor (egentligen gällan· 

de uppladdningsförlopp) kunna användas även 

för urladdningsförlopp, och då v/VI; =0,85 

(egentligen 0,15) erhålles ur kurva A:t/ T =2, 
och då t=19 ms fås T= RgCg =10 ms. Är 

C,,=5000 pF blir Ro = 2 MQ, vilket väl 

s tämmer med va nliga värden och schemat i 
fi g. lIR 

Linjeoscillator 

För l injeosciIlatorn kan motsva rande resone· 

mang genomföras. Under en linjeperiod 

T. = 64 ,us (varav släckpulsen ca 11 fiS) kan 

högst 10 fiS eller ca 15 % utnyttjas för 

strålens återgång. Tiden för varje positiv 

spänningspuls vid blockeringsoscillatorns 

styrgaller väljes för säkerhets skull ofta na· 

got lägre och exempelv is 8 .us motsvarande 

en »s inusperiod» hos transformatorn om 16 

./tS. En specialtrans formator för e n frekvens 

om lägst ca 65 kp / s måste därför användas. 

Den tid , då oscillatorn är strypt, blir ca 56 

,us per period. An tages att spänningsförlop· 

pet vid horisontalosciJIatorns styrgaller är lika 

uet för vertikalosciIIatorn, erhålles som rikt· 

värde för tidskonstanten hos gallerkretsen 

T = RqCq = 25 fiS. Om gallerkondensatorn Cg 
väljes 100 pF blir Ro = 0,25 MQ. 

För linjeoscillatorn användes ofta även en 

annan typ av oscillatorkoppling, »katodkopp

lad osc illatorkopplin g». Denna koppling be· 

okri\'es närmare nedan. 

Hopkopplas blockeringsoscillatorn med Cll 

»v ippkrc t»> enligt fig. 116 b, erhålles de 

önskade arbetsförhållanden för sistnämnda 

steg, sorn tidigare genomgåtts i nr 5/1953, 

s. 25, fi g. 113. Under de tidsögonblick, då 

buda ga llren äro positiva, urladd as Ca i vipp· 

generatorkretsen för att !iter ladd as , då rören 

äro stryp ta. Erhållen vippspänning va:c åskåd· 

Iiggöres i fig. 117 a. Amplituden kan va ri eras 

med anodmotstå ndet Ra' 
Erhålles från pulsf iltret förutom sy nkpul· 

ser även störpulser kan - om stör pulseruas 

amplitud är stor eller om de infaller under 

en olämplig tidpunkt av blockeringsförloppet 

- oscillatorn falla ur synkronism. En eller 

flera linjer och ibland hela bild fält, kan då 

gå förlorad e. Detta åskådliggöres av hg. 117 b, 

som visar det fall att en stor stör puls utlö' 

ser ett nytt blocker ings förlopp mitt i en linj e. 

Oscillatorn svä nger sedan på sin egenfrekvens 
unde r någ ra linjer för att sedan åter falla j 



synkronism. Små störpulser påverkar förlop

pet endast om de infaller omedelbart före 

synkpulsen, vilket åskådliggöres av fig. 117 c

Har därför störningarna genom lämpliga kopp

lingar reducerats tidigare i TV-mottagaren 

är mycket vunnet. Detta sker normalt i BF

förstärkaren och pulsseparatorn. 

.<\tt bildfältsosc illatorn i rätt dimensioneril

de TV-apparater bringas ur synkronism före

kommer knappast, däremot utgör linjeosc ill

latorn ett i detta avseende stort problem. Mel

lan pulsfilter och linjeoscillator är därför 

moderna mottagare vanligen försedda med sär

skilda kret sar, som håller synkronismen och 

som är störningsokänsliga. Dessa kopplingar 

skall genomfås i ett senare avsnit t. 

Ett schema för vertikal avlänkningsgenera

tor med blockeringsoscillator, som använd7s 

i ell amerikansk televisionsapparat, återges 

i fig. 118. Från steget erhålles kombinencl 

vipp- och pulsspänning Vall' som styr bild 

fältsslutsteget för ett elektromagnetiskt av 

länkat bildrör. Spänningsförloppet i olika de

lar av ett steg av detta slag framgår av fig. 

119. 

Ka.todkoppla.de avlänkningsoscillatorer 

Ett schema för en avlänkningsgenerator av 

katodkopplad typ återfinnes i fig. 120. Då 

det andra röret är blockerat uppladdas Ca ge

nom och R a2 ; urladdning av Ca skerRal 
sedan snab bt under de [örh.ållandevis korta 

tidsögonblick, då röret är ledande. En vipp

"pänning erhålles alltså , och amplituden vaa; 

lIos denna va ri eras med Ra~' I korthet kan 

oscillatorförloppet beskrivas på följande sätt: 

Då andJ'a gallret blir positivare, stige r 

strömmen genom rör 2, och därmed stiger 

spänningen över R I; . Gallret hos rör l blir 

då negativare relativt sin katod, och ström

men genom rör l minskar, samtidigt som 

anodspänningen stiger. Därvid blir även gall

ret hos rör 2 ännll mera positivt. Anods tröm 

Jllen hos rör 2 stiger nu snabbt, tills ytt erli

gare anodströmsökning är omöjlig, då är rör 

l strypt. Gall <; rförspänningen börjar nu falla, 

då Cr; urladdar sig genom R"l och H" ~, anod

strömmen minskar och därmed spänningen 

över Rk . Ström börjar då flyta genom rÖr l , 

des,; anodpänning faller, och gallre t hos rör 

2 d rives snabbt negativt, och rÖr 2 strypes 

snabbt. Kondensatorn Cg, som uppladdats, har 

nu så stor negativ laddning, att röret är strypt 

med mycket stor negativ spänning. C urladg 
das långsamt genom och "Rg2 , och förRg1 

loppet upprepas. 

Stor likhet råder alltså mellan adwtssätten 

hos den katodkopplade oscillatorn och bloc

keringsoscillatorn. I stort sett har rör l över" 

tagit bJockeringstransformatorns funktion och 

frekvensen varieras med R,,2' Spänningsför

loppet vid gallret till rör 2 liknar också bloc· 

keringsoscilIa torn s. 

Oscillatorer av dett·a slag synkroniseras med 

Fig. 120. Schema [ör 
linjeavJänknings
oscillator av 
katod kopplad typ 
med två trioder. Ur 
den sammansatta ne
gativa synkpulssigna· 
leo v erhålles efterp 

d i (fe ren tieringsfil tret 
CR de horisontella 
;ynkpulserna vpx' som 

synkroniserar oscilla
torn. 
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Rk 

Vbl 

" b2R~ 

Cq 

~ 

RVp Vpx 

negativa synkpulser på första 

tuden hos d -a synkpulser 

Fig. 121. Schema 
för biJdfälts
avlän kningsgenerator 
av katodkopplad 
typ. 

Rg 

Vf 

Rdl 

r 
Rg 

~ 
Cg 

=!= "py 

Cq 

, v, 
Rd2 

CQ Cog ~ f-

r@ 
I--

Rql i''''= ~d 
Rk Rq2 ! 

I~nI 
-

1/2 12SN7Gl 

100 kil 

Fig. 122. Schema 
[ör katodkopplad lin
jeavlänknings
~t:n crator. 

Erh lIen vipp
~pännjng timpar sig 
för uts tyrning av av
länkn in "sslut t f'" till 
e l ektros~ati;kt ':vlän
kade bildrör. 

4,1 kl) 

100 pf 

IOOOll. 

gallret. Ampli

bör vara någon 

volt. Plllserna fasvändes och förstärkes i första 

röret och de erhållna positiva pulser utlöser 

förloppet vid rör 2, då gallret blir positivt vid 

samma eller ett något tidigare tilWilIe än vid 

motsvarande förlopp utan synkpu ls_ Den >"m

mansatta synkpulssignalen fp (v ) ska ll alltp 

så vara negativ och efter pulsfiltrering en !. 

fig. 121 erhålles de negativa vertikalpulser 

V
PIJ 

' som synkroniserar vertikaloscillatorn. 

Amplituden hos den erhållna vippspänning 

Vall varieras med R g.,3' och frekvensen justeras 
med Rg2 . 

Ett schema för en horisontell katod kopplad 

generator, som användes i en amerikansk TV

apparat (Natiorwl, typ NC-TV7) återfinnes 

fig. 122_ Den tillförda anodspänningen måste 

givetvis vara hög, och för att undvika alltför 

stora positiva spänningar relativt cha~siet ma

tas katoderna från en speciell negativ spän

ningskälIa om -140 V. (forts.) 
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FÖR AMATÖRBYGGARE 

Bygg en rävsax! 


r ävsax är helt enkelt en lit en kort\'ågs 

mottagare, vanli"tY; en rak sådan me r! a le r

koppli ng . Den fö rses med Il ramantc lln var

igeno lll ri k tn; ngt' n till en ändande "tat ion 

rän 'n - kan fa; t -tällas. (Teknik och taktik 

vid rä vj ak ter fr amgår a\' cn annan artikel i 

detta numm er av POPULÄR RADIO .) 
Av schemat fi g. l framgår, att rä\',axc n 

b strlr av ett av~tämt H F -st eg, å terkopp la d 

d etek tor och ett rc~ istanskoppla t Iå "' frekvens

s teg. Vanli :, t är att rame n ingår i stället för 

spole i HF-stcgcts a \·stämnin gskrets. Appara 

ten blir vi5SCrligcn något känsl iga re härige 

nom, men samtidigt får man ett bredare pejl 

m in imum . Dessutom bör ing1lngskretsen då 

hels t vara symmetrisk, vilket kan vara svå rt 

att ordna på ett enkelt sätt. Ramen har där

fö r gjorts lågimpediv och linkkopplats till 

signalkretsen. 

Vi d pejlingen är det fördelaktigt a tt kunna 

:»bestämma sida» redan vid första pejlingen. 

Apparaten har därför försetts med en s. k. 

»sens-antenn» (aveng. seMitivity, dvs. käns

lighet). Denna består av ett litet antennspröt, 

kopplat via ett SOOO·ohms m otstånd (Rll ) 
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till HF-rörct s galler. HF-stege t är t ran,fo r· 

mutorkopplat till detektorn. Här kunde ma n 

giv etvi s ha använt sig av drossclkoppling, 

men a npa &s ningen mellan HF-stegc t och dc· 

t -ktorn Llir då sämre, förutom att man får 

ett par komponen ter mer. 

I rävsaxkonstruktioner brukar man oftn-t 

int e ha n ågon särsk ild skärmning mellan J-n'· 
" tpgct och detektorn, men erfarenhC l<'n har 

vi~ at, allom signalen är stark, t. ex . niir 

ma n kommer nära räven, så kan signalen l ätt 

sl inka direkt in på detektorkretsen, som då 

kan bloc keras, var igenom man få r ett dåligt 

min im um. Med den konstruktion SD m här t iII· 

lämpats erhå lles effektiv skärmn ing »gra ti s», 

och inte ens en myck et kraftig signal kom 

mer in om HF-volymen (R 1 ) är urvriden. 

Detektorn är av högst ordinär typ, och åter

kopplingen regleras genom en potentiom eter 

( R,) i skärm gallret. LågIrekvensröret får ne

gativ gallerförspä n-n ing över motståndet Ra 

som är avko pplat med en stor elektrolyt C16. 

Telefon uttagen - två stycken - si tter int e 

i själva rävsaxen utan har fört s ihop med 

batteriboxen. Anledningen härtill är, at t man 

Vid de av radioamatörerna 
anordnade »rävjakterna» gäl
ler det att med utnyttjande 
av radiotekniska hjälpmedel 
lokalisera. en »räv» i form av 
en väl dold radiosändare som 
med vissa tidsintervaller ut
sänder signaler i terrängen. 
Rävjakterna gör att radioama
törerna - som är kända för 
att mest sitta inomhus hop
krupna framför sina appara
ter - kommer ut i skog och 
mark och får känna något av 
jaktens tjusning samband 
med sin hobbyutövning. Räv
jakt är inte svårt, och det 
är inte heller förbehållet akti 
va sändaramatörer. Vem som 
helst får delta i rävjakter, men 
d et gäller att ha en effektiv 
och robust »rävsax ». Här ges 
en utförlig beskrivning på en 
sådan. 

Iå r n s ladd mind re till apparaten och ingen 

vihcg;a ngen s ig nal kan komma in den vägen. 

Hörtelf' fonen bör h elst vara ansl uten med e n 

telefonj ac k, l,elst så kopplad a tt spänninga rna 

brytas när proppen dras ur. T elefonsladd en 

kan annars råka s litas ur när man springer 

i sn årskogen, och en p·entod mår in te bra av, 

att anod kre tsen är bruten, under det a tt man 

har skärmgallerspänning på rörel. 

Hur telefonjackarna kopplats framga l' av 

schemat. T vå hö rtelefonjackar är bra att ha, 

om »seco nd opera torn» \ iii kontrollera att 

pejlingarna äro rikti ga . Ge nom att telefonjac · 

ken komb inerats med en strömbrytare utsät· 

ter man sig ej helle r fö r sådana malörer som 

att »någon» gå tt och slagit ti ll s trömbrytaren 

och sedan glömt slå ifrå n den igen, varige· 

nom batte rierna utan föregående varning tyna 

bort. 

Batterilådan har ungefär samma må tt som 

rävsaxen. Den har konstr uera ts så , att man 

antingen kan koppla ihop rävsax och batteri 

direkt medelst batteripluggen, när rävsaxen 

t. ex. användes som stationär mottagare, eller 

koppla ihop dem med en batterisladd varvid 
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Fig. 1. Principschema för rävsaxen. 5 000 pF, pprC12 = 
C1 =C,=40 pF, APC-trim C4 = ej = C]J = CH'= e l r, = el 3 = 2000 pF, ppr 

R 1 = 200 kohm pot. linjär R5 = R6 = 100 kohm, 1/4 W mer = 0,1 ,aF , ppr 25 ,aF, el.-lyt, 25 VC16 = 
R 2 = R 10 = 30 kohm, 1/2 W R 7 = 100 kohm, pot. linjär C~ = C," = 30 pF, Philips C6 = 50 pF, gl Rör: 1st. 154, 2 st. lT4 
R, = R l1 = 5 kohm, 1/ 4 W RS = l Mohm, 1/4 W trimnler C9 = 10 pF, ker 2 st. spolstommar 
R4 =2 Mohm, 1/4 W Ro = 400 ohm, 1/2 W C3 = 20 pF, ker 100 pF, gl 2 st. telefonj ackarC10 = 

Tab. 1. Lindningsdata för spolarna. 

Antal 10 cm spoJ stomme Krets 0,5" spolstomme 
varv Alpha typ V 1108 

HF-krets /L1 = 15 v. 20XO,05 mm litz 18 v. 20XO,05 mm litz 

IL2 = 50 v. 25XO,0.5 mm litz 60 v. 20XO,05 mm litz 

Detektor

krets 
r'=L= ·1 

L,,= 

50 v. 

18 v. 
20 v. 

25XO,0.5 mm litz 

0,2 mm ESD 
0,2 mm F,::; O 

60 v. 

24 v. 
20 v. 

20XO,05 mm litz 
0,2 mm ESD 
0,2 mm E'D 

batt eriboxen kan placeras en axelväska e. aluminiumplåtar, Jl.SX115X2 mm, åtskilda 
dyl. medelst 4 st 45 mm långa distan55 tycken. 

R unt om har sedan bockats en 4S mm bred, 
Montage 1..5 mm tjock aluminiumstrimla. Apparaten 

Montaget av sådana här srn h pparater brukar hå lles iho p av enda_t 4, skruvar, och det är 

oftast vaTa rätt svårt genom att man vill all tsil en lätt sak att byta rör eller göra repa
bygga å hopträngt som möjlig!. För att un rationer i den. At itt på fron tplåten sitter en 
derlä tta ko pplin gs.arbetl' t och även för at l aluminiumvinkel, 4.5 mm bred och 108 m m 
slippa en Etda med sviir bockni ng, har plåt lång. och på denna sitter rör och smRdelar. 
arbete t gjort s pil ett annat sätt än det van· Ovanför hyllan, som samtidigt ut gör skärm
liga. Apparaten är monterad mellan två plana ning mpJIan HF. och detektordelarna, sitter 

a 

HF - le 

Dete r 5 pol e 

+ 
Fig. 2. Spolarnas 
uppbyggnad a) l/z" ,,, ) spolstomme, b) 1010 v 

10 v L cm spolstommc. 


L1 15V 
 lO V 2 Alpha, typ V 1108. 
10 V '/ - ISV 

..•. -lSV 

L} 18V '. ., . ... ls vI L2
". ,sv 

HF - I!SI p ole _•10 v e-l 
10 v 
15 v lOVLS 20V }L3 

24 . . , 'r - zo v 
15 v Ls L3 

L4 l8V 20V ' -zovL4 + 
Fig. .3. Måttuppgif·

Detek ~or spol e ter för ramantennen, 
måtten i mm. 

längst till vänster ingångskre tsen (L, och L~ ) 

samt fästet för ramen. Till höger (Lirom HF· 
röret 11'4·, som är monterat med sockeln upp
åt. Vidare fästet för scnsa nlcnnen , de tek tor
röret lT4 och lagfu'kvensrörct l S4. På I,a 

nelen sitter HF- te<Tc t ~ avstämning 3kondenoa 

tor Cl' som är en AP C-kondensator på ca 
4,0 pF sam t HF.volymen Rl' vilken är en rät
linjig potentiom eter p 200 kohm. 

n 

Il 

I 
35 

1 
J_~,----,-,,--,r-r' 
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F ig. 4. Mättskiss för batteriboxen. 

Under hyllan ses anslutningsproppen, som 

är tillverkad aven avsågad sockel till ett ok

l.a lrör. fäst på distansrör från panelen . Bak

om denna sitter ålerko!>plingskontrollen (R 7 ), 

som utgöres aven linjär potentiometer på 

100 kohm. Ddektorspolen och delektorstegets 

avstämningskondensator (e,) si tt er även på 

Jrontplålen. Jordanslutningarna gå till löd

öron under montageskruvarna. 

I en å terkopplad mottagare för 80-meters

bandet , där de svenska rävjakterna gå av sta

peln, bör avslämnin gskapacitanse rna inte vara 

F io·. 5. Närbild av rävsaxens »inna nmäte»). 

större än ca 70-80 pF. Man kan f. ö. lägga 

på minnet att i mottagarkopplingar bör man 

ha lika många pF i avstämningskonden-satorn 

som antalet meter mottagaren skall gå på. 

HF-stegets kapacitanser består av APC-kon

densa-torn el på 40 pF, en 20 pF keramisk 

kondensator (e3 ) samt en 30 pF Philips

lrimmer för injustering av bandet (e2 ). Phi

lips-tr imrarna äro stadigt fastlödda i cen trum

kontakten på rö rhållarna. 
I detektorkretsen är en platta borttagen på 

statorn i APC-trimmern (e,) . ParalleIlkonden
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Fig. 6. Rävsaxens avstämningsratt förses med 
skala, övriga rattar bör vara så små som 
möjligt. 

sato rn är på 10 pF. APe-kondensatorere 9 
bruka med åren visa tecken på glappning och 

fÖl· att förebygga detta har den fria axeländen 

fått en styrning bestående aven bit plexiglas 

i vars ena ände borrat;; ett hål för axel n_ 

Plexibiten s andra ände är fäst vid en skruv 
som samtidigt uppbär kopplingsstödet för 

återkopplingskondensatorn. 

Om sc hemat i övrigt ska ll endast tilläggas 

att det är lämpligast att sätta gallermotstån

det R4 parallellt med gallerkondensatorn e lO 
i stället för, som man ibland gör, mellan gal

ler och jord. Detta för att kretsen ej onödigt
vis skall dämpas_ 

Genom motstå ndet Ro passerar all anod

och skärmgallerström i apparaten och åstad

kommer ett spänningsfall som ger ca 7 volts 

gallerförspänning på slutröret. Avkoppl ings

kondensatorn el:, är -strängt tagel inte nöd
vä ndig, men den är bra att ha bl. a., när bat

terierna börja bli gamla. Samtliga motstånd 

kan och hör vara 1/ 4 watts miniatyrmotstånd_ 

Avkoppuingsko ndensatorerna på 0,1 ,uF böra 

också lämpligen vara av liten typ, och 250 

volt s arbetsspänning är tillräckligt. Utom det 

nämnda kopplingsstödet har inga ytterligare 

behövts förutom för + anodspänning. P å alla 

a ndra ställen får man ändock korta och na

turli ga förbindnin gar. 

Vanligtvis gäller ju vid radiobyggen att 

man skall koppla med rätt styv och grov 
koppling;tråd. I transportabla apparater lik

som denna, där det inte är fråga om någon 

direkt frekvensstabilitet, rekommenderas an

vändning av högst 0,5 mm grov tl·åd för kopp
lingen. I annat fall vill det gärna bli för 

»s turnt») och trådarna kan lätt brytas loss_ 

F ästet för ramen är tillverkat av 10 mm 

tjo ck bakelit eller plexiglas, ev. av hoplim

made skivor. Anslutningen till ramen är tre

polig, med van liga gängade bananstift och 



hylsor, saml udörd oförväxelbar, så all ra

mens ställning i förhållande t il[ apparaten 

alllid är densamma_ Fäslet för sensantennen 

är likaledes av något gOlt isolationsmateriaL 

Spolarna_ 

Spolarna ar lindade på spårade Spolslommar 
med 'h" diameter, hämtade ur en i\'IF-trans

formator. VarvIalen framgår av tab_ l och fig _ 
2. I samma tabell och fig_ ges även lindnings

data för Alpha spolstomme typ Vll08, som 

hänid används utan järnkärna. Vill mottaga

ren ej svänga vid första inkopplingen, trots 

att den i övrigt är rält kopplad, får man skif
ta an slutningarna lill återkopplingsspolen L.I . 

Äterkopplingen blir mycket mjuk och behag

lig och sätter in ulan tjut med angivna vär

den på C6 och L4. Såväl återkopplingsspolen 

L. som HF-rörets anodspole är lindadeL 3 
med 0,2 mm silkespunnen tråd. Övriga spolar 

ha lindats med 25 x O,05 mm litztråd. (Ni vet 

väl. att Lästa sättet att få bort lacken på ]it l 
tråd är att hast igt upphetta tråden över en 

låga och därefter lika hastigt doppa ner den 

i en skål med rödsprit! Prova först på några 

trådändar tills ni fått in den rätta tekniken.) 
Spolstommarna anbringa s på chassiet med 

hjälp av run.da klotsar, fastskruvade vid chas

siet, på vilka klotsar sedan spolstommarna 

trängas på. 

Ramen. 

Ramen tillverkas av 10 mm aluminiumrör 

som bockas med 40 cm inre diameter. Se fig. 
3. Ilockningen kan utföras för hand, och för 

att man skall vara säker på att få böjningen 

jämn, bör man fylla röret med fin sand, Lex. 

skursand. Rörändarna får ej vara helt slutna 

upplill, ulan de måste vara åtskilda några 
millimeter. På mitten nedtill filar man upp 

ett 6 mm brett och 15 mm långt hål genom 

vilket de tre anslulningarna skola dragas ut. 

Införingen av tråden kan "ålla en del besvär. 
mpn använder man 0,6--0,7 mm pla., ti soleracl 

tråd, går det bra. Innan man börjar skjuta i 

tråden, drages en bit passande plastslang 

över ena skänkeln. Slangen skall sedan föras 
över fogen mellan rörändarna. Antalet varv 

är 4 och man mu~t t: göra ett märke mitt på 

tråden - med rött nagellack! - för att man 

sedan skal! veta vilken tråd som skall dragas 
ut för mittutt.~et. Införing n av träden är 

Lö. e tt tvåmansarbe te, vilket man rätt ,narl 

upptäcker. 

Ramkontakten tillverkas enligt fig. 3 av 

na~ot isolationsmaterial. Innan klotsen såga: 
itu borras från vardera sidan ett något lu

tande 10 mm hål. När klotsen sågats isär 

filar man ti!! sparen så att ramen passar 

f'lIw!!an. Hopfästningen sker med .3 st. 1/ 8" 
skruvar. På figuren synes oekså två spetsiga 

s toppskruvar som skall hin~ra att ramen vri

der sig i klot sen. Ramen skall förbindas med 

Fig. 7. Del mekaniska utförandet av rä,·
saxens båda enheter framgår tydligt här. 

mittstiftet vilket sedan är anslutet till appa

ratens chassi. Ramantennfästet är som synes 
av fig . 5 nedsänkt en bil och avsikten är att 

man skall få en bra styrning genom alt klot

sen kommer mellan gavlarna. 
Sensantennens längd skall vara minsl lika 

med diametern på ramen. Gör man den längre 

Fig. 8. Batlerilådan laddad med batterier. 
T. h. partinaxskivor som insättas i batteri
boxen och som hindrar att batterierna korl
slutas mot plåten. 

blir dess verkan bättre, och är man händig 

kan man göra den hopskj utbar. 

Plåtremsan mellan gavlarna bör bockas så, 
att ändarna kommer ner mot ramfästet. Di

stanspinnarna äro av mässing, 4S mm långa 

och 5-6 mm grova samt försedda med gäng

ade hål i ändarna. 

Raltarna bör vara så små som möjligt. Pil 
rattar äro direkt olämpliga, eftersom de gärna 

haka fast när man springer i skogen. Ratten 

för detektoravstämningskondensatorn (C,) 

förses med en skala, eftersom denna krets är 

frekvensbestämrnande . På en ratt limmar man 

fast en visare av 1-1,5 nun tjockt plexiglas 
i vars yttre ände borras ett hål, lagom stort 

• 
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Svenskt Mästerskap i rävjakt 
anordnas i höst 5-6 septem
ber i Nässjö av föreningen 
S v e r i g e s S ä n d a r a m a
t ö r e r (SSA). Tävlingen är 
öppen för landets alla rävjä
gare, alltså även för icke SSA
medlemmar. Tävlingen inde
las i en dag- och en na,tteta.pp 
och sändningsfrekvensen kom
mer att ligga mellan 3500 och 
3650 kp/s. 

\. 

för spetsen till en blyertspenna, Visaren vär' 

mes och bockas ned mot skalan, som likale· 
des b tå r av plexiglas som mattslipat med 

fin smärgelduk, så att man kan skriva på 

den. H ar man en elle r flera rävar gör man 

ett märke för var och en på skalan. Man kan 

även kalibrera rävsaxen, vars frekvensomfång 

är omkring 3,2-4,2 Mp/s . 
Batterilådan har tillverkats av 1,5 mm tjock 

aluminiumplåt, och ä r konstru erad så, att 

man endast behöver lossa ell skruv vid bat· 

teribyte. Trots att bockni ngen ,er komplice· 

rad ut , ka n den göras utan några spec iella 
verktyg. Plåten tillklippes noggra ll t efter 

måtten i fig. 4 och sam tliga s trpckade bock· 

ningsanvisn ingar ritsas på ö CT :; idan med en 

kniv några 10·del, milli meter djupt. PI ten 

knäckes vid ritsarna Över n hård träklo ts, 

och med hjilp aven bred platt ng ell er fil· 
klove vid de smala uppvikningarna. Lådan 

skruvas ihop med 4 »plåtskruvar». R r. ultat et 

blir en låda som täckes med skjutlock pa 

fram · och översida. Läng t ner vid boltnen 
s itter telefonj ackarna. Baktill plac l' ra s en 

vanl ig oktalrörhilllare i höjd med räv. axen> 

kontaktplugg. För all skyd da batt ("ri" rna har 
hela lådan de,s(örinnan klätts in u ti med l 

Fig. 9. För att glödströmsbatterierna lätt 
skall kunna bytas ut är batterilådan försedd 
med speciella kontaktfjädrar för dessa batte· 
rier. 
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mm presspan. För a tt undvika att batterierna 

hoppar omkring i boxen, lägger man även in 

ett par presspanbitar mellan batterierna och 
locket. Se fig. 8. Glödströmsbatte rierna, 2 st. 

1112 volts sta,'batte ri er, förbrukas snab-bast och 

för dem har anordnats kontakl.fjädrar med 

isolerad pluspol så att man end ast behöver 
skjuta in batterierna. Se fig. 9. 

I apparaten ha r avsetts att användas 2 st. 

67,5 volts miniatyrbatterier. Man kan emel· 

lertid använda ett sådant med nära nog sam· 

ma resultat, fast lågfrekvenseffekten sjunker 
nägol. Vida re får man ej samma goda margj· 

nal för nedgångna batterier. Minskar man an· 

talet batterier till ett av vardera, kan lådans 

djupmått minskas med 38 mm. Vidare kan 
man då också slopa gaJ lerförspänningen, dvs. 

R9 och ej 6' utan att anodströmmen fä r onor· 

mala värden. 
I detta sammanhang kan nämnas att det 

kan vara frestande att koppla de två första 

rören parallellt och slutröret i serie med 

des. a och använda ett 3 volts glödströmsbat· 

tcri, eftersom den totala glödströmsförbruk · 
ningen då blir endast 100 mA. Erfarenheten 

har doc k visat, att man icke bör ' koppla di· 

rekt upphettade rör i serie eftersom upp· 
,ärmningstiderna på glödtradarna kunna vara 

ol ika, vilket kan medföra glödtrådsbrott i 

olämpligt ögonblick. 
Batterisladden har 4 (·Uer 5 ledare. ta n på 

den drage< en skärmstrumpa, som förbi ndc; 

mer! stift 8 på kon tak terna. Har lll a n 4·ledar. 

kabel funge rar . kärmstrumpan som 5:e le· 

dare . Se fig. L Med tid en vill dc enskilda 

trådarna i , kärmstrumpan lätt sli tas a' , 

för ckl är lämpligt att dra över en gro' sy · 

toflex· eller plast slang. 
rnprovllingen kan ske med hjälp aven sig· 

Il aIge nerator eller en krafti l! station. Har man 

ti llg ng till en grid·dip·met r , är det förd el · 
ak tig t att kon trollera kret~arna, innan man 

börjar lyssna ef ter ~tationer. Trimrarna in· 

ju<t era5 så , att man f r 3,7 Mp/!; , när av· 
s tällllling.kondensal orerna stå i mittJäge. Vill 

man använda rävsaxen s.om va nl ig moltagare, 

kopplas en tråd till ell~ sidan av ramutlage t. 

Inprovnin·g av sensantennen sker med hjälp 
av en lokal station, vars läge är känt. Utan 

sensantenn vrides ram en så att man hör ett 

tydli~t minimum, när ramens flat s ida s tär 

vinkelrätt mot stationen. Med ramsidorna mot 
stationen får m1in maximum. Sätter man sedan 
på sensa ntennen så förstärker denna rikt\'er· 

kan åt ena sidan, och lämpligast är att ra· 

mens högra sida ge r största signalstyrka, dvs. 

pekar mot räven. Gör den inte det vid detta 
prov, får man skifta tilIedningarna till an· 

tennkopplingsspolen L1 . På ramfäs tet gör man 
en pil som anger, att räven ligger åt det hål· 

let, vilket man har nytta av vid kommande 
pejlingar. Sensantennen användes endast vid 

första fa sen av rävjakten, och hur den gär till 

är ju en annan his toria. 

Pejlteknik vid 


På annan plats i detta nummer 
återfinnes en beskrivning av 
en s. k. »rävsax». Hur den skall 
handhas och hur man taktiskt 
skall utnyttja den vid rävjak
ter avhandlas här aven känd 
specialist på området. 

Rävjakt innebär »uppspårande medelst pejl· 

mottagare av i terrängen dolda sändare». Den 
som utövar sporten måste därfö r kunna pejla, 

förstå sig på karta och kompass samt kunna 

ta sig fram i terrängen till fots, på eykel 

elle r med motorfordon. 
»Rävjägarna» bestod å r 1948 - då rävjak· 

terna infördes till Sverige - nästan ut eslu· 

tande a" sändaramatörer, men nu, då t. o. m. 
färdi g;a bygg8a t r till pejlmottagare finnas i 

handeln. har allt flera »vanl iga männi,kor» 

d ragi ts in i deras led. Uppskattningsvis finns 

det nu 300 rä vjägare av båda könen här i 

lande t, och . " vitt skilda rtld rar som 14 och 
66 å r har varit reprc cnt erade P'I tävlingar. 

ärskil t aktiv är man i tockholm, Västerh , 

Smil land med Nässjö i spet; n, Karlskrona 

och Hä",!' l holm, men på ungefär IS andra 

platser avhållas jakter r gelbundet. t ex. 12

Räven ri ngas in. 

http:na,tteta.pp


rävjakt Av civiling. Alf Lindgren 

15 per år i Stockholm. SM i rävjakt gick för · 
sta gången i Västerås 1952 med 65 deltagare 
och upprepas 5-6 september i år i Nässjö. 

Jägarens utrustning består av karta, kom
pass och rävsax. Den första svenska rävsaxen 
var byggd i en ohyvlad trälåda, vägde 6 kg ( !) 
och hade ett otal rattar som man skulle vrida 
på och skydda för terrängen, som också vilJe 
vrida på dem. Nu ' finns det många saxtyper, 
men den vanligaste består aven liten och lätt 
aluminiwnlåda (rymd mindre än 0,5 dm3 ) 

med två rattar, ramantenn och sladd till bat
terilådan, som förvaras i fi cka n. Minst lika 
viktigt som alt mottagaren är fullgod ur ra
dioteknisk synpunkt är att den är enkel att 
handha, lätt att bära samt robust och tålig 
mot fukt och stötar, m. a. o. fältmässig. 

Pejlingens grunder 

Om man skall förklara hur 
pejlmottagare kan bestämma 

man med 
riktningen 

en 
till 

en radiosändare , är det enklast all betrakta 
ett vertikalpolariserat elektromagnetiskt fälts 
magnetiska kraftlinjer. Fig. l visar dessa, som 
man kan tänka sig att de bildats kring en 
vertikal antenn, belägen i de koncentriska 
cirklarnas medelpunkt. 

I och II är pejlarmar av godtycklig form 
- runda, fyrkantiga - sedda uppifrån. Ra
men I passeras som synes aven hel del kraft
linjer, ooh i den ramen induceras alltså en 
viss HF-spänning, och signalerna från sända
ren hörs alltså i den till ramen ansluma mot
tagaren . Ramen II däremot passeras mte av 
några kraftlinjer, och ingen signal hörs. 

Vrider man en ram runt i fältet får man 
sålunda två ljudstyrkema.:'tima och två minima 
per varv. För riktningsbes tämmelsen använder 
ma'n ett minimum, eftersom minima är skar· 
pare markerade än maxima. När ramen är 
inställd på mintmum vet man , all sändaren 
ligger på en linje, som är vinkelrät mot ra
mens plan. 

Frcln 
sändaren 

Fig. L Ramen i läge I ger max. signalspän
ning, i läge II ingen signalspänning. 

SM5IQ 

Fig. 2. Pejling i när
heten aven kulle. S 

10m 

Fig. 3. Ett metall
trådstängsel som 
sändarantenn kan 
ställa till mycken 
förtret. 

Svårigheter vid pejlingen. 

Det sistnämnda gäller endast under förutsä tt
ning att fältet från sänd'aren får utbreda sig 
över en plan, homogen markyta. Dessa idea
liska förhållanden är sällan för handen, vil
ket närmare skall behandlas här nedan. 

Vid rävjakterna används som »rävar» sän
dare på 0,5--10 walt, belägna mellan 3500 
och 3625 kp/s. 80-metersbandet är ju vårt 
långvågigaste amatörband, varigenom mark
vågen får största möjliga utbredning (rymd
vagen kan inte pejlas med ifrågavarande ap· 
parater), samtidigt som störningarna från 
andra amatörstationer är minimala, åtmin· 
stone under dygnets ljusaste del. Emellertid 
förändras den elektromagnetiska fältbilden 
även på denna våglängd rätt avsevärt av ter
rängformationer, hus, ledningstrådar m. fl. 
saker som man aldrig helt kan undvika vid 
en rävjakt. Så mycket reflexer och »skuggor» 
som på t. ex. 2 meters våglängd är det vis· 
serligen inte på 80 m, men ändå fullt till
räckligt för att trassla till ritningarna för den 
stackars rävjägaren. 

Stora ' vattenytor eller sanka ängar är idea
liska pejl platse r. Är man hänvisad till kupe
rad terräng väljer man, som det minst onda 
av två ting, lopparna . Sluttningar skall man 

s 
I 

/ 
/ 

....- / 
/' 

/ 

däremot akta sig för, vilket framgår av fig. 2. 
Där markerar S sänd aren och d streckade lin
jerna riktningen från resp. pejlplatser till 
densamma. Pilarna visar de vid pejling er
hållna bäringarna , vilka som synes alla avvj- ' 
ker »i tangentens riktning» runt kullen. 

Detta innebär, att om man tar en kryss
pejling, dvs . tar två pejlingar, en från vardera 
av två godtyckliga platser al' dem som mar
kerats på kartan i fig. 2, kommer bäringarnas 
skärning.'punkt att ligga ett gott styoke ifrån 
(på figuren till höger om) sändaren. 

Om man i stället medan sändaren är i gång 
förflyttar sig i bäringens riktning (»springer 
på minimum»), så visar det sig, att denna 
riktn ing ändrar sig från plats till plats , och 
resultatet blir att man visserligen får springa 
lite krokigt - den streckade linjen på figu
ren - men fram kommer man! l>Springa på 
minimUm» kan man dock endas t göra vid 
»närstriden», eftersom räven sänder högst två 
minuter i taget. 

Om rävjägaren genom att undvika hus och 
ledningar samt i möjligas te mån sluttningar 
kan öka sina chanser till exakta bäringar, så 
kan räven geuom lämpliga - eller ska vi 
säga olämpli ga? -- antennarrangema ng för
svåra pejling inom ett par hundra meters av 
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D Fig. 4. Taktik "id 
O inpejling av två räv· 

sändare A och D. 

-Iånd. Fig. 3 "isar vilka bäringar som erhölls 

på ett öppet giirde, när räven använde elt 

taggtrådsstängsel som antenn. I dc streckaoe 

områdena erhölls inga säkra bäringar. Efter

som sändaren och telegrafisten ibland inte 

syns förrän man trampar ner i »rä,lyan » är 

det lätt att förstå att en räv enligt fig. 3 
åstadkommer en viss oreda bland de tävlande ! 

Den streckade linjen visar en jäga res \'äg till 

räven. 

Ytterligare en svårighet m{iter pejlaren. Då 

han vrider sin mottagare run't, hör han Iv" 

ljudstrrkeminima per varv diametralt mot

satta. Han vet inte vilket som motsvarar den 

rätta bäringen och vilket som utgör kontra

bäringcn, eller, popul ärt uttryck r. om han Iwr 

sändaren framfc;r eller Lakom sig. Det i!a r 

att ta ['('da på den saken genom att via elt 

fasvridande nät kombiner s ignal e r fr ån cn 

särskild hjälpantenn med dem 50111 kOJIlIner 

från ramantennen. En " tda n s idoh ,. - tämn ing- 

anordning kan ibland hjälpa pejlaren ur ell 

kinkig situation, men i gengäld komplicerar 

den apparaten. Cirka 25 o/Q a' r iivj :if!:o rna an 

vänd~ r hjälpantenn, de övri~a lå ter taktikell 

hjälpa upp vad tekniken inte klarar. 

Rävjaktstaktik. 

Det gäller att de två första gångerna rävarna 

sä nder pejla dem från två vill skilda punkter , 

så att bäringarnas skärningspunkt ger en elt 

be"k<::d om de ras ungefärliga b-elägenhel. Vid 

de följande sändningspassen får man ge s ig 

in i närs trid med en r äv i tagt!l. 

Mera i detalj till gå r det s' här: Rävjäga

ren får vid star ten veta inom vilket omr de 

sända rna (vanligen två) är dolda. Går täv

lingen till fots, kan området vara t. ex . l X 2 

km. På de femton minuterna mellan lössläpp

ningen av de täylande och rävarnas förs la 

sändningspass uppsöker man en lämplig pejl

plats. Man bör härvid se till, att hur än bä

ringarna därifrån kommer att peka, kan man 

lätt förflrtta sig till en andra pejl plats, som 

inte får ligga på någon från den första plat 
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' en erhållen bäring (t y då får man ingen 

skärningspunkt) . 

Fig. 4 visar ett jaktområde. Vi väljer a tt 

börja vid punkt l, eftersom vi därifrån kan 

bege oss längs vägarna såväl söderut som ös· 

terut. Det är ju mindre risk all tappa bort 

orienteringen, om man håller sig till vägar 

H är sitter räven i sin lya. 

Framme vid målet, räven infångad. 

, 5 länge man kan. Från punkt l erhålls bä

ringar på så väl sändaren A (heldragen linje) 

som sändaren B (slreckad linj e), vilka sänder 

två minuter var omedelbart efter varann. På 

de , femton minuternas uppehåll till nästa 

sändnin g flyttar vi oss till punkt 2, varifrån 

vi bör erhålla bästa krysspejlingen. 

Så fort de pejlingar, som ta s und er and ra 

sändningspa ,;, et, har överförts på kartan, är 

~ rovlokaliseringen av rävarn a klar. Vi beger 

oss nu till punkt 3. Närmare skärningspunk. 

ten \ ll ~ar ,'i inte gå, för vi har inge n sido

bes tämningsantenn och vill inte riskera, att 

"j under närstriden på tred je sändninppasse t 

råkar sprin "3 i fel riktnin g. bort från sända

ren B. När sändningen börjar, sä tter' i full 

fart i bäringens riktning. Signalerna blir allt 

s tarkare, och till slut blockeras mottagaren. 

lI tan att sakta farten kopplar vi med elt 

finger på den hand , som Il il Jler "axen, om till 

lägre känslighet (sä görs det på alla moderna 

saxar; sekun derna är dyrbara) och trampar, 

om "i har tur och har hållit hög fart, reda n 

under della tr edje tvåminuterspass in i »ru\'

lyan». 

Skulle vi inte hinna fram , använder vi ti

den till dess fjärd e passet börjar till att vän

da upp och ned på terrängen ett stycke framåt 

för alt even tuellt finn a d et vi letar efter, men 

går inte della , bör vi vid fjärde pa, <o> ts bör

jan ovillkorligen vara till baka på den plats, 

där tredje pa,;:;et slutade, annars händer drt 

lä ll all vi »hopp,ar över» just de femtio elle r 

hundra meter, där sändaren är gömd, och 

alltså under fjärd e passe t hinn er sprin!,,, en 

s tu nd bort från räven, innan vi märker, alt 

s tyrkan avtar. Sidohe tämningsantenner kan 

läll klicka i sändarens omedel bara grann skap. 

Sr'dun rä, ' B är fast, tar vi A på samma 

" in. Innan vi börjad e språngmarschen in mot 

D från lJun_kt 3, hann vi rita in ytterligare en 

bärin " på A, tagen fr ån denna punkt, varför 

vi har n Iii en s. k . feltriangd , inom \'i lken 

\'i ka n "iinta oss att bitta räven. (Om alla Ire 

bäringarna kan anses likvärdiga ur noggrann
hets"ynpunkt , säger sannolikhetslagarna att 

han lig~cI' i triangelns tyngdpunkt, vilket inte 

bör tas allt för allva rligt när man är ut e i 

terräng lådan och tävlar.) 

Varför inte bli rävjägare? 

Ovanståend e ger tyvärr bara en svag bild av 

hur kul det är all jaga rä v. Kom själv med 

och pröva - gärna som »medlöpare» å t nå

gon saxinnehavare ! Att få kasta loss från det 

kvava och rökiga schacket , att få ge sig ut 

i naturen och andas frisk luft - men att 

ändå inte släppa kontakten med radiohobhyn 

- det är fördelar som rävjakten ger! Den 

som inte vill spr inga har stora chanser ändå 

om han eller hon jagar »med insidan av hu

vudet». Den enda som inte klarar sig är den 

som slarvar med rävsaxbygget. 

Välkommen på jakterna! 



Kombinerad signalgenerator och grid-dip-meter 


(Jorts. fr. nr 8/ 53,) 

Användningsområden 

Grid·dip·meterns användningsområden är 


lämligen vä l kända och här skall endast kOr! · 


fatlat ge nomg s några av de viktigaste mät· 

ningur man kan föret aga med denna nya Iyp 

av instrument. 


För induktans och kapaci tansmätningar be· 


höver man tvii. normaler, en induktansnorm al 

och en kapacitansnormal. 


Induktans- och kapacitansnormal 

Kapa citan s· och induktansmätningar med grid· 

dip ·metern sker enklast om man har tillgång 


till del s en indu-kta ns normal, dels en kapa

citansllormal. 


Standard kondensatorn skall var·a på 100 

pF, och värde t på den bör man försöka fil så 

exakt som möjligt fas tställt. En keramisk 


kondensator är lämplig för detta änd amål. 


100 pF·kondensatorer hämtade ur surplu.s

apparaterna T 5B är också utmärkta; de är 


dessutom noggrant uppm i tta och kapac itans· 

vä rdet pås tämplat. 


Standardinduktar"cn skall va ra på 5 ,lIH 
och till verkas på samma sätt som kortvåg, · 
spol a rna för grid-dip·osc illa torn , ,J <. tätlindas 

allt så på 20 cm spolstomme med l mm lacke · Mä.tning av kapacitans och induktans kond ensatorn , ger r esonan s med g rid
rad koppartråd . Antale t varv ä r ca 18,5. S~ 

Vid uppmätning av kapaci tan,;cransluter man dip·meterns osciJlatorkrets. ]\[an avlä;cr dcn 
lab. l. 

induktan snormalen till grid-dip ·mclerns båda frehells, vid vilken dippen uppträder. Det 
Ind uktansnormalens indu klans kontro lleras 

u lag h och i, och därefter inkopplar man sökta kapacitansvärdct fås edan ur C...= 
i grid ·dip ·metern på föl jande ä lt: den nyss 

den kapaci lH n , "om man önsbr mäta i de td = 2S330/ L j 2 d iir er i pF och f i ::VJph . L'J
omnämnda kapacitansllormalen in.:;ä tt t!s i 111· 

andra uttagen / och g. Jfr fi g. 8. Observe r. <, är induktansnormalens induktans i .uH. För
lagen f- g , under det alt induktansnorma· 

a ll Lil1ednin~strådarna till kond ensatorn bur den ;,om inte är van a tt hand skas m p.d lll a ' l: 
len sälles i ull agen h- i. Om nu sta ndard· 

vara så korta som möj lig t. Därefter säl ler mati~ka forml er, har diagrammet i fig. 10 up p
indukta nsen har ko rrekt induktansvärde, kall 

man på försök in en spole i grid -dip-meterm gjorl " där man direkt ka n avl äsa ka pacitam 
man fa en dip i grid ·dip·metern vid frek 

oscillatorkret s och undrrsöker , om man f[l l' värde t, om man känner den r< , >onansfrekv~ n ,>
\ en~cn 7,12 Mp/ s. Om re ·onan"frekve n, <:n iir 

någon dip , när man avs tämmer oscillatorkrc l· i vilken dip uppträder. Härvid har föru t
Iä.grc än 7,12 Mp/ s, far man minska induktal' 

s('n inom den isatta spolen frekvensområdp. sa tt s all s tandardinduktan sen ut göres a,· en 
~en genom att göra lindnin gen " Iesa re elk r 

Skulle så inle vara fall et fllr man prova m~ cl induktans om 5 ,uH. 
g<'nom att linda av varv; är d (~n högre än 

en ny oscill a torspole, och så få r man h. lIa Vid uppmätning aven okänd induktan s .1Jl "7,12 Mp/ s, fft r man öka på antal e t varv. Det· 
p till s man får fr am en dip. slute r man i ställ et kondens3tornormalen påta gäller för de t fall att man har en kap.1

Dippe n inträffa r, när den absorberand r. 100 pF till de två yttre uttagen / och g. D"[l c itansnormal, som är exakt 100 pF. 
kretscn, induktan snormalen plu s den okända sökt a induktansen anslu tes till uttagen h ochJär man få ll in det rälla indukt ansvärd et 

i och anbringas på lämplig t avs tånd frå n den fixe ras lindnin gen med za ponl ac k. 
spol e, som sedan ins ältes i grid-dip-m etern . 

Även i detta fall söker man den frekven s, 

vid vilken dip uppträder. Den sökta induktan

sen Lx kan man sedan bes tämma ur följand (J 
form el 

Lo 

h 

n 


där LJ i .u H, och .I i Mp /s. Co är standardka 
k pacitansen i pF. I diagrammet i fig. 11, sorr.

beräknats för Co=100 pF kan man direkt be" 
Fig. 9. U ppmätning av ind uk tanes Lx med stänuna Lx., om man känner el en frekvens r 

Fig. 8. Uppmätning av kapacitans C med grip·dip-metern . C0=kapacitansnorrnaI x vid vilken clippen uppträder.
grid-dip·metem . Lo induktansnormal. 000 pF). 
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5 7 10 20 50 70 100 200 500 7001000 

C-- pr 
Fig. 10. Diagram för bestämning av kapacitansvärd et med ut !';ä ngsp unkt frå n den erhållna 
resonansfr bensen f vid användn ing av indll k tan snormal på .~ mH. Jfr fig . B. 
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Fig. Il. Diagram för bestämning av 
resonansfrekvensen vid användning av 
m/-,H ) . 
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induktansvärdet med utgångspunkt från den erhållna 
kapacitansnormal på 100 pF. Jfr fig. 9. (l,uH=1000 

En viss korrektion måste göras vid mycket 

små värden på Lx och C
E 

med hänsyn till in· 

\'erkan av lindningskapacitansen hos induk

tansnormalen och serieinduktansen hos kapa· 

citansllormalens tilledningstrådar. Hur skall 

nu dessa shunt· resp. seriereaktanser bc ·täm· 

lnas? 

Ja, förs t kan man lämpligen ansluta stan· 

dardkondensatorn Lill uttagen i och g. Däref· 

ter kortslutes uttagen h och i, där den sökta 

induktansen skall anslutas . Kopplingen mel· 

lan grid-dip·meterns oscillatorkrets och den 

reson-anskrets, som bildas av kondensatorno~· 

malen och slingan f-h·i·g är tillräcklig för att 

en dip skall erhållas. Avläses den resonans· 

frekvens, vid vilken dippen uppträder, fås se· 

dan shunt kondensatorns serieinduktans ur dia · 

g rammet i fig. Il. Denna serieinduktans skall 

jubtrahera s fr ån de värden, som erhålles vid 

induktansbe: tämnin cren. Givetvis är det endast 

vid mycket små induktansvärden, som denna 

korrektion är nödvändig. 

Bestämning av standardspolens cgenkapa

dtans sker på motsvarande sätt; standardspo· 

len insätLes i uttagen h-i, men ingen konden· 

sator insättes i uttagen f-g. Resonansfrekven· 

sen för spolen bestämmes nu med hjälp av 
grid·clip·metern på samma sätt som genom· 

gåtts ovan. Med hjälp av diagrammet i fi g. 10 

erhålles sedan den kapacitans, som svaxar 
mot denna frekvens. Denna .kapacitans är 

induktansnormalens egenkapacitans, som skall 

subtraheras från de kapacitansvärden, som er· 
hålles vid mätning med grid·dip.metern. 
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Lös koppling 

Allmänt gäller beträffande mätningar med 

grid·dip·metern, att man inte bör ha fastare 

koppling mellan grid·dip ·meterns oscillator· 

krets och den absorberande kretsen, än att 

man nätt och jämnt får ett tydligt utslag på 

mA·instrumente t. Alltför fast koppling med· 

fö r nämligen en återverkan fr n den ena kret

sen till den a n-dra , varigenom resonansfrekven· 

sen förskjutes. 
I delta sammanhang kan även omnämnas, 

all ju mera förlust fri den krets är, man Ull
dersöker, desto »vassare» blir den dip, som 

erhålles vid resonansfrekvensen. Stukt däm-

Fig. 12. Vassare dip (överst) erhålles ju lö· 
sare kopplingen mellan oscillatorkretsen i 
grid-dip-metern och den absorberande kret· 
sen är. Vid för fast koppling erhålles miss· 
visande värden (nederst). 

pade kretsar, exempelvis i TV·mottagarens 

MF·steg, ger mycket bred dip, som det kan 

vara ganska svårt att observera. I dylika fall 
får man vid uppmätning av resonansfrekven

sen koppla bort dämpningsmotståndet, så att 

man får en tillräckligt förlustfri krets, som 
ger en tydlig indikation på grid-dip-meterns 

instrument. 

I nom parentes kan nämnas, att man kan 

lätt med ledning av dippens karaktär bedö

ma, om en krets har små eller stora förluster. 

J u skarpare d ip, desto mera förlustfri krets. 

Åtminstone en mycket grov uppskattning av 

kretsens godhet kan göras på detta sätt. 

Apparaten som signalgenerator 

Apparatens användningsområden som signal· 

generator är tämligen självklar. Den kan an· 
vändas t. ex. för att kalibrera en kortvågsmot

tagare. Genom att utnyttja oscillatorns över· 

toner kan man kalibera långt upp i UKV-orn· 

rådet 100-200 Mp/ s. Den kan vidare använ· 
das för trimning a v HF-kretsar och för trim

ning av 1,6 Mp/ s mellanfrekvenskretsar. Det 

är f. ö. ingenting som hindrar, att man om 

man så önskar lindar en speciell spole för att 

få med även lägre frekvenser, omfattand e 

rundradiobanden 50 1500 kp / s och MF· 

frekven serna omkring 465 kp/s. 

S(}m redan nämnts, bör man vid trimning 

av apparater se till att man arbetar med 

relativt hög utgångsspänning, och vidare bör 

signaJgeneratorn hållas på relativt stort av · 

stånd från den apparat, på vilken man skall 

mäta. Detta för att förhindra stark direkt 

strålning från de oskärmade spolarna. HF

strömmen skall så lunda överföras huvud sak· 

ligen genom de tilledningstrådar , som man 

drar frå n uttagen b ocn c på signalgenera· 

torn till mottagaren. Därvid bör man lämpli. 

gen använda sig av skärmad tråd, vars skärm 

anslut e dels till jord uttage t på den apparat, 

som skall trimmas, och dels till uttag c på 

signalgeneratorn . Använder man inre modu· 

lering bör man vrida ner moduleringen till 

sådan grad, att inte signalen frekvensmodu · 

leras för starkt. 
Signalgeneratorn kan också användas för 

diverse trimningsarbeten på TV-mottagare, 

exempelvis trimning av mellanfrekvensen och 

trimningen av HF·kretsarna. Härvid är att 

märkta, att AM·moduleringen, 1000 p/ s, på 

bildskärmen ger sig tillkänna som ,varta hori· 

sontella fält på vit botten, som f. ö. även kall 

utnyttjas för injuSlL:ring av lineariteten av ver

tikala svepet i mottagaren. Då man samtidigt 

har en viss FM-modulering på signalen , duger 

den även för provning av FM·delen i TV·mot · 

tagaren. 
Signalgeneratorn kan givetvis oåså am'än· 

das för provning och trimning av FM·UKV

rundradiomottagare, såväl MF- (10,7 Mp/s ) 

som HF-kretsarna i denna. 



Subminiatyrnytt från USA 

En 3·rörs tonfrekvensförstärkare utförd med 
l> tryckta» kretsar och »tryckt» ledningsdrag· 
ning tillverkas av Centralab, Milwaukee, SA. 
Vid 1000 pi s är totala förstärkningen ca 
4500 ggr och utgångseffektenca 2 mW, vilket 
gäller d§ slutrör (CK548DX) använnes. Anod· 
spänningen är härvid 22 V och glödspänning· 

Fil!;. L 3·rörs LF·frekvenesförstärkare med 
subminiatyrrör och tryckta k retsar. 

en 1,2 V. Apparatens kompakta utförande 
framgår av fig. L M§tt 26X24X9 mm . Sche· 
mat återge;; i fig. 2. Med ovan omnämnda 

,," ]1 

u: , 
~ 

Fig. 2. Principschema för apparaten enligt 
fig. L 

slutrör är totala glödströmsförbrukningen 25 
mA. Mellan PI, G2 och jord vid andra steget 
inkopplas volymkontrollen. Genom att bryta 

Fig. 3. Kopplingselement mellan rör tillver· 
kas i små »tryckta» enheter. 

RADIONS PIONJÄRER (I) 

Heinrich Hertz 

Den engelske vetenskapsmannen Michael 

Faraday anade redan omkring 1750 att det 
fanns nägot samband mellan ljus, magnetism 
och elektricitet. Hans landsman Maxwell 
klädde Faradays tankar i matematisk form 
och utarbetade en teori, som tillät en enhet· 
lig framställning av de elektriska, magnetiska 
och optiska fenomenen. Det var år 1873. Max· 
wells forskningar kulminerade genom upp· 
ställandet av den elektromagnetiska ljusteo· 

rien. 

1887 är ett betydelsefullt årtal i radiotekni· 
kens utvecklingshistoria. Då lyckades den 
tyske fysikern Heinrich Hertz genom prak· 
ti ska försök i sitt laboratorium bevisa, att 
Maxwell hade rätt. 

Hertz föddes den 22 februari 18.57 i Ham· 
burg. Han valde först ingenjörsbanan, då han 
med en för honom typisk anspråkslöshet inte 
trodde s ig lämpad för teoretiskt arbete. Han 
övergick dock senare till studiet av fysik, blev 
docent i Kiel 1883 och professor vid tekniska 
högskolan i Karlsruhe 1885 och i Bonn 1889. 

Hertz använde vid sina experiment tv me· 
tallkulor förenade genom en ledare med ett 
luftgap. Anordningen an löts till en induk· 
tionsspoles högspänningssida. Om teorierna 

De experimentanordningar Hertz utnyttjade 
för att påv isa av radiovägornas existens. 
slutas mot plåten. 

stämde skulle liögfrekvent växelström alstras 
och elektromagnetiska vagor utsändas från 
apparaten. För att upptäcka dem använde 
Hertz en s.k. resonator. Denna bestod helt 
enkelt aven koppartråd böjd till en cirkel 
med ett litet luftgap. När resonatorn hölls på 

Henrich Hertz 0851-1894). 

något avstånd från kulorna hoppade mikro· 
skopiska gnistor över i luftgapet. Därmed val' 
energiöverföring och mottagning av elektro· 
magnetisk strålning verklighet. Att dtet här 
inte var frå ga om induktion, vi,ade Hertz ge· 
nom a tt använda paraboliska metall ,peglar, 
som samlade strålarna i en- brännpunkt. Vå· 
gorna kunde riktas, reflekteras och brytas, 
och därmed hade Hertz experimentellt bevisat 
Faradays och MaxwelIs förutsäg '!ser, att 
elektromagnetisk strålning och ljus är energi 
av samma slag. 

Äran av all ha fört denna primitiva anord· 
ning för alstring av radiovågor ut från veten· 
skapsmannens laboratorium till det praktiska 
livet tillkommer Guglielmo Marconi. Själv 
trodde inte Hertz, att hans uppfinning skulle 
få någon betydelse för andra än vetenskaps· 
männen. Endast 10 år senare tog Marconi 
patent på ett praktiskt system för trådlös te· 
legrafi och efter ytterligare 4 år , 1901, fick 
han rad ioförbindelse över Atlanten. 

Det blev inte Hertz förunnat att uppleva 
detta. Han avled den l juni 1894. 

fN. E.L.) 

kondensatorns C5 jordanslutning kan ton· innehållande ett antal motstånd och konden· frekvenssteg till och med slutst ge ts galler· 
frekvenskurvan ändras så att frekven ser uno satorer tillverkas för olika ändamål. Så exem· sida. Detta framgår av fig. 3 d<iir såväl en 
der 1000 pis dämpas kraftigt. pelvis finnes typer innehållande samtliga enhet som de i denna ingående komponenter· 

Små kompakt'a enheter med tryckta kretsar komponenter till rundradiomottagarens låg· na återges. 
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NYHET tavelinstrument 


Ett kvadratiskt M-W-instrument av 

hög kvalitet. 

Frontpanel 85X85 mm. 

Skallängd 60 mm. 

Montagehål 80 mm. 

Mätnoggranhet ±1,5 %. 

Från lager levereras alla gångbara 

standardvärden av såväl vridjärn 

som vridspoleinstrument. 

TYP DQ-85. Det ger mer - man ser mer 

Vi sända gärna l"år specialbrosch)'r på begäran 

L- R- -A - T- U N- A-B-~ E--EK-T- IS-K-' -I-NJS- R--M-E- T- 

Arrillerigatan 85, Stockholm, tel. 675715 -16 
~~____________________________________________________________________J 

Radioutställningar 

Stockholm 

Den 2-11 oktober kommer den svenska ra
diohandeln att arrangera en landsomfattan
de kampanj i syfte att för allmänheten re
dovisa senare års framsteg på rundradio- och 
grammofonområdet. Denna kampanj, som 
kommer att omfatta hela landet, kommer i 
Stockholm att bl. a. ta sig uttryck i form 
aven radioutställning, »Radiosalongen -53», 
som kommer att gli av stapeln iOstermans 
Marmorhallar. I denna utställning deltar ut
om radioindustrin även grammofonindustrin. 
Radiotjänst och Telegrafverket. Radioindu
strin kommer att uppvisa nyheter i runclru
clioapparater och radiogrammofoner, inspel
ningsanordningar m. m. Radiotjänst och Te
legrafverk c- t kommer att demonstrera ut
vecklingen och nuvarande standard på sän
darsidan. En del publikknipande saker pl a
neras, hl. a. en radioserviceverkstad i full 
aktion, ett »radioorakel», en skivbar, och 
uppträdande av populära radio- och grammo· 
fonartister, tävlingar i DX-Iyssning m. m. 

25--29 september anordnas i Kungshallen 
en engelsk komponentutställniog, hakom vil
ken står Radio and Electronic Component 
Manujacturers Federation (RECMF). Unge
fär ett 30-tal av de ledande engelska före
tagen på området kommer att utställa och 

\ enligt vad W T Asch, sekreterare för RECMF
CElVIEK SIGNALGENERATOR TYP AlVI3 meddelar, är utställningens ändamål att upp

rältha lla engelsk goodwill på området i Skan
dinavien och att hålla intresset för engelska 
produkter av detta slag vid liv. Det är 5 år 
sedan en liknande utställning anordnades 
Sverige 1948. (Se PR nr 1/1949.) 

* 
Telegraferingslektioner i radio 


Tiden 20/7-11 /1 2 1953 utsändes telegrafe· 

ringslektioner från stationen SHQ (Armens 

Signalskola) på frekvenserna 4030, 6.300 och 

6452,5 kpj . Sändning sker måndagar-freda

gar 7..'\0---11.00 och måndagar, tisdagar, tors

dagar och fredagar 19.00---22.15. Dessutom ut


Helt svensKclllverkad AM-signalgenerator speciellt byggd för mät sändes telegraferingslektioner på frekvensen 
ningar å moderna högkänsliga mottagare. Stabil mekanisk och elektrisk 

3170 kpls måndagar, tisdagar, torsdagar och uppbyggnad. Framsidan försedd med skyddslock. Ett antal av denna 
och liknande typer levererade till Kungl. Armeförvaltningen. fredagar tiden 19.25-21.30. Ytterligare upplys

ningar kan erhållas från Radio SHQ, BoxViktigaste data: 

Frekvensområde : 100 kp/s-?O Mp/s i sex band. Noggrannhet ± 0,5 %. 
 12150, Stockholm 12. 

Utspänning: 0,1 fN-50 mV ± 15 % + 0,1 {lV. 


Under hösten anordnas av Frivilliga RadioStrålning: Ej över 0,1 [-lV. 
Modulation: O-50 0/0. Fri från frekvensmodulation. yttre modula organisationen en kurs i telegrafering pli Ar

tion 50---10000 p/s. mens Signalskola, Marieberg. Kur en, som 
Garanti: Signalgeneratorn garanteras i ett år från leverans g!l. r dels mhdagar och torsdagar kl. 18.45

datum för fullgod funktion. 21.45 och dels tisdagar (){;h fredagar kl.Ovanstående generator tillverkas även för FM med frekvensområde 
Mp/s-?O Mp/s. 18.45-21A5, omfattar ca 100 timmar och 

Närmare upplysningar direkt från fabrikanten: avser att Lihringa utbilclning i telegrafering 
mot varande fordringarna för amatörradiocerINGENJÖRSFIRMA CEMEK tifi kat B. Upplysningar lämnas och anmäl

Vega,gatan 20, Solna - Tel. 820890 
ningar mottaga, fJ er telefon 52 0480 ankn. 3S. 

~~----------------------------------------------------------------_/
32:9 

http:19.25-21.30
http:19.00---22.15
http:0---11.00


variabel 

konstantspännings

transformator 
Denna Advance nya konstantspänningstransformator är avsedd 
att användas vid kopplingar där variabel spän ning erfordras 
och krav på god spänningsstabiliseri ng och låg distorsion 
måste ställas. 

Samtidigt som»Volstat» stabiliserar spä nningen enligt samma 
karakteristikor som Advance standard typer, exempelvis stabi· 
lisering till ± l % av nätspänningsvariationer på upp till IS 
%, innefattas en distorsionsfrihet, som är bättre än 5 % totalt 
vid full belastning. 

Liksom vid alla Advance kon stan tspänningstransformatorer 
sker stabiliseringen vid » Vol sta t» helt automatiskt och nästan 
ögonblickligt - maximal tid för reaktion omfattar 1,5 p/s. 
»Volstat» enda rörliga del är autotransformatorns rotor och 
frånsett ratten för inställning ay önskad utspänning erfordras 
ingen manuell inställning. 

Två sk ilda spänningsuttag finnas, A och B. Ström A, som ut· 
tages via autotransforma torn, är säkrad för l amp. Ström B, 
som uttages direkt från konstantspänningstransformatorn, 
säkras genom transformatorns kortslutningsförmåga. 

GENERALAGENT 

Elektriska data: 
Inspänning: 190---260 V, 50 p 's. 

Utspänning: 

A: 0-260 V inställbar, stabi liserad ±1 % max. l amp. 

B: 230 V fast, stab iliserad ±1 %. 

Uteffekt: 170 W. 

Distorsion: Vid full effekt och 230 V inspänning 

2,3 % 3·dje 
1,3 Ofo 5:e 
0,5 % 7:e överton 

To tal harmonisk distorsion < 5 % . 

PÄR HELLSTRÖM 
AGENTllHFIRMA 

GÖTEBORG C 
Telegramadress: Pagenzia Box 279 Tel. 132826, 132832 

Dämpsat.ser - Elel{troLytlwndellsatoreL' - l{onstalltsllällning~(lon - Mätinstrument för telefoni och bärfrel{venstelmil{ 
Omformare i specialuiförallden - Papperslwlldensatorer - Signalgeneratorer - 'l'rimlwndensutorer - Vridlwndensatorer -

Ytsldldspotentiometrar - Motstånd, alla slag - Keramisl{u lwnclensatorer. 
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Tyratronrör GJS2 
Ekvivalent med den amerikanska 
typen 884 (885 med 6,3 V glöd
spänning). 

Ett välkänt rör i ~ kipp-oscillatorn på 
de flesta moderna 
katodstråleosci II 0

grafer. Mycket an
vönt i elektriska 
kontrollapparoter . o q 
En Standard Specialrör är en 
svensk tillverkning, baserad på ett 
världsföretags erfarenheter och 
torskn ingsresurser. 

Under denna rubrIk införes kortare 
kommentarer eller di skussionsinlägg 
från våra. Jäsare. De åsikter som fram
töras atår helt för vederbörande in
sändares räkning. 

Influensverkan blandarrör. 

Herr redaktör! 

Med anledning av påpekandena i POPULÄR 
RADIO nr 7/ 1953, . id . 20: 7, av Bengt-Gun 
nar Magnusson, S?vI5VL, vill jag anföra föl

jande: 

SM5VL synes vilja göra gällande, att före
teelsen i fråga uppstår helt inom röret obe· 
beroende av de yttre anslutna kretsarna, och 
bI.a. hänvisar han till J Dekeths bok i ämnet. 
Emellertid har jag vid studium av den boken 
ej kunnat finna annat än ett direkt belägg 
för min egen framställning av saken . På sid. 
239 i den boken står nämligen först utrett, 
hur rymdladdnin gen bedriver sitt osynliga 
spel »bakom kulissprna», varefter följer: »Då 
oseillatorfrekvensen är högre än signalfrek
vensen, utgör ingångskretsen en kapaeitiv im
pedans för osci Ilatorfrekvensen. Pä detta sätt 
bildas - - -» osv. Litet längre ned på 
samma sida läser man: »Är däremot oscilla
torfrekvensen lägre än signalfrekvensen, blir 

ingilngskretscns impedans induktiv, varför in
fluensspänningen - - - ligga i fas med 
oscillatorspänningen.» Var är då felet? 

I litteraturen utredes utförligt, hur rymdladd
ningen i röret ställer till med det hela, men 

i min frams tällning medtogs endast slutresul
tatet, för att ej det hela skulle tyngas ned 
alltför mycket för de läsare, som ej ha tjl!
gång till avancerad radiolitteratur. 

D sutom kan jag meddela, att praktiskt ta
get exakt samma syn på saKen fWlnits i den 
amerikanska krigsma ktens beskrivningar över 
de amerikanska militärradioutrustningarna av 
typ »S CR» (+ nummersiffror), exempelvis 

radioutrustning SCR536, vars bärbara sändar
mottagar-del BC611 »handie·talkie», torde 
vara välkänd av många. 

Di ser det ju ut, som om teorien om de 
yttre kretsarnas inflytand e fortfarande vore 
riktig. Att det hela ytterst beror på rymd
laddn ingens samverkan med de yttre kretsar
nas impedanser, är ju redan påpekat i min 

tidigare upp'sats . 
Beträffande orden om att ingen enkel prak

tisk möjlighet finnes att avhjälpa influens
effektens verkningar i det fall, då oscillator
frekvensen ligger lägre än signalfrekvensen, 
avsåg detta helt enkelt, att någon motsvarig
het till inkopplingen av yttre kondensator ej 
finnes här, då ju sådan kondensator i det fal
let blott skulle fön'ärra saken. Man laborerar 

LÅT 

"METAL PRODUCTS" 
LÖSA EDRA OMKOPPLARPROBLEM 

RÅDFRÅGA OSS! BEGÄR KATALOG! 

GENERALAGENT 

ULRICH SALCHOW 
KUNGSGATAN 

\ 

mm 
"Minibank" 
~ 18 

33 . STOCKHOLMC· TEl. 107701 

ASSOCIATED BRITISH 

METAL PRODUCTS LTD. 
OMKOPPLARE AV MÅNGA OLIKA TYPER 

TRÅDLINDADE POTENTIOMETRAR 
SPEC IALSTRÖMBR YTAR E 

V O L Y M K O N T R O LL E R 

min. ~ 31 mm. 

"H" = pertinax 
"He" = keramisk 
min. ~ 40 mm. 
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Nytt 

Oscilloskop 
ersätter den så populära typen 514-D 

Typ 514-AD 
Ny vertikal förstärkare 

6 cm utslag utan distorsion. 

Nytt S" katodstrålerör med plan 
skärm med förbättrade 
geometriska egenskaper och 
kantfokusering. 

Ny kalibrator med variabel 
arbetsfrekvens. 

Ny svep-förstärkare. 

Ny förbättrad svepförstoring. 

Ny direktkopplad släckning av 
återgången. 

Med sina många nya egenskaper kommer typ 514-AD ännu närmare målet att ge allt 
Ni behöver i ett universellt användbart laboratorieoscilloskop. Utmärkt reaktion för 
kortvariga engångsförlopp, 10 Mp/s band bredd, 6 cm vertikalutslag utan distorsion 
samt brett tidsaxelområde möjliggör ett vidare framträngande inom forskningen me
delst detta mångsidiga instrument. Konstru ktion och utförande av högsta kvalitet ga
ranterar en långvarig användning utan störningar. 

Summariska data: 

Vertikal-förstärkaren: Tidsavlänkningen : 
Stigtid : 0,04 f.'S 0,1 f.'S/cm till 0,01 s/cm, kontinuerligt varia

bel , noggronnhel bättre än 5 %Bandbredd : likström - 10 Mp/s 
växelström - 2 p/s - 10 Mp/s Engångs-, triggat, eller aterupprepat svep 


Känslighet: likström - 0,3 V/cm - 100 V/cm 5 ggr svepexpander 

växelström - 0,03 V/cm - 100 

V/cm 


Signalfördräining: 0,25 f.'S 3 k V acce/erationspotenlia/. 

Kalibrator : 0--50 V fyrkantvåg, Al/a likspänningar elektroniskt 


noggrannhet bättre än 3 %, 

arbetsfrekvens variabel min 2--98 % s tabi/iserade 


BEGÄR UTFÖRLIGA PROSPEKT! 

TEKTRONIX I nc. 
Portland. Ore. U.S.A. 

Generalagent: 

Björnsonsgatan 197 ERI K FERN ER Br omma 3. Tel. 377700 
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Spänning 

Varvtal (1 tJid låg, 2 (lid normal, 3 vid hög rotor
d~mpning) och s:röm (4 vid hög, 5 vid låg rotordiimp
nmg) jo m funktion av spä..nningen vid motordriJt. 

Messmotor M 35 
Lägsta anloppsslröm 8 ilA Detta nya tyska mätorgan från Fernsleuergeräte ut· 

märkes av sträng linearitet mellan pålagd spänuing,Lägsta anloppssp. 2,5 mV 
ström och varvtal, hög verkningsgrad och lågt trög' 

Högsta känslighet 0,12 IIW hetsmoment. 

Några an'vändning8områden:
Max. drilhpinning 24 V= 

Fjärröverföringar av mätvärden och visarställningor. 
Max. belastn .•mom. 20 gem Nollningsmotor i bryggkopplingar. 

Matning av skrivare. 
Max. varytai 2000 r/ m lu.tegratioDsorgan. 


t!kströmsgener8torer för små vridmoment. 


Kan levereras sammanbyggd med: 1) Kontaktanordning för impulsgivning, 
2) Räl. neverk, 3) Reduktionsl:äxeI1-100.000, 4) Reduktionsväxel+ potentiometer. 

Besök ..... r Dlonter 469 hall ilie p .. S,t Erlks-~Iässan. Begär prislista! 

Ensa m. TelefonA B I M P U L S 

försölja re 21 O 8 08 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

, 
r-T-R-A-N-S-F-O-R-M-A-T-O-R-E-R~'\"HIGH FIDELITY" HÖGTALARE 

18 och H tums modeller med extra b re tt 
frekvensom rade. 15 ohm eller efter or
der. Priser från 135 kr. Begär broschyr! Specialitet: Materie l till Williamson

förstärkare .12 tum coaxlalhögtalare med högtons· 
horn 15 ohm, 17.000 gauss, 30-17.000 p/s, Utgångslransfonnatorer: 10-50.000 HZ. 
15 watt. Med LC.filter kr. 365:-. 

Nä ttransformatorer: 20-200 mA.Högtonshorn 15 ohm, 3 watt, 3.000-14 .000 
p/s. Med LC-filter kr. 115:-. Drosslar. 
Delningsfilter, 500 pis kr. 140:-. Motstånd: 1 0 /0 ytskiktsmotstånd.
\.Villiamson förstärka re , byggsats kr. 

Kondensa torer: 1 0 /0 glimmerkonden
satorer. 

525: -. 
Graververk 33'/'/78 v/min. . även LP
inspelning. Dyn. huvud 15 ohm. 30 Utgå ngstransformatorer: 30-16.000 HZ.15.000 p/s, synkronmotor. Pris kr. 2.300: -. 

Tonfilter: 20-20.000 HZ.3·hast.·verk med synkronmotor, utan 
P. U. kr. 375:-. 

Se även vå ra annonser i PR nr. 5 o. 6! 
 TRANFO HANDELSBOLAGTillskriv oss beträffande allt i branschen! 
Liit oss hjälpa Eder att få just det Ni Arkileklvägen 28, BROMMAönskar till fördelaktigaste priser! 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON Tel. 26664·5 
Vidar;;atan" 3204,33058,5 Stockholm Va 

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

JOHN SCHRÖDER 
Konsulterande ingenjör 

RADIOTEKNIK - ELEKTRISK MÄTTEKNIK - INDUSTRIELLA ELEKTRONIKANLÄGGNINGAR 

Projektering, konstruktion, loboratoriemätningar 

Havsfruvägen 15, Bromma. Tel. 259533 

ju ej gärna med extra induktanser eLdyI. 

parallellt med röret i detta fall. Den förut 

omnämnda SeR·beskrivningen ger en ,vag 

antydan i liknande riktning. 
Sedan påpekar S:\lSVL, atl kopplingen 

mellan de omnämnda gallren alltid kan ned· 
bringa genom inkoppling aven positiv kapa· 

citans, om kopplingen har karaktären av neo 

gativ kapacitans. Ja, det har heller aldrig 

förnekats. Däremot står mln maktlös i de 

fall, då kopplingen råkar vara ekvivalent m~r1 

en positiv kapacitans. Se ovan! 
Beträffande den åsikten, all det inte skulle 

vara fördelaktigt all kompenEera bort influ· 

en seffekten. om oscillatorfrekvensen ligger 
lägre än signalfrekvensen, vill jag däremot 

säga, att man i så fall nog bör ha ett hög· 
frekvenssteg framför blandarröret för att uno 

dertrycka oEcillatoruts trålning genom motta· 

garens antenn. Jag tror, att man nöjer sig 

med litet lägre blanDningsbranthet, om blott 

oscillatorutstrålningen kan undvikas, ifall det 
inte finns högfrekvenssteg i den mottagare, 

som det eventuellt kan gälla. 

Sune Brec!cs tröm , SM4XL 

Normer för 

l judförstärkaranläggning 


Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) har 

gett ut normer för ljudförstärkaranläggningar. 

SEN .36-195.3. Nonnerna är avsedd a att skapa 

enhetliga grunder för planering och bedöm· 

ning av ljudförstärkaranläggningar och de i 

dessa ingåenrl e enheterna. Klassificering av 

materialen med hänsyn till kvalitetsfordringar 

för olika användningsområden har faststälILs 

för nålmikrofoner, mikrofoner, högtalare, hör· 

telefoner och förstärkare och kompletta ljud· 

förstärkaranläO'gningar. Vidare återfinnes de· 

finitioner på en del akustiska och förstärkar· 

tekniska begrepp, med en del »nykonstruktio· 

ner» , exempelvis »nominella data», »mä ttnad ,,· 

inspänning», »reflexbredd». »tvärutslag», »tvär· 

hast ighet», m.m. 
Ett speciellt värdefullt avsnitt är det SOlU 

omfattar anvisningar för hur mätningar skall 

utföras på olika enheter i ljudförstärkaran· 

läggningar. Även mätningar på förstärkare be· 

handlas: upptagning av frekvenskurvor, upp· 
mätning av distorsion, övertoner och inte rmo· 

dulation, störnivå och brummodulation, inre 

inpedanser m.m. Även en del rekommendatiu· 

ner beträffande uppbyggnaden och installa· 

tionen av ljudförstärkaranl äggningar återfin· 

nes i dessa normer, bakom vilkas tillkomst sä· 

kerligen ligg r åtskilligt arbete. 
Normerna bör vara ägnade att bringa reda 

och ordning på ett område, där de tekniska 
konturerna varit väl suddiga och där det hit· 

tills varit svårt all anställa rättvisa jämfÖrel· 

ser mellan material och anläggningar av olika 

fabrikat och utförandeformer. (Sch) 

36:9 




Keramiska omkopplare Sektioner av frequenta med kon
takter av hårdförsilvrad fosforbrons 

Specialomkopplare eller av rent silver.MAYR 
-,~~~,- Typ 

.~ . A1 ....... ..•,.' . 

~~ I • 

En ny typ av miniatyromkopplare med 

max 12 kontakter (t.ex. 1-polig ll-vägs) 

per sektion, avsedd att anvandas som 

instrumentomkopplare e.d. där små di

mensioner krävs. 

D a t a: max diam 43 mm, max 12 läqen 

(delningsvinkel 30°), provspänning 1 500 V 

vid 50 pIs. 


Typ 

E9 

Miniatyromkopplare med stora variations

möjligheter. Varje sektion har max 8 lä

gen (t.ex. 1-polig 8-vägs eller 4-polig 2
vägs) och standardtyperna har upp till 

3 sektioner. Denna omkopplare kommer 

ofta till användning som våglängdsom

kopplare i mottagare e.d. 

D a t a: max diam 36 mm, max 8 lägen 

(delningsvinkel 45°), provspänning 1500 V 

vid 50 pIs. 


Typ 

A9 

liknande typ E9 beträffande kontaktbe

styckningen men med ett kraftigare utfö

rande. Uppbyggnadssättet med genom

gående skruvar och distansrör möjliggör 

även att man på denna typ kan variera 

avståndet mellan sektionerna. 

D a t a : max diam 43 mm, max 8 lägen 

(delningsvinkel 45°), provspänning 1500 V 

vid 50 pIs . 


Typ 

E6 

En universalomkopplare med 12 kontak
ter (t.ex. 1-polig 11-vägs eller 2-polig 5
vägs) per sektion och med extra kraftig 
lägesmarkering (se fig.). 
D a t a: max diam 50 mm, max 12 lägen 
(delningsvinkel 30°), provspänning 2000 V 
vid 50 pIs. Kapacitet kontakt-kontakt c:a 
1 pF. 

Typ 

E7 

En robust universalomkopplare med 14 
lägen (t.ex. 1-polig 14-vägs eller 2-polig 
7-vägs) per sektion. Genom precisions
slipning av keramiken samt självrensande 
kontakter har erhållits en synnerligen sta
bil och driftsäker konstruktion. 
D a t a: max diam 68 mm, max 14 lägen 
(delningsvinkeI25,l°), provspänning 2000 V 
vid 50 pIs. Kapacitet kontakt-kontakt c :a 
l pF. 

Typ 

A2 

En kraftig omkopplare med upp till 23 
lägen (t.ex. 1-polig 23-vägs eller 2-polig 
ll-vägs) per sektion, speciellt tillverkad 
med tanke på användning inom HF-tek
niken. Är försedd med ställbar lägesmar
kering för delningsvinklarna 15°, 30° , 45° 
och 60° för resp 23, 11, 8 och 6 lägen. 
D a t a: max diam 100 mm, max 23 lä
gen, provspänning 3000 V vid 50 pIs. 

Typ 

AB 

En högspänningsomkopplare tillverkad 
med extra kraftiga kontakter för höga 
effekter. Lämplig för radiosändare o.d. 
D a t a: max diam 99 mm, max 8 lägen, 
(delningsvinkel 45°), provspänning 8000 
V vid 50 pIs. 

Kanal

väljare 

En fullständigt skärmad omkopplare, av
sedd att användas till kanalväljare i tele
visionsmottagare. Omkopplaren är gjord 
för 12 kanaler och konstruktionen i sin 
helhet med den effektiva skärmningen 
åsyftar erhållandet av god ingångstrans
formation, hög HF-förstärkning, säkerhet 
mot spegelfrekvenser och oscillatorstrål
ning samt låg brusnivå iblandarsteget. 

Typ 

T400 

En sinnrikt och stabilt konstruerad tryck
knappsomkopplare i huvudsak avsedd för 
spolsystem i mottagare. Utförandet avser 
montering av spolarna direkt på omkopp
larens stomme och en tryckknapp har 
speciella kontakter för nätspänning. 
Typ HOO tillverkas liksom övriga omkopp
lare i ett flertal varianter, och fabriken 
offererar gärna omkopplare utförda med 
kontaktkombinationer enligt kundens öns
kemål. 

LÅGA PRISER KORT LEVERANSTID. 


STANDARDTYPER KUNNA SOM REGEL LEVERERAS FRÅN LAGER. 


REKVI RERA SPECIALKATALOG! 


Generalagent: BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm Sö, tel. 449295 
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------'Brimistorn 
- ett nytt byggelement 
för strömkontroll 
I3rimistorerna är opolariserade motståndselement utförda i termistorma 

terial, med samma utseende som vanliga 2 W-motstånd. De är särskilt 

lämpliga för att dämpa inkopplingsströmmar och kompensera motstånds

variationer hos andra komponenter i Lex. radio- och televisionsutrust

ningar. 


Brimistorerna tillverkas i stora serier som vanliga motstånd med gängse 

toleranser, vilket gör dem synnerligen ekonomiska i användning. 

Brimistorn är ett resultat av de senaste forskningarna inom halvledar

området, som utförts vid det engelska IT &T·företaget Standard Tele

phone and Cables Ltd. 


International Tdephone und 

Telegr.ph Corporation 

- e ll "örldsnomn inom teletekniken 

A-B Standard Radiofahrik 
Bromma· Telefon: Stockholm 252900 

'

\ 

Elektrolytkondensatorer 

Ledningar och tråd 

Televisionsantenner 

Rad iokomponenter 

Omegamotstånd 

Nätspän n i n gsom kop p lare 

AB ELTRON 

Kronobergsgatan 19, Stockholm 


Tel. 507994 


'

Under rubriken RndiojndustrlD8 ny
h6ter Inför68 uppgifter från tillv6rkar6 

och importörer om nyheter, som av 
företaj;on introduceras pl\ . marknaden. 

Svängbara förvaringsställ 

Svängbara förvaringsställ, »Swing Container», 

av danskt fabrikat har introducerats på svens 

ka marknaden av Ola/ Nilz ,m, Stockholm_ 


De i ställen ingående askarna, som är av ge
nomskinlig plast, bör lämpa sig synnerligen 

bra som förvaringsplats för motstånd, konden
satorer, skruv m_m. Ställen tillverkas i olika 
storlekar med 6, 12 eller 18 askar. Askarna är 

222 mm långa, 62 mm breda och 27 mm höga 
och dessutom försedda med löstagbara mellan
väggar. 

Nytt A VO-instrument 

Svenska Radio AB, Stockholm, har översänt 
data för ett nytt AVO·instrument »Electronic 
Multimeter CT 38», en universalrörvoltmeter 
med 95 mätområden. Instrumentet, som är av· 
sett för nätanslutning, har ganska aktningsvär

da dimensioner och är tydligen i första hand 
avsett som ett lahoratorieinstrument. 

Instrumentet innehåller en likspänningsför
stärkare, som ger fullt utslag {ör 250 mV, en 
dekadförstärkare för HF, shuntar och förkopp
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-uret 
är vad Ni väntat på 

Den enda klocka i världen som automatiskt ger Eder 


alla önskade radioprogram punktligt under en hel 


vecka och som sköter Edert inspelningsaggregat, be. 


lysning eller värme i sportstugan. 


Begär närmare upplysningar från Eder radiohandlare eller 

direkt från oss. 

INDUSTRI AB 

Munkbron 9, Stockholm C Tel. 1199 12, ] L3713 

Sven k uppfinning 

världspatenterad 

~ .märkt 

R eflex-uret är wfört för allström, sköter 

alla önskade elektriska apparater och sig

naler inom industri, kontor skolor och hem. 

Bryteffekt ca 900 watt. Vid större effekter 

användes mellanrelö. 

Stor 
•sorterlng 

av 

KONDENSATORER 
av det 

förnämliga 
märket 

~ 



MARKNADENS BÄSTA 

STABILISERADE 

LIKRIKTARE 

med avseende på 


Stabilitet 


Brum 


Val av spänningar 


och strömmar 


Hanterbarhet 


Hållbarhet m. m. 


Ger mest för pengarna! 

C' . ,,' IJe sJa v. 

typ LS7C data 

0-450 V, 200 mA. 

-160 V, 30 mA. 

Brum 0,5 mV. 

Stabilitet 0,005 0/0. 

Inre motstånd < l ohm. 

Högohmigt negativt 

gallerspänn ingsullag. 

Två s t. glödspänningar. 

Endast selenlikriktare. 

Väl ventilerad chassi

konstruktion. 


Leverans från lager. 
Pris 990:

Civilingenjör 

CARL O. OLSSON 
Lftngselel'ingen 94, Bromma 

(ob~ ny adress!) 

~~------------------------------_/ 
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lingsmotstånd för indikatorinstrumentet samt 
ett stabilisera t nätspänn ingsaggregal. DeOis, 

utom kan yllre shu ntar och förkoppJingsmot
stånd anslutas och - vid mätning vid radio· 
frekvenser - ell speciellt mä thuvud. yIätnog· 
grannheten vid fullt utslag uppges till ± 2 D/ u 

för likspä nningsområdena och ±3 % för växel· 
spänn ingsområdena. 

Mätområdena för likspänningsmätning sträc · 
ker sig från 0--250 mV (lO Mohm ingångs
resistans) till 0--10 kV (l00 Mohm ingängs
re istans) . Mätområdena för liks trömsmätning· 
ar har ett lägsta mätområde 0- 10 fiA, 
och ell högsta 0--25 A, det senare fås med 
utny ttjande av yllre shunt. 

Resistansmätning kan med della instrument 
u tföras från 0,2 ohm till 100 Mohm. 

Växelspänningsmätning kan utföras med el
ler u tan speciell yllre mätkropp, i senare fallet 
kan mätningar utföras vid frekvenser upp till 
250 Mp/ s. CtnYlljas en inbyggd förstärkare 
kan spänningen 0--100 mV och 0--250 mV 
upp mätas, övriga mätområden går från O- l V 
upp till 0--250 V. iVlätområdena för växel

ström är de samma som för likström. 
En extra finess är all ingångsklämmorna 

vid likspänningsmätning kan kopplas balanse
rade till jord, varigenom differensen mellan 
två likspänn ingar kan uppmätas. 

Vrid transformatorer 

En innehållsrik katalog över vridtrans[orma
torer för spänningsreglering har översänt - av 
General Radio Co, 275 Mass., Cambrido-e, US . 

Vrid transformatorerna, vars amerikanska 
benämning är »Variac» - en benämning som 
ju också vun nit visst insteg i vårt land - be· 
,tår aven enkellagrig toroidlindning pil en 
ringkärna av transformatorplåt. är den bli
brerade skalan vrides (fig. l) rör sig utefl er 

7 

S 
lindningen en kolborste, som bringas i kontakt 
med lindningsvarven. Kolborsten kommer tack 
vare lindningssältet alltid att vara i kon lak t 
med minst ett av lindningens varv. Utgående 
sp änningen är kontinuerligt variabel från O 
till 17 % över ingångsspänningen. 

Ett tjugotal utföranden finns att välja på 
för effektbelopp från 0,17 till 21 kW. Trans
formatorerna tillverkas för såväl 115 V som 
230 V spänning. l\löjlighet er att ganga vissa 

KONDENSATORER 
THE TElEGR A PH CONDENSER CO. LTD 

Hi·K MULTIPLE TUBULAR (ERAMteS 

KOPOC1. ' Ar.be!s· I Dimensioner I 
lons sponnlng Löngd I Diom. Typ
mfd = 1,,-, 

2X 500 l' 500 250 110 mm. 4.5 mm' I2CTH 310/W
2Xl000 500 250 10 mm . 4.5 mm. 2CTH 310fW 
2X 1500 1500 250 15 mm. 4.5 mm. 2CTH 315/W
2>' 2200 500 250 22 mm. 6 mm. 2CTH 422/W 
3X 500. 500 250 115 mm. 4.5 mm. JCTH 315/W 
3Xl000 j 500 250 15 mm. 4.5 mm . 'j3CTH 315/W
3X22oo,500 250 22 mm . 6 mm. 3CTH 422/W 

GENHALAGENTER 

FORSLID &. CO A.-B. 
Torsgaton 48, Stockholm - Te l. 329245. 337545 

RADIOMATERIEL 

EN GROS 


ELEKTROLYTER 


POTENT10METRAR 


RÖR 


SKALLAMPOR 


HÖGTALARE 


BILANTENNER 


FÖNSTERANTENNEH 


I MPORT AB INETRA 

Regeringsgatan 97 Stockholm C 


Tel: 200147, 216255 


A llt för radio och television 


Rekvirera vål' lagerlista 


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



~_~ TELEFONPROPP 

~ 

typ 4H417, är avsedd för jackar 
med 1f.I " hål. Den är tvåpolig, 
går läH att montera och använ
des i stor utsträckning för t.ex. 
centralradioanläggningar på 
siukhus och vårdhem. Telefon
proppen tillverkas i färgerna 
svart och vitt. 

Den nya telefonproppen för
enar tidigare goda egenskaper 
med föliande konstruktionsför
bättringar : 

• 	 Skruvanslutning 

• 	 Avlastningsklämma 

• 	 Termoplasthölje, som tål slag 
och stötar 

I 

A K T I E B O LA G E T ALPHA ETT LM ER ICSSON-FÖRETAG 
Sundbyberg. Tel. 282600 

"INGELEN" - Radiodelar 

välkända i alla länder, finnas 

utställda å St. Eriksmässan i 

Stockholm 22/8-6/9 1953 

Österrikiska paviljongen 

MA-Hallen 

* 

Var god besök vårt mäss-stånd 


Hjärtligt välkomna! 
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ADRESSFÖR;\NDRING 
Omkring först a september f lyttar vå rt 

kontor li ll ny ad ress 

NORR MÄLARSTRAND 22, 5 tr 
stockholm K . 

Samtidig t får v i följande nya telefon

nummer : 529807, 529808. Det gamla 

numret 207866 s lopas. 

En del av lagerex peditionen kommer 

att till sv ida re ske från gamla adres_ 

sen Tunn 19atan 23 , 2 tr ., men då 

lagre t är obemanna t m åste a nmälan 
förs t ske till nya adressen. 


KATALOG 
Vi står väl rustade med nya stora 
lager av Telcons koaxialkabel och 
m ä ngledare och katalogblad däröver 
ä r under t ryckning. De omfattar även 
kompletta uppstäJlnin gor över MU
METAL-plå t , -skärmburkar och -kärn
bieck. Vi sänder p begä r an dessa 
katalogblad och prislistor ävensom 
tekniska data över alla andra av 
våra välkända p rodukter. 

AB E. WESTERBERG 

STOCKHOLM 


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

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Larfeldt

c;.."ruNoA 1171 
Mldilm",,,r ". S.nult. P",m,om buds/;rmi"gm 

CI!NTRUM STOCKHOLM 
Kungsg;!,tan 36 - Tel. '23°970 

, 
Realisationsprislista 
Under september utförsäljes di

ver~e udda materiel, bl. a. 100 W 

sändare, keramiska spolformar, 

diverse rör, trådspelare m.m. 

Oscillograf AN/APA-I, walkie-tal

kies, mottagare m.m. som vanlig l 

i lager. Begär prislistor! 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

\. 
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typer av vridningslransformatorerna finn s ock

så. 

Rörkataloger 

Standard Radio/abrik, Bromma, har över än t 

ett par kataloger över mottagarrör. Den ena 

katalogen omfattar engelska rör frå n Brinrar 
Va/ve. Det är här fråga om huvudsaklio-cn ame

rikanska rörtyper av lokaltyp och 7- och 9-stifts 

miniatyrtyp. Även några engelska rörtyper äro 

medtagna. 
Den andra katalogen är från Lorentz, Stutt 

ga rt, och omfattar miniatyrrör, novalrör, nyc

kelrör och ett par bildrör för TV-mottagare. 

Ny firmatidskrift 

Ingeniörsfirma M Stenhardt, Stockholm, har 

börjat utge en tidskrift, »Nytt från Stenhardt». 

Den är avsedd att utkomma med ett nummer i 

kvartalet och kommer att innehålla tekniska 

artiklar om mättekniöka problem och in forma

tionsartiklar om nyheter i företaget" försälj 

nings- och tillverkningsprogram. I första num

ret av tidskriften återfinnes bl.a. en artikel av 

c ivilingenjör Erland Wallin »Om konstruktion 

av spänningsstabilisatorer av serietyp» och ut

förliga data för en ny typ av universalinstru

ment. Tidskriften kan av intresserade erhållas 

gratis efter hänvändelse till företaget. 

Ny tysk facktidskrift 


En ny facktidskrift, Rund/unk-Fernseh-Gross

handel, organ för Verb and Deutscher Rund


funk- und Fernseh-Fachgrosshändler (VOR), 

utkommer nu i Tyskland. Tidskriften, som även 


innehåller artiklar i ekonomiska ämnen; bör 


vara värdefull informationskälla för importö


rer av produkter fr lln den numera snabbt ex


panderande tyska radioind ustrin. 


Rättelse 

Fler/aldarsteg i amatörradiosändare 
Fig. l nr 7/ 53 sid. 18 är enligt ett p iipekanrk 

från artikelförfattaren felaktig , enär iindringar 

ifråga om amatörradioh-ekvensbanden nyligen 

fast ställts av Telegrafstyrelsen _ Ändringarna 

omfattar 3,5, 7 och 14 Mp-banden, dessutom 

har 21 Mp-bandet tillkommit. En korrigerad 

upplaga av fig. l återges nedan. 

t ~.a;;;wk"D"1' f' 
60 I }. ':4 I . 7.. 
1 , , ,= I 

~ , ~ ,"!7""7""'J' 

21 ZZ Z3 24
,t[tZqfJ. I I 

11 18 n JO 12, 
'iI i j I , 

ll5 l4!l K5 ~ M 10) 
i OJ I I 1 

.gJ "0 '10 o()o 44j) <!O <50 <1!J <BO,, ! I I I ,= 
oro <m ~ l2fIl ~ llOO lJI1) 0<' !!'il ilI!Il HDOHal '«j, , ,I tf 1 I I l I I I i 

roi 2100 2500 Zf40 Z700 2!iOO
'e ! p. I I , I , -

1500 5000 \200 I' ~O 5600 saoo,i 1 I i = 
11.00 11600 

9QIO - I°F~!OO I)~I)F IlF Ii~ Ii~ ,l I 
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Den nya lödkolven 
CONTEX ILäs art. PR 4:61 

Patentsökt 

Ett revolutionerande framsteg vid lödning
inom radioteknik och fin mekanik - san
nol ikt den slutg iltiga lösningen, som 
mång sökt i decennie r . 
Den elektr. punk t- e ller motståndssvets
ningens princip : värmen bildas i själva
lödspetsen m ellan dess bakre 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 skruvme.iJ;el 
eller tångl 
Ringa vLkt : kolven väger ca 100 gram. 

Elbehov: 4-6 Volt, ca 50 Watt, likström 
eller växelström: anSlutning liH glöd
strömslindningen på en nättrafo, bilacku
mulator, batteri, el. dyl.l 

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

Beställ den från Er materie/gro•• ist eller di· 
rekt från representallfen för Sverige: 

AKTIEBOLAGE! ~ 

ffi}J)H~ 0- 5 W! O I N 

Västergatan 24 - Tel. 31840, 12071_ 
\.~------------------------------_/ 

HÖGSPÄNNINGS
GENERATORER 

2 KV lmA Kr. 78: - netto. 
6 KV lmA " 82 : 50 

12 KV 1mA " 98 : 
30 KV 0,2mA ,,280:

HÖ GSPÄNNINGSSPOLAR 
2 KV 4 mA Kr. 29: - netto . 
6 KV 4 mA " 29:

12 KV 4 mA " 34: 75 
20 KV 1 mA " ö9: 50 

Högspänningsgeneratorer och spo
lar utföras även på beställning. 

ETRONIK 
P"slfa"k 3 

SIO\l5\ä;;'Cil .J :\iisby Purk. Tel. 5610 28 
\. 

RADANNONSER 
Under denna rnbrlk Införas radannoDser till 
ett pris av kr. 3: - per rad. ADDonstypen är 

avsedd endast tör amatörer och tör enstaka 
försiilJnlngar. Firmannnon8er må.st-fl hänvisas 
till vårn övri.l'a IlDDoDsformnt. 

Beg. signalgenerator och rörprovare kö
pe'i. Box 3058', Östervåla. 

Till salu: Gelosa Super, Simpson mät
instrument, Multi Ranger panel instrument. 
Ev. byte mot lättviktare. Svar till "Snarast", 
Populär Radio f. v. b. 

Till salu: Trafikrnottagare HAMBANDER 
p. g. a. studier. Svar till "Sv.-bl. V-h", den. 
tidn. 
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\ 	 Obs! Nyhet! 

signalgenerator för UHF 


typ L l 


Advance signalgeneratorer täcka nu 

helt behov från 15 pIs till 1000 Mp/s 

GENERilLilGENT 

Frekvensom/ång 
300 Mp/s-l 000 Mp/ s i 2 direklkalibrerade områden. 

Område l: 300- 500 Mp/ s. 

Område 2: 450-1000 Mp/ s. 


Utspänning 
Utspänningen regleras med en kolva ttcnuator som arbetar 
i Hll (TEll) moden och har ett område av 130 db. 
Den normala referen pänningen är 100 mV över 75 ohm 
och inställe ' med bärv1lgskontrollen. Utspänningsvoltme· 
tern är kalibrerad upp till 300 mV men betydligt högre 
utspänning kan erhållas över större delen av frekvensom
rådet. Kalibreringen av utspänningen är ca ±2 db när ut
gången är anslut en till en anpassad 75 ohms belastning. 

Inre modulation 
l . 	Sinusvåg, 1000 p/ s. inställbar 0-50 % . 

Modulationsgraden kontrolleras med inbyggd, direkt
kalibrerad meter. 

2. Puls. 
Inställbar från 15 fis till fyrkantvllg vid 1000 p/5. PuJs
vidden inställes med hjälp av direktkalibrerad skala 
och omrlld somkopplare. 

Yttre modulation 
1. 	 Sinu.svåg. 

50 % modulation erhålles vid en inspänning av ca 12 
V eff. över 30.000 ohm varvid modulationsgraden reg
leras liksom vid inre modulation. 

2. Puls. 
Pul ser av minst 12 V topp till topp vid hög impedans 
kan användas för yttre modulation. 

Särskilt uttag finnes för anslutn ing av oscilloskop vid 
studium av modula tionsvågformen vid både inre och yttre 
modulat ion. 

Nätanslutning 
110-120 V och 200-250 V, 40--100 p/ s. 

Effektförbrukning ca 75 W. 

En bryggkopplad metalIikriktare användes för högspän

n ingsl ikrik tning. 


Rörbestyckning 
1-..QF4, 2-12AT7, 1-8D3, I-..QBW6. 

Tillbehör 
Nätsladd, 3 Belling Lee kontakter för modulationsanslut
ning, 10 db attenuatoransl utning, UHF coaxialledning. 

Dimensioner 
Längd 660 mm, böjd 356 mm, djup 330 mm. 

Vikt ca 42 kg. 

Alla kontaktytor äro rhodiumpläterade [ör att garantera 

god kontakt och nedbringa verkan av sli tage och åJdrings

fenomen. 


PAR HELLSTROM 
AGENTlJRFIRMA. 

GÖTEBORG C 
Telegramadress: Pagenzia 	 Box 279 Tel. 132826, 132832 

Dämpsa.tser _ Eleldrolytkondensa.torer - Konstantspänningsdon - Mät.instrument för telefoni och biirlrekvensteknik 
Omformare i specialutföranden - Papperskondensatorer - Signalgeneratorer - Trimkondensatorer - Vrldkondensatorer -

Ytskiktspotentiometrar - Motstånd, alla slag - Keramiska. kond.ensa.torer. 
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Sveriges innehållsrikaste 

katalog lör raclio- och 

elektronikkonlJlonenter 

Katalogen finnes för omgå

ende leverans och sändes 

gratis till inregistrerade fir

mor , samt tekniker och fors

kare vid industri, skolor , la

boratorier och försvarsvä

sendet . 

Arnatäror kunna erhålla katalogen mot 

vart självkostnadspris kr 6 :

Antenner 
Antennmateriel 
Bandspelare 
Band o. tråd 
Batterier 
Drosslar 
Elektrolytkonden

satorer 
Förstärkare 
Glimmerkonden

satorer 
Grammofoner o. 

tillbehör 
Helical-potentiometrar 
Högtalaranlägg

ningar 
Högtalare 
Instrument 
Kabel 
Keramiska konden

satorer 
Koaxialkontakter 
Kontakter 
Kopplingsdetaljer 
Kristalldioder 
Mikrofoner 
Mikrovågsdetaljer 
M.'P.-kondensatorer 
Motstånd, grafit- o . 

trådlindare 
Oljekondensatorer 
Omkopplare 
Papperskonden

satorer 
Polestyrenkonden

satorer 
Potentiometrar kol-

o. trådlindade 
Rör 
Rörhå'llare 
Selen likriktare 
Strömbrytare 
Televisionskonden

satorer 
Transformatorer 
Vågledare för 9 mm 

till 10 cm 

Un dertecknad rekvirerar härmed 1 ex. av den 
nyutkoTllna katalogen att sundas 

Gratis / Mot postjörsko tl. 
Stryk det ej tillämpliga. 

Namn .. . .. .. . .. . . . . . . , .. . . . . . ... . ....... . 


AB GOSTA BÄ CKSTROM 
Postadress . .... . . ...... . ............ . . . . . . 

Ehrensvärdsgatan 1·3 • STOCKHOL I • TeleCon växel 5'l0390 PR·9..';3. 


