
ProvningsbestänlD1elserna 
för nö tmottagare. - Vad amatören har att iakttaga. 

Stabilisering av gallerilllpedansen 
vid reglerade hf- och mf- rör . 

Mätllletoder för ultrakorta vågor 
av civilingenjör Owe Berg. 

Mer än fyra Illf~kretsar 
i superheterodyner. Kre tsarnas lämpliga anordning. 

Mottagarrörens verkningssätt 
Olika blandarrör, deras konstruktion och användning. 

Konstruktionsdata 
och provningsmetoder: Batterisuper med stålrör. 

Tråkigt fel vid centralantenner. 

Radioteknisk revy 



Den är inte "revolutionerande" 


AGA 

151 

Lika litet som någon annan av marknadens appa

rater innehåller AGA:s nya 6-rörs super några revo

lutionerande nyheter. Men den förenar i sig några av 

de mest värdefulla bland de senare årens framsteg. 

AGA:s stabila kortvåg ger Eder många stationer extra 

- kraftiga som lokalstationer. Tryck på lokalknappen, 

så h ar Ni Sverigeprogramme t i en blink - oavsett vad 

Ni lyssnat på förut. Den n ya inställningsratten är både 

snabb- och fin inställning - snabbhet och precision 

på samma gång. AGA:s nya klangkontroll ger E r 10 

bestämda m öjligheter att välja på - alltid rättvisa åt 

tal och ton. H ör sedan det utmärkta ljudet och se den 

vackr a lådan i exotiskt trä - då förstår Ni varför AGA 

151-152 är en av de mest sålda apparaterna i sin 

prisklass. 

Skaffa Er en radioAGA - 

152 

KRONOR 

330.

men den är en ovanligt bra radio 

AGA':s goda kortvåg 
AGA: s goda kortvåg beror på 

ett par speciella AGA-konstruk

tioner, vilka äro patentskydda

de. Den ena innebär, att band

bredden automatiskt ökas, då 

apparate n kopplas över på kort

våg. Hä ri genom minskas te n

d ensen ti ll aku~tisk å te rkoppling 

o ch inställ ni ngen blir inte så hår

fin. Vida re hor AGA-kortvågen 

du bbel återkoppling i oscilla

torn. Härigenom erhålles lin

jär svängningskarakteristik och 

jämnare återgivning. 

det hör till god ton 
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FRÅN REDAKTIONEN 

POPULAR RADIO 

får nytt utseende 

frå n och med januari 1941, vilket vi härmed vilja göra 
våra ärade läsare uppmärksamma på. Det är endast 
fråga om en modernisering av tidskriftens yttre. Både 
namnet och förlaget bli oförändrade. Vi tro att läsekret
sen skall hälsa den nya P opulär Radio med tillfreds
ställelse. 

I fråga om innehållet planera vi ingen annan föränd
ring än att vi ämna göra tidskriften bättre och bättre 
nu mmer för nummer. Vår strävan är att göra Populär 
Radio sådan, att den blir till största möjliga pra·ktiska 
nytta för läsaren. För att kunna realisera delta önska vi 
utöver vår nuvarande, ,'ärdefulla medarbetarstab mänga 
nya medarbetare, i sYlU1erh et praktiskt arbetande ingen
jörer och radiotekn-iker inom industri och radioservice. 
Alla, som ha förmåga därtill, måste vara med om all 
söka göra Populär Ra·dia ,iJl d en ve rk li gt \'ärJe.fulla 
radiotekn-iska publikation, som den på grund av sin 
redan höga uppskattning inom alla ndiokretsa.r har ut
sikt att kunna bli. 

Till slut ett tack till våra läsare, medaTbe tare och 
an nonsörer för d et gångna året. Vi ön ka alla en 

God Jul och Gott Nytt År! 

I EfTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN A N GIVANDE AV KALLAN FOR8JUDET 

o 

fJo-d (jul O-eh fJo-ll (Jltjlt db, 

tillönskas alla våra ärade kunder 

RADIONYHETER I 1941 års katalog nu utkommen m Ed många 

intressanta nyheter t. ex. 

Mätinstrument, alla typer Högta/are 
Byggsatser för nät- och batteri -drift Ska/anordningar 

Spo/sys/em, med fem våglängdsom- Vibratoromformare 
råden Polent lomE/rar m. m. 

Gör oss ett besök eller skriv idag och begär 1941. års 

supplement-katalog som då sändes Eder gratis och franco. 

NATIONAL RADIO Målar~a;~~~:~'L2~8662 




Moderna sändar- och förstärkarrör samt likriktarrör för de 

flesta i praktiken förekommande ändamål och frekvensområden 

tillverkas av Tungsram-verken. Ett högvärdigt material och nog

granna fabrikationsmetoder garantera stabilitet och driftsäkerhet. 

Begär offert från 

S V E N S K A O R lON F Ö R S ÄL J N I N G S A.-B. 
S t o c k h o I m, G ö t e b o r g, NI a l m ö 

,.. 
Tungsram sän. 

dar rör ha också 

blivit kända för 

kvalitet och till· 

förlitlighet o. le· 

vereras till verk 

och myndigheter. 

TUNGSlAM 
SÄNDAR-RÖR 



N:r 12 ' DECEMBER 1940 XII ÄRG. 

för nätanslutna radioapparater och förstärkare. 

Vad amatören har att iakttaga. 

re ör att kunna informera våra läsare om de nyaste prov·

Ir ningsbestänunelserna för radioapparater och förstärkare 

ha vi vänt oss till Herr G. Samuelson i Svenska Elektriska 

Materielkontrollanstalten (SEMKO), som framställer saken 

på följande sätt: 

Nu gällande provningsbestämmelser 

för radioapparater och förstärr.are. 

Under rubrik »Amatörbygge och säkerhet» infördes i nr 

12 dec. 1934 en artikel, skriven av framlidne civilingenjör 

C. A. Stedt, vilken avhandlade säkerhetsfrågan för nätan· 

slutna radiomottagare efter då gällande provningsbestäm. 

mejser. 

Dessa bestämmelser, Svenska Teknologföreningens Hand· 

bok XXVI, »Anvisningar rörande radioapparater, avsedda 

att matas med driftström från lågspänningsnät», blevo an· 

tagna av Svenska Teknologföreningen den 7 dec. 1923. 
Då man särskilt tar hänsyn till det tidiga utvecklings. 

stadium för radio, på vilket dessa be:;tämmelser voro skrivna, 

måste man fastslå, att de voro både bra och skrivna med 

förutseende och visade sig också därför användbara under 

flera år framåt. 

Den hastiga utvecklingen av nätanslutna radioapparater 

medförde rätt snart ökat krav på säkerheten. På grund härav 

utarbetades de svenska provningsbestämmel5erna nr 6, god· 

kända av anstaltens nämnd den 26 maj 1937 och fastställda 

av Kommerskollegium den 23 nov . 1933. Dessa nya bestäm· 

melser grunda ~ig på de s. k. IFK-bestfunmelserni1. vilka 

utarbetats inom en organisation, benämnd »Installationsfra· 

gen ·Kommission» (förkortat IFK) sammansatt av represen· 

tanter från olika länder i Europa, där också Sverige genom 

Semko är representerat. 

Säkerhetsfrågan blir alltså numera tillgodosedd genom 

prov efter dessa nya provningsbestämmelser. Prov kan också 

på begäran utföras efter de s. k. IFK·bestämmelserna. 

Från och med den 1 dec. 1933 gäller lag om provnings· 

tvång för nätanslutna radioapparater. Denna lag grundar 

sig på följande tre utfärdade förordningar: 

I. Svensk författningsamling nr 133, utfärdad av Kungl. 

Maj :t den 26 april 1935. 
Av denna författnings sex paragrafer ha de första tre föl· 

jande innehåll: 
l §. 

KommerskolLegium ä.ger, där så anses påkallat, meddela före· 
·· krilt, att materiel, som vid elektriska 6larkströmsanläggningar 
nyttjas företrädesvis inomhus och utgöres av installationsmateriel 
eller bruksföremål ( hushållsapparater, han.d verktyg och därmed 
jämförliga apparater), skall vara för användning godkänd aven av 
Kun gl. Maj : t därtill utsedd materielkontrollanstalt. 

Sådan föreskrift skall dock icke utgöra hinder för användande 
av materiel, som utan att vara på föreskrivet sätt godkänd vid 
·föreskriftens ikraitträdande redan tagits i bruk. 

2 §. 

lvIateriel, beträffande vil·ken föreskrift meddelats enligt l §, mll 
efter föreskriflens ikraftträdande ej saluföras eller försäljas utan 
att vara godkänd på sätt i samma parag,raf sägs. 

3 §. 

Den, som i strid mot föreskrift, vilken meddelats med stöd av 
§, nyttjar i föreskriften avsedd materiel utan att densamma blivit 

vederbörligen godkänd eller i s~rid mot sladgandet i 2 § saluför 
eller försäl jer sädan maleriel, straffes med bÖler, högst trehundra 
kronor. 



Telefunkens blandarrör 

arbeta ytterst tillfredsställande på kortvåg 

och ha ringa frekvensdrift vid automatisk volymreglering. 

För ECH 11 och UCH 11: 

1. 	 ända ned till 5 meters våglängd, 

2. 	 glidande skärmgallerspänning men samtidigt effektiv aufo
matisk volymreglering, -'

3. 	 ur konstruktionssynpunkt betydelsefullt att precis samnia 

koppling och värden kunna användas för båda rören. 

TELEFUNKEN 
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Förutom vad som här återgivits är enligt § 5 hu&bonde 

ansvarig för föroeelse &om begås av hans husfolk eller i ham 

arbete antagen per&on. 
II. Kommerskollegii författningssamling nr 5, Ser. A av 

den 3 j uni 1938 »ang ende kontroll av radiomateriel och 

gummiisolerade ledningar» . 

Enligt § 1 i föregående förfatlning äger Kommerskolle· 

gium rätt att meddela föreskrift och är denna vad radio

materiel gäller här i denna nr 5 utfärdad den 3 j uni 1938 

och gällande från den l dec. samma år. 

III. Kommerskollegii ' författningsamling nr 5, Ser. A av 

den 14 juni 19!J.0 »angående kontroll av vissa elektriska 

förstärkare» . 

Denna senare förfa ttning är avsedd att vara ett tillägg 

gä llande förstärkare och träder densamma i kraft den l jan. 

194.l. 

De~s innehåll är föl j ande : 

l'vIerl död av Kungl. ~fa j :ts k ungörelse den 26 a pril 1935 (nr 
138) angllende kontroll av visö elek tri sk ma teri el har K ungl. Maj:h 
och Ri kets Kommcrskoll c~ iu l11 fu nni t gott förö kriva. a tt appnrnt er 
{ör först'trknin g av elek trBka svängningar (s. k. fÖr -t 'l rkar.c) skola 
vara för a nvändning g odkända av den av Sven oka Eleklri~ k a ~!a. 
terielkontroUanstalten Aktiebola g dr,ivna 'la terieJkon tTollan sta llen, 
Vad nn stadga ts skall dock ej g,iIla 'ådana fö rstärkare, id vilka 
manDverdonen eller uttagsorganen e ller i ledande förbindel e med 
d ' - 3. st ende anordningar ä ro av"ed da att handha'vas uteslutande 
av för skötsel al' dylika apparater särskilt utbildad p 'rsona!. 

Då exempelvis någon tillverkar en apparat, får denna en· 

ligt gällande lag inte nyttj as, saluföras eller försälj as utan 

att först vara provad och godkänd av Svenska Elektriska 

Materielkontrollanstalten. Som kontroll på att en apparat 

verkligen är i det godkända utförandet t j änar S-märket, viI· 

ket av fabrikanten anbringas på apparatens baksida. 

Att handla i strid mot dcssa gällande förordningar är 

all tså enligt lag åtalbart. 

Hur stä ller sig saken för amatörerna? 

Till ovanstående, 50m klarlägger de statliga myndigheter

nas ståndpu nkt, vilja vi foga följande: 

Den amatör, Eom läEer ovan.3taende, må~te fråga sig, om 

hans experimenterande i fortsättningen skall betraktas som 

olaglig verksamhet. Så farligt är det nog ej. Man får helt 
enkelt i detta fall betrakta amatören som fackman. Det kan 

knappast anses olagligt av amatören att experimentera och 
att för eget bruk förfärdiga radioapparater och förstärkare. 

En mycket skarp varning mot missbruk av denna frihet är 

emellertid här på sin plats. Det får sålunda icke förekDmma 

att amatören okänker bort eller säljer en av honom förfär

digad nätmottagare, ty härigenom kunna andra personer 

komma till skada. Hela ansvaret vilar i ett sådant fall på 

den person, som tillverkat apparaten. För övrigt sker natur

ligtvis allt experimenterande på amatörens egen risk. 
En något ömtålig fråga är, huruvida amatören har rätt 

att låta medlemmar av sin familj använda den egenhändigt 

förfärdi gade, icke S-märkta radioapparaten. Det har han 

naturligtvis ej, ty därvid användes apparaten ej längre av 

fackman. Helt bort!' 'tt härifrån ligger det i ett sådant fa ll 

givetv i ~ i tillverkarens intresse att i mesta möjJoiga mån 

undanröja riskerna. Är tillverkaren-amatören en ung skol· 

pojke, faller an vare t i fråga om denna sak på husbonden. 

Amatörerna en oskattbar tillgång för landet. 

Det förhållandet, att man i bestänunelserna ej nänmt nå

got om privat experimentverksamhet, får ej tydas så, att 

man vill ha ett slut på denna. I stället böra givetvis ama

törerna på allt sätt uppmuntras i sådan verksamhet, ty de 
kunna genom de tekniska insikter, s'om de härvid förvär va 

sig, vara landet till stort gagn. Man behöver blott betänka, 

att de flesta av våra nuvarande främsta radiotekniker inom 

såväl forskning som industri under "koltiden varit ivriga, 

experimenterande amatörer, många av dem sändaramatörer. 
Just sändaramatörerna intaga under nuvarande förhållanden 

en synnerligen stark position, i det att de redan i egenskap 

av sådana kunna vara landet till stor nytta. Minw'e känt är 
måhända, att de »vanliga» radioamatörerna, som uteslutande 

sYEsia med mottagare, utgöra en mycket stor tillgång för 
landet, ej minst i betraktande av att de äro till antalet flera 

än sändaramatörerna. Den som haft något att göra med 

utbildningen av radiomän för olika uppgifter inom armen 

"et mycket väl, vilken betydelse det har för re~l1ltate t, om 

eleverna tidigare varit verksamma som amatörer eller ej. 
Här är det nästan uteslutande fråga om »illottagaramatörer», 

ly s~indaramatö r rna få i regel pu grund av sina sär~kilda 

kvalifikationer speciella uppgifter. 
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S'fj.\8)l)SERJ~IG 
av gallerimpedansen 
vid reglerade högfrekvens- och mellanfrekvens rör. 

- Mätresultat från Sylvanias laboratorier. 

(g) å ett rör användes för att förstärka växd~pänningen 

~ ö,'er en stämkrets, sasom i en högfrekvens- eller mel

lanfrehensförEtärkare, kom mer röret i Vi55 mån att åter

verka på kre t~en , så att vä.xelspänningen över denna röner 

inverkan_ Vid e tt reglerat rör, där gall rets likspänning och 

rörets branthet sålunda variera inom vida gränser, kommer 

ingångsimpedansen att undergå stora variationer. Detta gör 

sig mer gällande vid de rö r med stor branthet, som nu an

vändas i s tor utsträckning i högJrekvenskret5arna till tele-

TvPE 7G7;123 2 

il:im1::l± 'wc p, AT< OAO 

m. 
,;1-, ~ :;!tE 

j:;:! IfiF 
11+11 1= iU: 

ili 
lii:t ::' 

;;::! I~ f1:!;@ 
~I~ I~ 

[ffi11'2 ~ iWH !:et: liJ 

11#1 ."'-: 

I i .. 

fl+l 

E :;.-

+=l:' ;'1:1 H:,~ 

G'Elm 1 ::r!1 ~ 1-'- .>- LOJ 

Fig. 1. GaLLerkonduktans och gallerkapacitans hos röret 7G7 .som 
funktion av den nega~iva gallerförspänningen (O till -5 volt) vid 
olika värden på ka/odmotståndet, ö'ver vilket ick e är shuntad någon 
kondensator . Med 90 ohm minskas konduktansen avsevärt (vid 

låga värden på den negativa gallerförspänningen) . 

visions- och frehel15modulerade mottagare , ty ingångs- eller 

galleri mp danEen är omvänt proportionell mot branthe ten. 

GallerimpedanEen har en resistivoch en reaktiv kompo

nent, som båda variera med rörets branthet. Den resi~ tiva , 

gallermotEtåndet, kan rep re~enteras av elI ohmskt motstånd , 

inkop plat mellan galler och katod, åstadkommand e en dämp 

ning av den till rörets gallersida anslutna stärnkre tsen, alltså 

en dämpning av växelEpänningen över denna krets. Man 

talar ofta om gallerkonduktamen, w m är inverte ra de vär

det av gallermotståndet. Hög konduktans betyder lågt mot-

Fig. 2. Motsvarande kurvor för röret 7H7 samt en kurva för ett 
mycket högt värde på karadmotståndet, 250 ohm, visande . alt galler 

konduktansm kan antaga negativa värd en. 
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ståndsvärde och tvärtom. I diagrammen till denna artikel 

är konduktan~en all given i ,1lrnhO (mho = l / ohm). Här gäl. 

ler: l ,Il rnhO = l ~H! , 10 ,umho = lODOOO ohm, 20 ,umho= 

50000 ohm o. s. v. Ga \l c rlllot~ L ä lld t har sär.;;kilt sLor bet)" · 

de l::c vid kOrL\ åg, LV det är omvänt proportionellt mot fre· 

kvensen kvadrat. 

Den reakt iva kOlllpouenten uLgör - av inre bpacitan~en 

Illcllan gall er och katod, gallerkapacitan,en 'ller ing' ngs· 

kapar i ta n ~e n . Dwna kan vid eL t reglerat rör förorsaka en 

sid2Lämning av den föregåe nde kre L~en , vilket rewlterar i 

min. kad fÖr·~turkn ing. 

Här nedan skall omtalas en metod -- redan tidigare be· 

skriven i facklitteraturen - vilken kan användas vd rör 

med lå.~:!l gallermotstånd för att reducera variationerna i 

gallermotstånd och gallerkapacitans. Metoden b:~"t å r helt 

enkel t i inkopplandet i katod ledningen av ett litet motstånd 

utan shun tkondensator. Ett dylikt motstånd åstadkommer ej 

endast mindre variationer i gallermotståndet utan gör detta 

ockEä större, vilket betyder mindre dämpning av stämkretsen. 

Om katodmotstånde t ökas, minskas dämpningen ytterligare 

, . 
, 

!:ti 

SYLVANIA 

TVp( 1A7 

r-t! ! i#iIffi± I ~~ §i@l 
-71 ·" I.::;:::tj.:.... ;+:: . .. :':r=:t.:. ; :!±J 
$jPflTr.+;=: J, fl' ~ 

i;. l'; lL ~;; E 

~-::::: -:- :" .1= 

~=iPt:; 
:+ffi ±El .:r~1i:tI#. ~ 
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.' ~: . i} 

iErffi Sf5f 
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Fig. 3. Motsvarande kurvor för röret 7A7 med branthet endast 
2 mA / V. Samtliga rörtyper ha mätts vid 25 Mc/s med normala 

arbetsspänningar men utan anodbelastning. 

och upphäves till slut helt och hållet (gallermotst ndet har 

da antagi t negativa värden). Genom alt gc)ra kaLodmotstandet 

tillräckligt stort kan man få gallermotståndet så mycket 

nega tivt , att ~j äl vsvängning inträder. Man kan ~~llunda med 

hjälp av katodmotstiiudet å~tadkomJ11a högre förstu! k ni ng, 

om man reducerar galle rkretsen5 dilJl1pning i lagom hög 

g rad. Emellertid må. te impedansen hos koppling"elemC l1leL 

i anodkretsen minska_, alltefte r~oll1 katod mo tståndet likas , 

för att förstärka r "n ej skall bli instabiL Vid rör med högt 

gallermotstå nd medfö r ett dylikt katodmo ts tånd utan shuut · 

kondensator en negativ återkoppling, som sänker förstärk· 

ningsgraden. 

Det bör observeras vid användande av katodmotsLånd utan 

.huntkondensator att katoden för högfrekvent potential, var -

för bromsgallreL och skärmgallrets avkopplingskonc. nsat::>r 

böra ansl utas till j ord, ej till katoden. 

Diagrammen visa variationen i ga ll erkonduktans (» input 

conductance») och gallerkapacitans (»input capacity» ) med 

den negativa gallerförspänningen vid rören 7G7 (branthet 

Forts. :l. sid . 2+7. 

Fig. 4. Detta diagram visar konduktansens och kapacitansen.s va· 
riation med u;nodströmmen vid röret 7G7, som har en branthet av 

4,5 mAI V. (Samma rör som i fig. 1.) 
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tJl).\'ftJI E'fOf) ER 

o 

FöR ULTRAKORTA VAGOR 
Av civilingenjör Owe 
(A.-B. Svenska Elektronrör) 

(Forts. jrån nr 10.) 

Impedansmätning. 

leör impedansmätning vid ultrakorta v3gor användas hu

U- vudsakligen två metoder, enligt vilka impedansen beräk

nas ur resonansfrekvenEen samt re 'onanskurvans bredd resp. 

höjd för en svängningskrelS. i vilken den sökta impedansen 

ingår. Båda deEsa metoder användas äv n i den vanliga hög

frekvensmättekniken, och vi skola därför erinra om utföran

det aven impedansmätning vid vanlig hö cr frekvens, innan vi 

övergå till att diskutera den speciella utformningen av de~_a 

metoder vid ult rahöga frekvenser. 

En spole med induktansen Lo och ohmska motståndet Ro 
samt en kalibrerad kondensator med den variabla kapaciteten 

Co sammankopplas till en svängningskrets och kopplas till 

en OEci ll ator med frekvenEen w = 2 7111. Till svängningskret

sen kopplas även en indikator, t. ex. ett termokors eller en 

detektor, med kvadratisk karakteristik, så att indikatorn visar 

ett utslag, som är proportionellt mot kvadraten på strömmen 

genom svängningskretsen. Kondensatorn inställes till reso

nans, varvid indikatorn anger maximalt utslag 00. Då är 

wLo= --.!....C ' och därmed är Lo = :C känd. Kretsens im
w o w- o 

pedans är Z= Ro, och om strömmen antages proportionell 

mot ~ , så är instrumenlutslaget ao=k H~ 2 ' Därefter ändras 

kapaciteten till värdet Cl, då instrumentutslaget går ned till 

a ten, "2 00' ar tsa r::' oh"lf al = l DO"a aII · lmpe ' dansen . /7)2 ganger sao 

stor som vid resonans, alltså Z2= Ro2+ \wLo - w~J2= 
2 R02. Den förändring i kapaci tete n, som erfordras för att 

nedbringa instrumentutsla net till hälften av resonansvärdet, 

kallas halva »halvvärdesbredden » av resonanskurvan, då 
r-------l 

~ a l 

~ [~-----------------~O~~~
: U,O 3 . Y

I :' I 
L- - ----- r' 

), 

T 
., I 

I", 

Fig. 40. Koppling få'r mätning av impedanser. 

Berg 

instrumentutslaget avsättes som funktion av kapaciteten. Då 

nu Cl är känd enligt kondensatorns kalibreringskurva och 

Lo bestämd ur resonansvärdet Co, så kan Ro beräknas ur 

halva halvvärde bredden ,6 C=Cl - Co enligt ekvationen 

R l _ (L 1 )20- r,J 0-
(oC

l 

eller 

l Qc;
Ro=-C C ' 

UJ o l 

Den sökta impedansen R, L, C inkopplas nu i svängnings

krel, en i serie med den kända impedansen Ro, Lo, Co, och 

rr:ätningen upprepas. Härvid fås 

l 1
r,J Lo+rvL---· - - = O 

(IJC rilCo 

resp. 

R = _~_ ~C_ R 
wC C o· o l 

Vi se härav, alt metoden ej tillåter bestämning av L 
och C var för sig utan endast reaktansens totala belopp 

(wL - -~) och dennas art (induktiv eller kapacitiv)_ 
(oC 

Vid mätning enligt den andra metoden, då resonanskurvans 

höjd lägges till grund för bestämningen av det ohmska mot

ståndet i den sökla impedansen, bestämmes reaktansen på 

samma säu som i förra fallet. Då den sökta impedansen ej 

är inkopplad, blir instrumentutslaget vid resonans oo=k R~ 'l 
och re~onansvärdet, då den sökta impedansen inkopplats, blir 

. l
01=1. - -.-_ . och alIt5å det sökta motståndet 

(Ro+RF 

R = Ro ( \ / :: - l). 
Mot~låndet Ro måste alltså vara känt och kan bestämmas 

t. ex. enligt den förra metoden. 

>--- --- .e "\ , 
Fig. 41. Impedansen W i fig. 40 utgöres av ingångsimpedansen till 
en krets beSlående aven sökt admittans G samt en krets av vari

abel längd och konstanterna Z, y. 
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cp. 
I,t 

I-
, , 
,'- 5 -... ,, 

1L~~ .. 

4 

Fig. 12. Diodvolllneler med hiigl repllt ingdngsmotst,lnd . 

If = mätspiinn ing. a = diod. 


Om den sökta impedanöell i stället inkopplas parallellt 

med den kän da impedansen Ro, Lo, Co, uppstår ett analogt 

fal!. H ärvid räkn as enklast med admittan~en (= inverterade 

värdet impedans n ), vars ohmska del är X och va rs reakti,'a 

del är Y. D 'n sökta admiltan~en , Y inkopplas parallellt 

med den kända admittanoe n X(J, Yo. Om strömmen genom 

kretsen är konstant , så är spänningen U över kretslCll pro

portionell mot deE5 impedam. Såsom spänning"indikator an

vänd s e lt instrument med kvadratisk karakteri~lik, t. ex. en 

dioddetektor (vid små ~pännino ,.amp lituder) . Då blir enligt 

ha lvvärdeEbreddmeloden XO= Y1, då Yl är värdet p å Yo 

vid spänningen y'~ Ures (Ures = resonansspänningen ) samt 

analogt X = y- y l'-XO, då Y/ är värdet på Yo vid spän

ningen ~ Ures med den ~ökta admittansen inkopplad. 

Genom j ämförelse av resonanstopparnas höjd fås 

då Uo är resoIlansspänningen utan o{;h Ul resonans'spän

ning ' n mecl. den sökta admittansen inkopplad. 

Vi ha ovan föru ~att, alt frekvensen hölls konstant , medan 

kapacitelen i kretsen varierades. Principiellt hade samma 

resultat uppnå lls, om kapacitelen håll its konstant och re

aktansen i stället varierat" '" nom varia tion av frekvensen. 

Vid ultrakorta vågo r är d t mellerlid enklast att hålla tre

hens n kon;; tant. 

Båda de ovan ang ivna metoderna kunna tillämpas även 

"id ultrahöga frekven er 1\ l n, 20. I det följande ank nyta " i 

i hu vudsak lm H . Kaufmanns framställning 19. 

Fig. 40 vi._a r till vänster en skiirmad oscillator med kon

~t a nt frehen>, till vilken kopplats induktivt en krets n~ed 

Iedningoimp ' dallöen Z, dämpnino-en f3 och fa~kon~tanten (j 

, ,\ ).. J, 

_____ __ :;-- " ~.;.--- I ---~ ;;-fo 


;r5J : 
 d 
 If 

,~, 
~ __ ___ __~~b~-~-~~---~~--~r-

Fig. 43. A nslutnin.g at; dio dvoltmetern c och den sökta impedansen. 
d. e= korts{utningsbrygga, a = oscillat.or, b = skärm. 

I/, = {l + jol samt längden J. / 4, avslutad med impedansen 

W. Om dämpningen (3 är liten , s att f3 kan fö r-ummas, blir 

förhållandet mellan spänningarna Vo och Ve i fig. 40 pro

portionellt mot W, så att [ ~: ] = [~] . För impedansen W 

in ~ ätta vi den sökta impedan-en l och en därtill ansluten 
o G 

krets av variabel längd l och med konstanterna Z och )' = 

il +- ja en!. fig. 41. l ngang,admittansen ~ för denna krets 

b ~ tämme", av G., Z, ;' och l. Om (3 = 0, så är 

. . 2i1 I " , d "' X + 'Y ' bl;' = JU = ] i.' m attes e_wtom (; = ] , sa ir 

' Il 'I . / l ) ~ 
[ U, = Z V X~ + ( y -- .. Z r ot Cl l 

Spänningen U" ö\'er impedansen W bl ir tydli gen maximal 

\ id l e;: OllanS, da paf"lIlcöcn = 0. Då är längden l =lres' Om 

Y= 0, (h·". den sökta impt~dansen ett ohmskt mo tstånd , så 

a r fe~o llanslällgden en kvarts våglängd. Betecknas avvikel-

D 

--------- L· t ----------~ 

u J 

Fig. 44. [jt/örande al' dioduoltmetern å jig. 42. M= mäts pänn.ing, 

a = jörskju tbara miitändar, b = kondcnsatorplalta ( förskjutbar) , 
H B = glödsrrömsackul1l ulator . 

sen från denna re;onanslängd, då Y = 0, med lo, så blir 

lres = ~ -- 10 och Y beräknas ur formeln 

. l lo 
/. = Z- tg 2 n: • , (l) 

~ l 


. 21(; D l" df···· d' l
\ ' arl lIlm tts [( =), . en ang oran TIng o, som kräves för 

återställande av resonans vid inkoppling av den sökta impe

dansen, är alItsl. ett mått på admittanEen reaktiva del. Om 

lo är posiliv, så är Y kapacitiv , är lo negativ, Eå är Y in

duktiv. 

Vid resonans är [uj =Zx. Förändras nu längden l av 

kretsen med beloppet 0, så att spänningen Ve över W min

'11 I .. d o·· ,kar t1 , a \' resonansvar et, sa ary2 
X = 1 y --- ~ cot et 1J = .!. [tg 2 1(;!!:. - tg 2 1(; lo - OJ. (2)

Z Z h ~ 

Den sökta admittansens reaktiva och ohmska delar be

~ tämma5 ~ålunda ur ekvationerna (l) och (2), vilka tydli

http:oscillat.or
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J. t1Ja 
(mil) (Sk/) 
la 

IJKI~O,lm/l26 J.=f (!la)be" tf, ~ zu J2
Zq 

22 

ZO 
l/inode = 15mm

13 

16 

1q 

12 

lU 

~U 

6 JO 

Z 

U 

d/inode ~ 6mm 

dfleltfaden(Wo) =SOjt 

,.1,Sender =fl, 66 cm 

90 

,fS 
lUa 
t 

(!!Pi 8 
O, OJ 

U,02 

0,01 

° -O, or 
\ /

-0,02 \ /
oj 

-0,01 

Fig. 13. Karakteristiska kurvor för en diod. Kurvorna 1) och 2} 
äro tagna mcd liksträm, kllrvan .3 ) rid J. = 13,66 UJL 

gen aro analoga med de tidigare angiula formlerna -för 

kre tsen R, L, C re.' p . X, Y vid 1 alllig högfrekvens, 

Enligt den J ndra metoden (j ämförelEt; a v rewnan;;top· 

parnas höjd för den Eökta il1lp edan ~en och för en känd 

impeoan s) inko ppla.> en känd admittans ez = Xz + jYz' vii· 

ken bestämm 's antingr n genotll mätning enligt den förra 

metoden eller genom heräkni ng' . Spänningsmaxima bestäm· 

ma~ dels för den kända adm ittamcn ez uch dels för den 

bnda admittan~en ez plus den "ökta ad l1littanEen e. Då 

fas an al ogt men de tidigare angivna formlerna : 

1 2 l" }' Y =- r, tf< re . - = (1) 
~ l. 

(4) 

Den i de angi,na formlern a förekomm ande imp dan::en 

tg 2:7 ~(J kan dit ekt allaEa5 lir Jig. 3, reL] dar kurvan 2 
I. 

1 tE ar hur j ngång - i mpeda tl~en för en kort::luten l~dning va

riera r med dennas längd. F orJlllerna gälla endast för det 

fall, att dämpninw 'n /i kan för~ Ullll1l aE . Om fi ej kan fö.r

::ummas, må"tc den b est~immas genom b eräkning eller genom 

en ~är;3kild mätning. Kaufmann j!j anger motsvarande forml,~j' 

även för (J=O. 
Principiellt föreligger tydligen ingen ~killnad mellan de 

för högfrekvens och ultra-högfrekvens angivna metoderna. 

En Ekillnad i det praktiska tltförandet av mätningen ligg r 

däri, att när kretsens längd var ie ras, så I'arieras samtidigt 

både dess induktans och {J~s kapacitet. 

För att man ej Ekall behöva ansluta spänningsmätnings

instru mentet på samma stäl\.e wm mätobjektet, kopplas en 

krets av längden 2/ 2 mell an anslutningspunkterna för spän

ningsmätningsinstrumentet och mätobjektet. Denna krets fun

gerar därvid som en transformator 1: 1 l och kan, om dess 

dämpning = O, helt lämnas ur räkningen. 

För spänningsmätningen användes ett instrument, som ej 

inverkar förstämmande på mätkretsarna och vars motstånd 

är mycket stort. Ett Eådant instrument visas å fig . 42. Mät

spänningen VM lägges över änden till en krets, vars längd 

är }./4. Mätinstrumentet a, en diodvoltmeter, inkopplas i 

denna kret5 på ett avstånd s från kortslutningsstället, och 

längden s avpas::as så, att kretEen med det inkopplade instru

mentet avstämmes till rewnans, Tidigare har vi~ats, att detta 

alltid är möjl igt 1. Ingångsimpedansen är vid resonans rent 

olunsk och mycket stor, och spänning:smätningen återverkar 

därför ej på mätkretsarna. DeEsutom kopplas voltmeterkret

sen svagt kapaeitivt till mätkretsen genom att ändytorna på 

voltmeterkret"ens trådar placeras ca 1 mm från mätkretsens 

trådar. Fig. 43 visar hela mätanordningen_ Fig. 44 visar 

utföranclet av diodvoltmetern, 

Sammanfattningsvis kunna de båda metoderna beskrivas 

sålunda : 

1) Den sökta impedansen inkopplas vid d i fig. 42, och 

avstånd t mellan d och korl:.~lutningsbryggan e inställes sa, 
att reEonans uppstår (spänningen över d maximal). Detla 

avstånd är då lres= J./ .J.---. lo. Med detta värde på lo och de 

kända storh tema Z och a beräknas den reaktiva delen Y 
av admittan~en ur eh. (1 L D~irefter förändras avstånd,~ t 

d- e o-enom förskjutning av kortElutningsplattan e, så att 

spänningen mimkar till \/~ av resonansvärdet. Denna för

skj utning o , = hall'a »hal vvärdeEbredden» hos r e::onamkur-

LlJa 

(Skf) 


100 

!;tA) 

150 90 


80 

70 
0----0 A = 1J,66cm 

100 60 o------<> ,.1, = 25 cm 
~.k=50cm 

50 

~O 

SO JU 

20 

10 

10 20 

Fig. 46. Likriktningen som funktion av anodspänningen U a vid 

olika t'åglängder. 
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Fl,:. 4!. [(oppiingsschem'J vid /LPl'tagninli av kurvorna ä fig. 1-6. 

I an) in"äLtes i eb·. (2), varur den ohmska delen X av ad

mittansen beräknas. 

2) En känd admittans anslu tes vid d i fig. 42, och "pän

ningens resonansvärde UII/axl he. lämmes. Därefter inkopplas 

den sökta admittim,en, och av~låndet d-e imtälles till ny 

r esonans . Den sökta admittansens reaktiva del Y beräknas 

ur ekv. (3). Det nya resonan~värdet på spänninO'en Umax2 

bestämm a och den ohm5ka delen X av admittan - 'n beräknas 

ur eho (4). 

Noggrannheten ang ives för metoden l till 5 % vid ett 

~ökt motst,llJd m- .:; 000 ohm. Denna metod tillämpas up p till 

10000 ohm. id större m ots t;ltId anvii nJe6 metuden 2, och 

Idet ang '5 till 10 Ofo vid 100000 ohm och 20 Ofo vid 

250 000 ohm . Mätningar utförd es vid en våglängd l. = 54 cm. 

Miitkretscn utgjorde ' 31' mäs., ingsl3var av diametern 3,5 m m 

på etl av ' lånd från \-arandra ,1\' 10 1nm, allt il Z = 207 Q 
I st' ref. J, fig. 6). 

F ör molsl a rande mätning:1l' . då den sökta impedansen ut

gör" al' en kabel , anger . arnme författare en liknande 

lT12loc! 20. 

, En föru tsäuniIlO' för de båda nämnda metoderna, där en 

jämföreh av "pänningar läg O'es till grund för beräkning 

?v d sökta storheterna, är givetvis, att det använda spän

n in gomätning5in~trumen tet hal' en känd karakteristik. Ovan 

förut,äLtes, att denna karakteristik är kvadratisk, Eli att in

slrumentutslaget multiplieera~ med 1/ 2, då spänningen mul

tiplie ras med ~ . Kaufmann föru lsä tter denna kvadratiEb 
y'2 

karakteristik och arbetar med små mätspänningar (lös kopp

lin g L för att den skall gälla så nära som möjligt. Vid Gå 
· tm vaglängd som ;. = 50 cm är detta tillåtet. Vid mycket 

korta vågor uppstår emelle rtid en avsevärd avvikcl i'e från 

den kvadratiska karakteristiken. 

Enligt teorien för likriktning av små amplituder ar den 

likriktade strömme n 

då U är spänningsamplituden. Denna formel har undersökts 

av Döhler och Hecker 21 vid v glängder av storleksord

lIingen 13-50 cm. Därvid användes emellertid en diod, 

I'ars avstånd katod-anod var mycket stort, nämligen .3 mm 

(j fr den å fig. 2.3 visade dioden med 0,1 mm avstånd katod

anod) . Löptiden är vid }. = 13,66 cm och anodspänningen 

20 V ca 4. gånger så stor som svängningstiden. Fig. 4·5 visar 

kurvorna l) la = /( U,,), 2) :~~ =j(U,j samt 3) 1,,= 

/([,,), då U" är anodspänningen. Kurvorna l) och 2) äro 

Lagna vid lihtröm, kurvan 3) vid ?. = 13,66 cm. Den 01' an 

angivna formeln gäller tydligen ej alls. I " är maximal , då 

o" Ja 
cY lF = O. Fig. 4,6 visar en j ämförelse av kurvor över l a = 

f( UJ vid olika våglängder. Fig. 47 visar kopplingen vid 

upptagning av des. a kurvor. Kurvorna vi~a, att för detta 

diodrör är karakteri5tiken i hög grad beroende av vågläng

den. M an kan sålunda ej utan vidare förutsätta en kvadratisk 

karakteristik hos en diodvoltme ter vid mycket korta vågor. 

Vid centimetervågor synes det därför till rådligt att använda 

termiska mätinstrument (termokol'S). Vid åglängdsmätn ing, 

där instrumentet endast tj änstgör som resonan~indikator , ar 

l.;arakteristiken av underordnad betydelse. 
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t/lf..~{RE:rSj.\R 
I SUPERHETERODYNER 

Hur dessa lämpl'igast anordnas. 

Ur ~ Ph i lips Monatsheft,» iuni 1940. 

en superheterodyn utan variabel bandbredd n r man en

Dgod kompromiEs mellan f idcli tel \ lj udlrohet) och ' 6elek

tivite t, då högfrekvens- oeh mell anfreh ensdelen av motta

garen släpper igenom eLL 6--8 kel s brett frekvensband (hög

sta 1l.tergivna freb'en alltså 300 000 p/ s ), oeh om 

frekvenser utanför della band dämpa~ l1l )'ck t kraftigt. l 

praktiken söker man uppnå detta med hj älp av bandfilter, 

varvid man dock endast närmar sig den ideella re.:.onans 

kurvan, som är en rektangel. 

Den vanl iga te superheterodynen har två mellanfrekvens

bandfilter, åtEkilda av rnellanfrekvensröret. Fig_ I vi ar re

sonanskurvan för en dylik anordning, alltså för fy ra kretsar. 

(Vi bortse här från högfrekvenskre t~arnas - före blandar

röret - inverkan på resonanskurvan. ) Kurvan i f ig. I gäller 

1\ 1/ 

1\ rl 

1\ l 1/ 

1 

1\ l) 

1\ IJ 

u ~ ro 8 6 4 3 o 3 4 6 8 ro a u~ 

.-et.--Q~O 
ö, a, ! , 3, 

t000 

500 

300 

leJ 

30 

lo 

5 

2 

1 

as 

o 

Fig. 1. R esonanskurva för mellan/rekvens/ärstärkaren i en super· 
heterodyn m ed två w åkretsiga band/ilter. 

för det fa ll , att samtliga mellanfrekl'enskretsar ha ~aml11a 

Q-värde (Q = ISO) och att mellanfrekv 'n"en är ..j 75 ke/ E. 

Vidare förut"ä ltes, att båda handfiltren ha kritisk koppling. 

Kurvan ,i,ar, alt varken i fråga om fidel itet eller ~elektivilet 

äro fordringarna upphllda. 

En jämnar å tergiming a l ol ika frekvenEcr inom bande t, 

all tså högre fidclite t, kan uppnås genom att koppl ingen 

det ena eller båda bandfiltren göres fastare (»överkritisk» 

koppling), men härvid blir re::onan~kurvan breda re äW'n 

upptill (fig. I), så alt utanför det önskade fre kvensbandet 

liggande frekven;:er dämpa:; mindre kraftigt (sämre ::eIek

tivitet). A andra sidan ger lö~are koppling (»underkriti~k» 

kopp ling ) bättre ;;e!eklivitet men ~ämre f idelitet , i det atl 

reEOnan~kurvan blir smalare hela vägen. . 

Ofs 
1\ 1\ ff ll , 

1\1\ I / l ~ I 2 
00 

fOO 
a 

50 

• J.,.. 

1 
1\1\ 1/ 11 

10 

5 

1\1\ l/r! 
2 

f 

5 

M 
141310864 2 O 2 .. 6 8 10 13 14 

~~QfQu

4, a, aJ cl~ s 46 

Fig. 2. Resonanskllrvans uLseende vid användning av tre tvåkretsiga 
band/ilter. ( Två melLan/rekvensrör er/ordras .} 

i 
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Med två mellanfrekvensbandfilter (fyra kret ~ar) blir det 

sålunda nöd\·ändigt alt införa variabel bandbredd, för att 

både kvalitetsmottagning från en stark, närbelägen station 

och distansmoltagning skall vara möjlig. Däremot är variabzl 

bandbredd mindr<~ nödvändig i en mottagare, vars resonans. 

kurva men: närmar sig den ideella, alllsa har en bred topp 

(vänd nedåt i fig. 1 ) och mycket branta sidor. En förbätt

ring av r ~onanEkurvan5 form kan därför även medföra en 

förenklin g i mottagarens konslruktion och skötoel , i det att 

bandbredden ej behöver göras reglerbar. 

H ur anordna sex m.ellanlrekvenskretsar? 

En dylik förbättrad reso nan~kurva kan åstadkommas ge

nom användning av flera mellanfrekvenskretsar, varvid upp

ställer .. ig fraga n, hur man bä t skall anordna de ex tra till

kommande krebarna. Bestämmer man sig t. ex. för sex 

kretEar i ~tället för fyra, så kan man använda tre vanliga 

mellanfrekvensbandfilter, vardera med två kretsar. Härvid 

rordras L\'<1 rnellanfrekvensrör (se schemat i fig. 2 ) . Man kan 

emellertid ocbå använda två bandfilter , bestående av var

dera tre kretsar, varvid endast ett mellanfrekvensrör erfordras 

("e ficr. 3). I det följande skall göras en jämförelse mellan 

ege n~kaperna hos deS:: 3 båda kopplingar. 

Reson anskurvorna i fig. 2 gä lla för tre tvåkretsiga band

filter. Mellanfrekvensen samt Q-värdet för varje enEkild krets 

äro desamma som förut. Ett av bandfiltren har kritisk kopp

ling, de tv andra överkritisk koppling (vid kurvan b fastare 

koppling än vid kurvan a). E n jämförelse mellan fig. 1 och 

fig, 2 visar, att man med sex kretsar får en resonanskurva, 

wm långt bättre mot,;;varar fordringarna på f,idelitet och 

selektivitet än den med fyra kretsar erhållna kurv an. 

Vid bandfiltren med tre kretsar har antagits, att första 

kretoen är kopplad med den andra och denna med den tredje 

men alt ingen koppling förefinnes mellan första och tredje 

kretsarna . Detta stämmer någorlunda med verkliga förhål

landet, ifall andra kretsens spole är monterad mellan första 

och tredje kretsens spolar. 

Rc_onanskurvorna i hg. 3 gälla för två trekret;;iga band

filter , åtskilda av mellanfrekvensröret (se schemat nedtill i 

fig. 3) . Mellanfrekvens och Q-värde äro samma som förut. 

Kurvan a gäller för genomgående kritisk koppling, kurvan b 

för fastare koppl ing mellan kretsarna . Kurvan a har vis" ~,r

ligen branta sidor, men toppen är smal. Ej hell er i fallet b 

uppnås den fl at a topp , som var tillfinnandes hos kurvorna 

i fig . 2. Ma tel11ati~ kt kan visas, att tre lika höga toppar hos 

r sonanskurvan kan ernås i detta fall , om den mellersta 

kretsen i vardera band filtret saknar förluster. I praktiken kan 

detta icke åstadkommas. Ett annat sätt att uppnå samma 

resultat är att sidstämma första och tredje kretsarna åt olika 

håll, men detta försvårar trimningen av mottagaren. 

En jämförelse mellan kurvorna 2 och 3 visar tydligt för

delen av att använda tre tvåkretsiga bandfilter och ett extra 

mellanfrekven5rör. Man uppnår härvid en betydligt bättre 

återgivning av de högre modulationsfrekvenserna vid lika 

kraftig dämpning av i frekvens närbelägna störsändare. 

Ytterligare lördelar med tre bandlilter. 

En annan fördel med kopplingen enligt fig . 2 är, att för

~ tärkningen per s teg kan vara mycket mindre. De tre mellan

frekvensbandfiltren kunna utföras med lägre parallellre50 

nan~mol5tånd hos kretsarna , dvs. mindre induktan.~ och större 

kapacitans. Härigenom blir först och främst den dämpande 

in verkan av parallellt med kret:;oarna liggande mots lånd \·ä
sentligt mindre, och det blir lättare att ernå e tt högt Q-\ ärdt: 

hos kretsarna. Vidare medför användningen av en större 

stämkapacitans i kr tsen den fö rdelen, att en liten kapaci tan, 

ändring (t. ex. genom rörbyte ) har mindre invtTkan p il 

kre tsens a stämning. 

Vid användning av två trekretsiga bandfilter blir förstärk

nincr>n mindre än med två tv' kreLiga bandfilter. varför 

kretsarn a måste utföras med högre para!l ellr~onansmotsta nd 

i stället för lägre, om man skall få samma förstärkning SOI11 

j den vanliga supern, och det blir alltså svårare att ernå högt 

Q-värde hos kretsarna. 

l>;.o,.ö,.3.=cI,.3,- 3.;by 
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Fig. 3. Trekretsiga band/iller ge en resonanskurva av ogynnsam 
form och med/öra även andra olägenheter, som om talas ! text elI . 
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OCH PROVNINGS
METODER 

1,2 V stålrör i 4-rörs batterisuper 

Nedanstående schema är uta rbetat av Telefunken för 1,2 V 

stålrören , de s. k. D-rören. Särskilt anmärkningsvärt är att 

även lågfrekvendörstärkarröret DAF 11 ~ir reglerat, varige

nom den automatiska volymkontrollen blir synnerligen effek

t iv. Motta~aren har lem stämkr lSar inklu3ive oscillator

krel"en, således endast tre mellanfrekvemkrclsar. Den har 

kor t- , meJIan- och långv~lgsområde. Känsligheten blir om

kring 60 ,uV, mätt vid 50 mW uteffekt. Maximal distortiolls

fr i uteffekl är vid 120 V anodspällning ca 300 mW, vid 90 V 
ca J65 mW. 

CJödströmmen är lotalt 200 mA. Glödströmsel ement(;t :1[1· 

s:,s förbrukat, då spänningen sjunkit till 0,9 V. Ett luf l · 

depolarioerat element om 105 X 105 X 190 mm I vikt 2,8 kg) 
;:iige~ räcka ungefär 1200 timmar vid lyssning 4, timmell 

p er dag, dvs. 10 månader. 

Atlodströmmen är totalt ca 6 lilA I id 90 V ba tteri ocL 
1L,5 mA "id 120 V b alteri . . om ll lldr ~ =, pänn ing3gräns Itu:,. 
balleriet ka n sättas 45 V. Vid d c~nna spänning a rbeta r o",· il · 

latom for tfarande säkert. LlLeffeklen ar I' lI1dl ell d "id LI.S \' 
e ndast 4·0 111\\1. 

DCH11 DF11 

Kopplingsschemals detaljer. 

Vid anlenningången ligger e n vitgfiilla (sugkrels, kortsl"l · 

ningEkret~) för mf. Vid 05cilIatorgalIret i DCH 11 ~es ell 

d.ämpmol.:tånd på 125 Q , som håller o~cillatoramplitlldf'Jl 

någorlunda kon~tan t inom kortvåg_området. Spänning [i 11 
föres oscillatorns anod genom mots tåndet R:! på 30 kO, "i l· 

ket på korl- och mellanvåg kommer i serie med stämkrel~ell, 

på lån ul"åg parallellt med stämkret ~en, detta ur växeletrölll s, 

synpunkt. På långvåg erhålles härigenom en avsiktlig dämp

ning, wm gör att osci llatoramplituden blir av samma stor 

lekwrdning som på melIam·åg. Ko rtvåg är det kriliska OJll 

ri~de l vid balter i~ llpra r. FöL' att här få tillräckligt krahiga 

svängningar hos oscillatorn har man ordnat så, alt R:!:s roll 

Öl erlas av R:; , vilket medelst omkopplaren Si automatiskt in

kopplas vid ö\crgång till kortvåg. (Båda kontakterna hos Si 
~lutna ; på 11Iellan- och långvåg båda kontakterna öppna.) 

På kor tdig a rbetar ~å1 und a oscillatorn med högre anod

,pänning. 

För övrig t är denna oscillalorkoppling intressan l silt ill 

\ ida, a lt de n lid närmare skäEkadande "isar 5ig "ara (.'11 

Colpill-koppli ng, komplet terad på kort- och mellanvåg med 

DAF11 Dl 11 

~------~~~--+---~F-~--~--~4-++------+--o+ 

-8" 

}--o;; . 
...........-e+ 

Fig. 1. K oppLingsschem fl jör 4-rörs ballerisl1p er med Te lejunkens D-rör. Clödlradl1ma Ill atas jrun ett 1,5 V torreLem ent eller från 
ett Luftdepolariserat element. OsciLlatorkopp/ingen är Colpitts , k ombinerod med induktiv tl terkoppling. Den au tomatiska volymkon. 

trollen verkar på tre rör. 
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induktil' återkoppli ng. De två _e riekopplade kondensatorernCi 

i Colpitt-kopplingen, vilkas föreningspunkt är jordad, uLgör3,; 

här av oscilla torns stämkondensator C3 samt paddingkonden· 

satorn . 

Iblandarrörets DCH 11 anodkrets ligger ett mellanfre

kvensbandfilter med två kretsar. Stämbpacitanserna äro hiir 

endast 80 pF och lindningsinduktanserna större än som är 

,'anligt vid nätsuprar, varigenom högt parallell resonansmot

stånd erhålles och relativt hög förstärkning trots batterirörens 

lägre branthet. Mellanfrekvensen är 468 kc/ s. Mellan [re

kvensröret DF 11 har i anodkretsen en enkel stärnkrels. Diod

detektorn i röre t DAF 11 är ansl uten till ett uttag pa spolen , 

för att dämpningen skall bli ringa. Här måste dioden kopp

las annorlunda iin som är vanligt vid superhclerodyner, efler· 

~om den i detta fall matas från en j ordad krets. 

Diodens belaslningsmotstånd utgöres av R4 och R o i serie, 

della för att möjlin..:iira mindre kraftig reglering av mellan

och lågfrehensrören. Blandarröret har full regleri ngsspän

ning. Alla tre rören ha glidande skärmgallerspänning. Vo

lymkontrollen är b lecknad R, och lågfreh ensrörets galle r

Iäcka Rs. NIot~ liinden Re och Rn t j änslgöra i samverkan med 

läck- och rörkapacilanser S0111 fi lter för bortsilning av mel

lanfrekl-en.cn efter dioden. 

Kcga tiv gallerför~pänning för slutröret DL 11 alstras g 

nom spänningsfallet 1 mot ': li.\ ndet R u', vilket gcnol11flyte~ a 

den totala utlod"trömmeu. I stället för elen e ljest använd~, 

shu nlkondensalorn öl" t' r ddla mol.:::länd är hiir inlagd en 

kondenwlor el mellan plus anod~pänllill g och minus gliie!

lråd ( hass i) . Denna , som är en elektrol ylko ndensHlor av 

opolad typ (kan arbeta llled vilken som helst av elektrocenw 

p~iliv ), är al sedd att förh indra oav iktlig nrgalil åle rkopp

ling över R lO i föreni ng med anodbatteriets inre mol.3tand . 

Medelst omkopplaren S~ kan mellan slutrör;> ts allod od) 

glödlntd inlägn as olika stora konden~atorer för reglering av 

klangfärgen. 100, 2-0 och sist 100 -+ 250 pF äro lämpliga 

\-ärden en ligt TeleflllJken : en kraftigare ökning i lredj e lägel, 

till 500 cll er 600 pF, torde dock vara lämpligare, ty en 

ökning rran 250 till 350 pF kommer noo- knappast alt mär

kas. Ttgån O"stran~fonna torn måste ha ett on1.sii ttningslal, som 

ger ungefiir 22000 Q impedans i slutrörets anodkrets. Har 

lilan et t till DL 11 passande system med »fh "ängande» 

ankare, så kan della inkopplas direkt i anodkre tsen. 

Tråkigt fel vid centralantenn 

För en musikälskare är det föga nöjsamt att flytta in i 

en ny lägenhet och finna, att radion därstädes är fullständigt 

on j utbar. Detta hände 055, då vi fl yttade in i ett modernl 

hus med centralantenn , b eläget på Gärdet. Till en börj a ll 

användes ej centralantennen, beroende på att den nödvändiga , 

skärmade anslulningssladden saknades. I stället fick en iso

lerad tråd, utlagd på golvet inv id väggen, tjänstgöra som 

antenn. (Det gällde blott att få in det lokala programmet.) 

Mottagaren var batteridriven. 

En obehaglig störning gj orde sig nu gäll ande. Den bestod 

i ett slags »da rr» på musiken. Störningen var olika stark 

vid ol ika tillfällen. När den var som starkast, tralÖades mu

siken fullständi gt sönder; vid andra ti ll fällen märktes endast 

en »dallring» hos vissa toner. Vid tal framträdde denna 

dall ring också l ydligt. 

Vad Yar orsaken till denna ytterst obehaglig::t störning? 

J a, det var ganska klart, a tt det rörde sig om en inmodulerad 

nätstörning. l'vlen mottagaren var batteridriven, så där kunde 

felet ej ligga . Återstod centralantennen, 50m var förs del 

med förstärkare, placerad uppe på vi nden. Med hjälp aven 

provisorisk, skärmad sladd anslöts mottagaren till central

antennen . Re~ ultatet ble l' ett kraftigt nätbrum i högtalaren 

som bakgrund till programmet, som I'ar fulhtänJig t för

vrängt. Sak ' Il var klar. Tydligen var det något fel på cen· 

tra la nlennens förstärkare (rödel troligast), och dessuloIll 

var det tydli crt att högfrekvenskabeln i väggen trots skärm· 

ning n strålade ut så mycke L energi, alt mottagarens rums

antenn fångade upp kanske mera därifrån än direkt fr all 

sändaren . 

\u alarmeradc,- den firma, om sat t upp centralantenneJl , 

en eleklri::k in&allaliolJ 5,firma . Där sökle man först på all L 

~ätt öl'ertvga oss om, att fel på centralantennen kunde det 

ej vara. Ingen annan hadc klagat , och rödel iförstärkarell 

var utc.; lutet, lY alla rör underh.a~ lade5 vid fabrika lionen en 

~ å noggrann kontroll, och dessut om \·oro rören helL n yligcn 

bylla. l\ är 1 cderbö rande hörde, att s törningen även upp

trädde, då ap paraten ej var ansl uten till centralantenuen, 

,·ädj ade han till l å rt sunda bondförstånd för att få oss all 

inse, all det ej var anlennens fel. enom at t i resonemallgel 

införa begreppet ~tråln ing fr ån ledare lyckade vi emellertid 

utverka ett löfte om en undersökning på platsen, ~eda n veder

börande -förgävc ' sökt överbevi~a oss genom alt framh åll a, 

all sbrmen till kabel n var jordad på tre ställen. 

• iis la dag anlände en mon tör, som genast löst mysteriel 

genom att förklara, att felet låg i vår högtalare. Då antag

I igen vår min förradde, att vi kände oss mindre övertyo-ade 

härom, började han omedelbart plocka ut radiokontakten ur 

\ äggen. Genast fann han en ~ lörni ngskäll a; det var »korl

dUlning» mellan do~ans skärrnlock och skärnunanteln p<', 

kab el n_ Då vi påpekade, a tt dessa väl normal t skulle göra 

kontakt med I'arandra, fingo vi upplysningen, att de t kunde 

allt bli störningar i alla fall. Slutligen fann han då den 

verkl iga störningsorsaken : kon takt mellan innerledaren och 

en till skärmen ansluten metalldel. Vi kontrollerade och fun· 

no en nära 2 mm lu ftsträcka men lugnades med en försäkran , 

alt störningen mycket väl kunde gå över ändå ( !) 

http:lanfrekl-en.cn
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Efter mycket fruktlöst arbete med radiokontakten lät mon· 

tören slutligen övertala sig att titta på förstärkaren på vin

den . Detta gj orde han verkligt bra; han kopplade helt enkelt 

bort förEtärkaren och anslöt antennens nedledningskabel di· 

rekt till distributionsnätet ReEultatet b lev att felet fullstän. 

diot försyann. Ljudet blev klart och rent, och montören 

l) ~~ nade med stort välbehao- till vår fina dubbelhögtalare, 

som han förut .. a skarpt kriti·era t 
Medan förstärkaren av in;;tallatören sändes till en special. 

firma för översyn, provade vi den först ärkarlösa . ntralall' 

tennen på en mindre allströmssuper. Det visade sig att en 

månerfa ld stat ioner kunde av lys5llas på såväl mellam-åg som 

kortvårr. På långvng var det litet för mycket sprak ocl! 

knaster, men flera stationer kommo in. Nu hör de t till saken. 

att kortvåg ej g[lr igenom förstärkaren, som endast är gjonl 

för mellan· och långvåg. Vi hörde med installatören, om 

h an inte skulle kunna låta förstärkaren vara ett tag o!;h 

höra efter hos de andra hyrq:;ästcrna, om de tyckte all 

utlandsmottagningen försämrats, men det gick han ej med på. 

Efter någon vecka anlände förstärkaren. Två rör hade 

bytts ut , emedan de voro nedgångna. Installatörens tidigare 

försäkran var tydligen ej Eå mycket värd. Förstärkaren blev 

inkopplad , och störningen var där igen. Installatören upp· 

ringdes, varvid han förklarade, att nu var förstärkaren abw· 

lut felfri, ty den var översedd aven specialfirma, som han · 

namngav . Men det var så, att det fanns ett annat fel. Några 

familjer i huset hade nämlig.en väo-rat att inköpa den skär · 

made specialsladden ; de använde oskärmad tvåledare för 

an:;lutningen, och detta gjorde att det blev störningar hos 

de andra hyrel gästerna. De t enkla fak tum, att störningen 

försvann, då för~ tiirkaren togs bort, hade nu fa llit install a · 

tören ur minnet. Och genom sitt nya argument vältrade han 

över skulden på andra, för att han själv skulle slippa ifrån 

ytterligare besvär med anläggningen i fråga, som redan hade 

berett honom så mycket bekymmer. För att ytterligare säkril 

~ in po~ition gav han med fackmässig självsäkerhe t uttryck 

åt den åsikten, att vi hade nog alltför stora fordringar, när 

det gällde radio. 

Så ligrrcr saken till för närvara nde. Vi skola återkomma 

0111 fortsättningen. Det rel aterade fallet gör det lätt att tänka 

s.ig, hur små utEikterna skulle vara fö r en icke radiokunnig 

IFsnare att vinna rätlehe i ett dylikt fall. 

Vi vore tack:amma, om de av våra läsare som ha andra 

eller liknande erfarenheter av centralantenner viEe i korthet 

delgiva oss de...,,=a, så att de kunna bli till nytta för övriga 

lä:-:are av tidskriften . Brevet förses med påskrift: »Redak· 

törens brevlåda» och adresseras till Pop ulär Radio , Postbox 

' I 450, Stockholm. - Red. 

http:n�mlig.en
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r/lo~r~rJ-\ GJ-\RROf{Ei'IS 
uppbyggnad och verkningssätt 
Ur »Telefunken-Rundfunkröhren» 

BJandarrör. 

blandarröret överlagras den från antennen komm ande 

högfrekvenEsd ingningen med den i mottagaren alstrade hj älp

svän ~;ni ngen. U r denna blandning erhålles den lång~ammare 

mellanfrekvt' nssvängningen, som går bättre och lättare att 

för~ tärka . På den _enare är 5amlidigt tals ängningen från 

den motta 2"nn 5ändarvå<>en påtryckt. 

Genom utvecklin O"en av hexoden, som ~kedde i Telefunkens 

laboratorier, uppfylldes för första gången alla fordringar, 

man kan ställa på ett effektivt blandarrör. för närvarande 

nar man lvå möjligheter: 

1. Blandning med hexod, varvid hj älpsvängningen (oscil

latorspänningen) abtras i ett särskilt triodsystem. 

2. Blandning med oktod, som samtidigt ger oscillator

svängningen. 

Med båda rören kan dessutom förstärkningen regleras. 

Som blandarhexod användes samma rör som för höO"frekvenso 

förstärkning, den s. k. fadinghexoden_ Ett särskilt utförande 

har triodhexoden, där hexoddelen och oscillatordelen äro 

uppbyggda omkring var sitt stycke aven gemensam katod 

(fig. 63). Hos oktoden (fig. 64) är oscillatordelen anord

/ 1 / 
o • / I/ Reglerings· + + +/ I/ ~PÖnning 

- Av-::-ämning ~1 -

nad direkt kring katoden och består av ett· styrgaller och 

lvå små stavar, som verka som hj älpanod (» oscillatoranod»). 

Över detta är uppbyggt ett fyrgallersystem, i vilket det första 

gallret tj änar som skärmgaller mellan oscillatordelen och 

den utanför placerade pentoddelen. Båda systemen äro hop

kopplade genom den gemensamma elektronströnunen. U"et 

andra slyrgallret, G~, som tillföres den högfrekventa ingångs

spänningen, utbildas för reglering. 

I den »harmoniska serien» finnes bara ett blandarrör, 

nämligen ECHll, då denna rörtyp arbetar mycket tillför

litligt, särskilt på kortvågsområdet. Genom nykonstruktionen 

blev det möjligt att ännu mer minska ändringarna i ingångs

kapacitet, som uppträda under regleringen, så att frekvens

driften praktiskt taget är utan be lydelse. Vid detta rör an

vändes också ett nytt slags tillsatsreglering, genom vilkerr 

erhålles en tillräckligt effektiv reglering trots den glidande 

skärmgallerspänningen. I motsats till föregångstypen ACHl 

är också det andra styrgallret utbildat med variabel stig

ning, och på sådant sätt, att de båda styrgallren G l och Ga 
så nära som möjligt överensstänuna längs hela lindningen. 

Regleringsspänningen tillföres dock, såsom vid ACH1, bara 

det första st y rgall re t. Med växande regleringsspänning på 

detta blir elektronströmmen mer och mer koncentrerad till 

ställena med stor stigning. Då elektronströmmen härvid också 

genomlöper det tredje gallret i motsvarande knippen, in

skränkes också styrningen genom oscillatorspänningen mer 

Gollerkylflän~ 

Ovrs $karmplöt A l 

2: a skc(m goller 
slyrgotle r 

1; o skörmgoller 

1: o ~lyrgoller 

1: o anod 

Styrgaller 

Kalod 

Glcidtråd 

f------
1--___ 2: a 

~I----

Fig. 62. Principiell koppling av ett blandar8teg med triod-hexod Fig. 63. Uppbyggnad av dubbelröret ACHI eller CCHI 
(ACHl , CCHI eller ECHIlJ. ( triod-hexod) . 
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Del 2 

2: o ~kö(mgoller 

2: o slyrgoller G" ' 
(signolgoller ) 

_ l: o skormgoller G l 

;~II Hlo lpanod Del I '. -- la sc. ·anod l 

~ I~ 1: o ~I y rg oller G Ir- rosc.·golle rl K , ~ 
Kotod l- Glödtråd 

Fir; . {j :,!. Okl(Jd~!lS k onSlruktiulI (Al(2 , CKl). 

och mer till detta gallers ställen med stor stigning. Detta 

verkar i praktiken så, att styrförmågan hos oscillatordelens 

~tyrgaller (G3 i fig. 63) blir allt mindre med tilltagand.e 

regleringsspänning. Härigenom nedsättes transponeringsför. 

stärkningen i motsvarande grad, och verkan av reglering;o. 

spänningen på Gl understödjes. Regleringen blir på detta 

sätt effektivare, och den genom den glidande skärmgaller· 

spänningen nedsatta regleringsförmågan återvi nnes delvis. 

Multiplilcativ blandning. 

Såväl vid hexoden som vid oktoden åstadkommes bland

ningen därigenom att elektronströmmen påverkas genom två 

~kilda ~tyrgaller av de båda svängningarna (fig. 65 ) . Genom 

denna multiplikativa blandning erhålles MF-svängningen 

direkt över en i anodkretsen inkopplad , avstämd MF·krets. 

Framför det andra styrgallret utbildas en skenbar, s. k. vir· 

tuell katod (elektronanhopningl. Detta galler fördelar elek· 

tronströmmen mellan det framförliggande skärmgallret och 

anoden. Genom det noggranna särskiljande t av ingångs- och 

oscillatorkrets har ömsesidig påverkan undvikits i hög grad, 

~åväl kapacitiv SOlD över elektroD5trömmen. Härigenom har 

man också fått möjlighet att företaga en förstärkningsregle

ring i blandarsteget, utan att a lltför stora frekl'ensändringar 

uppstå. Pip tonerna ha undert ryck t· genom lämplig utform

ning av rörkLuvan. Utslrålning av oscillatorsvängningarna 

i antennen är ej möjlig på grund av den obetydliga kopp

lingen mellan oscillator· och höglrekvenskretsarna. Till slut 

är alstringen av hjälpsl'äncrn ingen oberoende av den sam

tidiga regleringen j högfrekv nsdelen. 

Blan.darsteget. 

Rent kopplingsmässigt är i allmänhet blandarstegets upp

byggnad tämligen invecklad , då man för att erhålla fullo-od 
l:> 

blandning måste få de enstaka kretsarna på alla våglängds· 

områden att noga överensstämma, »följas åt». Som exempel 

visas i fig. 67 blandarsteget med en triod·hexod, varvid en 

tregangkondensa tor är nödvändig , då två avstämda förkretsar 

(ingångsbandfilter l ha förutsatts. I smärre mottagare an· 
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hg. 65. Styrn ing gen.om. jördelningsga.llret (G,) i hexoden_ Till 
viin sler : /ördelnin gsgallret starkt negativt. Till höger: fördeln in gs

gallret svagt negativt . 

vänd .5 fö r det mesta bara en avstämd förkrets, varvid man 

får tänka sig förkrets I borta. Avstämningen sker då med 

en tl'åga ngkondensator. Kopplingen till ingångskretsen är 

oftast mycket lös, för att minska inflytandet från olika an· 

tenner på avstämningen, och sker induktivt över antenn· 

kretsen (antennkondensatorn C A ca 500 pFl. Kret5arna äro 

var för sig uppdelade i mellan· och långvågsspolar (m, I), 
och, om kortvågsmottagning avses, även i kortvågsspolar 

(kl. Omkoppling till de olika områdena sker genom en 

gemensam våglängdsomkopplare, som vid mellanvågsområdet 

kortsluter långvågsspolen och på kortvågsområdet åstadkom

mer erforderliga omkopplingar. 

Re~onanskrets:3.rna injusteras genom små trimkondensato· 

Jer (Ca all tefter våglängdsområdet 3- 50 pF) och genom 

ändring av induktam:.en hos spolarna, som numera nästan 

alltid äro utförda med järnpulverkärnor. Trimning med kon

densatorerna sker i början av våglängdsområdet, då kapa

citeten ju är mest kritisk vid urvriden vridkondensator, in

duktanstrimningen däremot vid invriden kondensator, dvs. 

\ id slutet av området. P å långvågsområdet användes oftast 

ej någon trimkondensator på grund al' spolarnas höga egen· 

mA mA 
7 ~242=!(1!g1)-Ta 6 

5 S 

't 't 

3 3 

2 2 

1 1 

o -76 -12 -8 -'I o 
U91//olt 

Fig. 66. KlLrvskaror jör olika spän.ning på /ördelningsgallret (UgS). 
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Fig. 67. I:;xempel pli kopplingen av ett blandarsteg. 

kapacitet (däremot fasta konden"atorer, C, 5- 20 pF allt

efter området). 

I oscillatorkretsen äro dessutom s. k. paddirg- eller för

kortningskondensatorer nödvändiga (C v t. ex. 200 pF för 

lång åg, 500 pF för mellanvåg och 5000 pF för kortvåg) , 

Idka ligga i "erie med vridkondensa torn och som möjlig

göra, att vridkondensatorns oscillatorsektion kan göras lika 

med förkret"arnas Eektioner. 

Vid tillför"eln av de olika elektrodspänningarna bör obser
veras, att anodspännirgen ej får nedsä ttas genom ett för

kopplingsmotstånd, och att skärmgallerspänningen åtmin

stone i den normala arbetspunkten inte bör överskrida före
skrivet maximivärde. En spänningsdelare eller vid glidande 

skärmgaller,spänning ett förkopplin gsmotstånd (Rg 2 +1) är 

därför nödvändigt och måste kortslutas ur högfrekvenssyn 

punkt av en parallellkondensator (Cg 2 + 4 ca 0,5 juF). Hjälp
anodspänningen tillföres likaledes över ett förkopplingsmot

stånd (Ra = 30 kQ ), som lämpl igen kopplas så, att det kom
mer i serie med kortvågskretsen, varvid dämpningen blir 

liten. Oscillatorns svängningskrets lägger man i anodtilled

ningen, om detta är möjligt. Med hj älp av omsä ttningen i 
den transforma tor, som bildas av återkopplingsspolen och 
svängnirgskretsens spole, försvagar man på detta sätt in· 
flytandet av kapacitetsändringarna hos oscillatorgallret, som 

uppstå under regleringsförloppet. Förspänningen till oscil

latorgalIret erhålles automatiskt genom spänningsfallet i gal

lerläckan Rg3 • I gallrets tilledning inkopplas ett dämpmot

"tänd (R D ca 150 ohm), som på kortvåg ger Gtörre dä mp 

ning vid de högre frekvenserna och härigenom håller o~cil

latorampl ituden nära konstant inom området i fråga. 

Förspänningen till HF-styrgallret kan fås genom ett katod 

motstånd (Rk ca 200--400 ohm och C k ca 0,1 ,((F ), men 

numera övergår man mer och mer till att arbeta utan för
Epänning och sparar på :=:1 sät t in dessa delar. Tillförsel av 

regleringsspänningen sker över filtret RsCs' varvid Rs är ca 
1- 2 megohm, C, ca 50000 pF. - Vid röret ECHll kan 
man taga skärmgallerspänllingen från samma förkopplings

mo Lånd som matar mellanfrekvensrörets skärmgaller. 

Vid val av mellanfrekvens står i p raktiken tre möjligheter 
till buds: l ) NIF ca 120 kHz, 2) MF ca 465--473 kHz, 

3) MF = 1600 kHz. Vanligtvis använder man 468 kHz 

(internationellt fri frekvens), då man härmed erhåller god 
förstärknin g och ej behöver använda högre grad av för

selektion framför blandarröret. Vid MF = 120 kHz är vis

:: ~ rligcn förstärkningen störst, men man är tvungen att an
vända ett bandfilter före blandarröret för att minska stör

ningarna genom spegelfrekvensen. Mellanfrekvensen l 600 

kHz möjliggör byggandet av den ur koppling5synpunkt sär· 
skilt enkla supern med endast ett våglängd~område, som 
täcker både mellan- och långvåg (»Single-span»; ingångs
kretsen oavstämd, ingen spolomkoppling) _ Emellertid blir 

förstärkningen och selektiviteten relativt liten, och varieran 
de rörkapaciteter göra sig märkbara på ett oangenämt sätt 

vid serietillverkning. Sr. 
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K REVY 
Av civilingenjör Gösta Johansson 

LämpligasIe linjeanialei lör lele\lisionsbilder. 

Ett televi~ionssystem arbetar gynnsammast, om vertikala 

och horisontala uppdelningen hos den resulterande bilden äro 

ungefär lika. För alt erhålla kurvor över re~p. uppdelningar 

har man wm provföremål televi;;:erat en ra~terbild, bestående 

,1\- omväxlande svarta och vita parallella linjer med skarpa 

Tig. l. 	F,. ~k veJ1shurwn för den brskritll G 27 lum s högtalaren 
haller sig inom 8 dB mellan 28 och la 000 pi s. 

övergångar. Vid analys av den vertikala uppdelningen ha 

rastrets linjer lagts parallella med avsökningslinjerna, men 

"inkelrätt mot dessa för den horisontala uppdelningen. 

Värdet på bildfrekvensen har varit föremål för under

~ökning, och för- och nackdelarna med de tre bildfrekven

serna 15, 24 och 30 per sekund diskuteras. Artikelförfattarna 

ha stannat för den högsta, allt5å 30 bilder / sek. med rad

språngsförskjutning. Slutligen påvisas, att för en maximal 

radiofrekvens av 4,5 Mc/ s ligger det optimala linjeantalet 

mellan 4-'1.1 och 507 linjer vid 30 fullständiga bilder/sek. 

(R. C. A. Review, juli 1940.) 

Fi". 2. Schemalisk jramsliillni!lg av jrek ven s 'l 'ergivnin p;en inom 
olika zoner för membran med wrierande styvhet . 

KonSlrlllllion a\' en 27 IlIms höglalare. 

I en av l\ew York-ut5tällningens mest kända byggnader, 

sfären, befann sig en j ättehögtalaranläggning för 2 000 watt 

akustisk effekt. Utsändningen skulle trots befintligt sorl och 

~pringbrunn~plask etc. kunna avlyssnas av minst 100000 

personer, utspridda över ett större område. Pr'oblemet lö~tes 

genom installerandet av ett mindre antal oerhört kraftiga 

27 tums högtalare, som specialkonstruerats för detta ändamål. 

E ft ersom konstruktionen betecknar ett märkligt och lyckat 

framsteg på högtalarområdet, förtjänar den en närmare 

k skri vni ng. 

Vid full belastning och mycket låg frekvens rör sig tal

spolen nära 20 mm. Med tanke på den stora konarean för

undrar de t inte, att ljudet då konul1er att både höras och 

kännas. Dock. måste man fråfYa sig, hur det är möjligt, att 

ett ~ dant sFtem kan följa de små och snabba rörelEerJla 

vid reproduktionen aven ton om 10 000 p/s. Att de~ta 

v:crkligen lycka G, framgår bä5t av fig. 1, som vi~ar den nya 

högtalarens frekvenskurva. Denna kurva, som hänför sig till 

montage i en sluten baffel om ca 50 m3 volym, är rak in·Jm 

8 dB från 28 till 10000 p/ s. Dylika resultat uppnås in~e 

ulan speciella material och konstruktioner, både elektriska 

och mekaniska. 

Talspolen lindades av aluminiumband, som ger mindre 

vikt för samma strömbel~tningsförmåga. Bandformen ger 

högre »fyllfaktor», varför man kan reducera luftgapet och 

sålunda få kraftigare flöde med en given magnetvikt. Härnäst 

gällde det att till talspolens stomme få ett material, som var 

Fig. 3. Tvärsnitt genom högtalaren . . "v1ärk magnetens utformning, 
honspolens diam. och centreringsringens placering. 
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Kr. 265:

En ny radiolyp 
"Radion utan antenn" - inga lösa sladdar 

(~entrum U-6S är höstens sen~ation på radiomarlmad..n. En 5
rörs super med kortvåg, mellan våg och långvåg, som fyll e r de 

högsta anspral, på förstIdassig mottagning - i alla avs"enden e n 
C e n t r u 01 . Inbyggda ramantenner, även för kortvå g göra alla 

övriga antennarrangemang onödiga. Ett utdragbart handtag pa 
mottagarens bal,sida gör apparaten lätt flyttbar I hemmet . U-(il! 

har ,vtterst låg strömförbrukning och kan anslutas till såväl 

vä.xe l- som lil,ström. Den höga ljudkvaliteten i denna nya lång
distansmuttagare är densamma, ' som gjort C e n t r u m berömd. 

Ni som älskar musik - Ulma Er glädjen all äga en 

l ARS 
GARANTI 

Pel ~rund a~ Celi/rum· 
molla~arnas hÖ9.a liva · 
litet lämna 1.1l på samtli{!Q 
modeller 1 år. eOl'onti 

\.. .J mollagGren med den underbara lonen 

T i llverkare: 

A.-B . GYLLING & Ca, Stockholm 
AKTIEBOLAGET G Y L L I N G & 

Stadsg6 r den. Stockholm. 
Undertecknad rekvir'erar I<ostnarlsfritt 

den nya intressanta och vackra Cent
rum-broschy ren i djuptryck . 

Namn: ................... . 


Adress: .. .. _...... • . .. .. ... . .. . . . •• 
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både lätt och styvt, fritt från tendens att slå sig samt mot
ståndskraftigt mot värme och fukt. Lyckligtvis hade man till

gång till ett nyutexperirnenterat metall artat ämne, benämnt 

»Acim» , varav kunde framställas papperstunna spolstommar 

med fullt tillfredsställande styrka. 
En kon av ifrågavarande storlek kunde inte med fördel 

framställas av papper, enär man då bl. a. skulle få det vanliga 

felet med konens uppdelning i ett flertal noder, wm ändra

des alltefter frekvensen, vilket också framgick av företagna 

experiment. Vidare få de högsta frekvenserna en naturlig 
tendens att vandra utefter konytan mot periferin, där de 

reflekteras med påföljd, att transienter förlängas, och käns

ligheten blir icke-linjär. I den slutliga konstruktionen har 

använts ett speciellt fibermaterial med sådan struktur, att 

böjligheten varierar jämnt från extrem styvhet i centrum 

till utpräglad vekhet vid ytterringen. 
Fig. 2 visar schematiskt förhållandena , när frekvenser om 

7000, 1000 och 100 p/s samtidigt driva en dylik kon. Den 
styva kalotten i mitten (zon C) reproducerar alla frekvenser. 

Den omgivande, böjliga strukturen (zon B) ab"orberar de 

högsta frekvenserna och förhindrar därigenom reflektion vid 

ytterringen. Utanför nämnda zon absorberas även l 000 p/s, 
och endast 100 p/ s återges av zon A. Givetvis får man inte 

tänka sig en begränsning till dessa tre zoner, efterwm över

gångarna äro kontinuerliga. Emedan den aktiva arean håller 

EIA -TRIUMF 
6; rörs. 8-krets superbeterodyn med kort\'åg. mellanväg och 
Iang:,"g; .lllnerbelyst glaskaIo. ; snabb· och fininsWllning;
magI skt oga ; a11lom duhhel vol\'lUlwntroll ' kombinerad 
~~n.llfiirgss~lelctor; grurum9folluttag; 8" dY~. högtalare;
hogg·lanspol. ljus mabognylilda. IGusUghet ca 10 mikrovolt. 
' : 4286:. för växelström. Kr. 275: - . A 4286, fÖr allström, 
I,r 200;-. 
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sig ung. omvänt prop. mot frekvensens kvadrat, ernås 

automati~kt en korrekt koppling till den omgivande luften. 

När det rörliga systemet är klart, återstår magneten, som 

skall alstra tillräckligt flöde för drivande aven så stor yta 

vid höga hastigheter (stora amplituder). Efter jämförande 

prov utvaldes ett specialjärn, vilket medförde, att talspolens 

impedans förblev nästan konstant upp till 10000 p / s. 

Ett snitt genom högtalaren med väsentligare konstruktions

detaljer vis.as i fig ..3. Fältspolen är som synes helt mantlad, 

och resultatet har blivit mycket gott, nämligen en flödestäthet 

om 21000 kraftlinjer/cm2 i luftgapet. Den kompletta mag

neten väger ca 200 kg, vari ingår fältspolens vikt med ca 

30 kg. Talspolens diam. är osedvanligt stor i förhållande till 

konen, nämligen 15 cm, och hela magneten är 35 cm i diam. 

Högtalaren är avsedd att monteras på en tillräckligt stor 

baffel (öppen eller sluten). Härigenom blir frekvenskurvan 

sådan som i fig. l, och verkningsgraden är hög, .j medeltal 

6 procent högre än för en god högtalare av normalstorlek. 

Önskas ännu högre verkningsgrad, är det ekonomiskt att 

begagna en trattbaffel av god konstruktion. En sålunda för

bättrad verkningsgrad är begränsad till det lägre registret, 

varför en eller fl era extra diskanthögtalare erfordras för 

återställande av den vida och raka frekvenskurvan. 

(Electronic-3, juni 194.0.) 

::::: :::;:::::: ::::::::::: ::::::::::: :~: ::::::: :::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::: ::::::: :::::::::::::-! 

RAD 101 N D USTRI E NS NYH ETE R 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::: 

Tekniska datablad. 

Elektriska Aktiebolaget Siemens, Kungsgatan 36, Stockholm, 
ha·r påbörjat utsändandet aven serie datablad, upptagaooe int-res
santa tekni ska uppgiftBr om olika Siemens·prod.ukter. De första 
tolv h1aden, med viLka fö lja en samlingspärm, meddela uppgifter 
om högfrekvensjärnet »Sirufer» samt kopparoxiduldetektorn »Siru
tOD>. I texten, .som är a'Vfauad på tyska, omtalas hur spolens för
lustrnotstånd är samman.salt samt hur man mäter i n.duktans, egen
kapacitans och förlustmotstånd. Vidare visas ett stort antal k,ul"Vor 
över Q·värdet sO'm funktion av frekvensen vid oliika spO'ltyper med 
cylinder., rull· och liknande kärnor. Ritningar över olika kärn· 
typer följa. Av »Siru t.or» finns en speoialtyp för användning som 
filtermotständ i klass B,steg med Telefunkens D·rör. 

Materiel liir amatör byggare. 

A.-B. ELtron, KllngshoLmsgatan 62, Stockholm, för i lager en 
rikli g sorterin O' av radi od'elar och småmatel'iel för appaTa~by.ggare. 
Kompl elleringslista nr 21 innehåller en del nyheter, såsarn billiga 
koIkornsmikrofon'er för hembruk, ra~tar, grad"kiVUI, sky.kar, banan
kontakter, en kwkodi)'klärrima av bakel·it med m-etaU endast inuti 
gapet o. . v. 

TiUä,ggslista nr 22 är en samman1attni·ng a'v alla hittills ut
komna tillägg till ·huvookalalogen. 

Translormalorer & Drosslar 
Magnelspolar Omlindningar 
Serielillverkning & Speciallyper 

ELEKTROTEI(lVISKA VERI(STADEJV 
Akarp Telefon 226 

http:Sirut.or
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Firman har .sta.rta t egen verk tad och tillverkar där bl. a. spe· 
ciaidelaT dö.r ra-dio, <-åSOdIl 100 W pot.ent.iometrar och tr-M.Jjnda.de 
motstånd .samt mätinst.rument. 

Radiokompaniet, Odengalan 56, Slockholm. Denna fi.rmas kata· 
log uppta'ger en stor sortening av radiodelar "jämte förstärkare och 
högtalare för ljudåtergivnin'gsanläggningar, mikrofoner av mån.ga 
oli'ka typ.er, sp.olar och avstämning 'aggregat för s upe.rheterodyner 
m. m. Dess utom finnas radiomätinostrumen,t i stort urval samt by gg· 
satser {ör motta'gare. 

Ny skivväxlare. 

Slerling Radio· & Crammofoncenlralen, Regeringsgatan 26, 
Stockholm, för i marknaden en ny typ , R.e. 10, av Ga-rrards auto· 
matiska skivväxla re . Den na säges ha mindre format, lägre vikt, 
lägre pr is och bätt·re funktion än den .tidigare ty pen. En anna.n typ , 
R.e. SO, spela,r sa mtid igt skivor av o].ika stodekar. 

•••••••••••• • ••••••••••••••••• • •••••••••• , ....... ... ........... . .. .................. ...... ........ .... ......... "0
.. ............................................................ .......................... .... .. ....... ............. 

N Y A KATALO G E R 
:::: :::: :::::::::: :::::::: :::::::::: :::: :::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::: :::: ::::::::::::::::::: :::: 

Graham Brothers A.·B., Norra Bantorget 29, Slockholm, har ut· 
-sänt en prislista över d e normala ty perna av vib ratoromformaren 
»Allformator», som be&krevs i nr 6 av P{l p ulär Radio. 

Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi , Sveavägen 21, Slock· 
holm, har utsänt en ny lis ta för 1940-1941 över Telefunkenrör. 
I denna äro de nya D·rören 0 ,4 V rör, med elspänning 1,2 V) upp· 
tagna ävensom U·seri en med 100 m A glö'dström och V·serien med 
SO mA glödström, båda för allslröm~mottagare. 

Aktiebolagel Hammarb ylampan, Stockholm 20, har ,till sänt oss 
en komplett sats nya kataloger över Luma·lamp<Jr. Katalog nr l 
upptager bl. a. en kryp tonlampa, som ger 40 010 mera ljus än mot · 
svarande standardlampa (40 W ). Vidare märkas standardlampor för 
hem·elverk med 6, 12, 24 eller 32 V spänning, ljusr{ir med en sockel 
samt dvärgglimlampor med inbyggt motstånd fö r tra,ppkontakter 
m. m. Katalog nr 2 upptager speciallampor, såsom smalfilm·, kino·, 
skioptikon·, projektions·, t{lnfilm· och fotolampor. Katalog nr 3: 
kvicksilvcrån gla mpor, med en teknisk orientering. Katalog nr 4: bil· 
lamp<Jr. Katalog nr S : dvärgla mpor, d. v. s. cykellampor, skallam· 
por för radio samt lampa med nära punkotformig ljuskälla fö r stav· 
lyktor. 

STABILISERING 
F orts. från sid. 231 

4,S mA/ V ) , 7H7 (3,8 mA/ V) sanlt 7A7 (2 .mA / V) . För 7G7 vi sas 
även e tt diagram med anod libtrömmen ·som abski ssa i s tä llet för 
ga.llerförspänningen. Mät ninga-rna ha ntförts p en Q-uneter vid 
2S Mc/ s 02 m våglängd). R ören mättes med nor.mala arbetsspän· 

Attt~~ 
UTAN KONKURRENS 

Sensationellt billigt allströmsmätinstrument fär service 0-30 
mA, 0-300 mA, 0-8, 0-16, 0-240 V. Endast Kr. 24 :-. 

förstklassiga elektrolyt· & glimmerkonde nsatorer. 
Kristallmikrofon, he lförchr. utfärande, m. stativ netto Kr. 65:
Kolkornsmikrofoner ... . ........ ... ........... frön Kr. 7: 
fickvoltmeter, 3 mätomr ., Volt & MA . . . . . . netto Kr. 4: 50 
Elektr. Rodiotidklockor .. ............... .. .. . .. . .. . Kr. 18:

Grossister erhålla specialofferter

BEGÄR OffERT & KATALOG. 


Obs. vör fabrikotion av strYkjärn, strykjärnssladdar, sladdor 

till cykelbelysningar, färstärka re m. m. 


T E L R A - HALMSTAD Tel. 35n, 3578. 

J!f'========================= 

ALLFORMATOR 


~/~~+ 

ALLFORMATOR 
är en driftsäker vibra· 

toromformare av svensk 

tillverkning enligt ny 
princip. 

Exempel på förekommande typer .' 

6 V=j400 12 V = /1500 V = 

6V=/127V~ 220 V = /220 V~ 
25 p/s / 50 p/s 

Utföres för effekter upp till 20 kVA i e tt aggregat. 

Prisli s ta och bes krivn ing sä ndes på begä ran. 

GRAHAM BROTHERS A IB 
Stockholm Malmö 

DEIIEID SUPER 99 
Svensk superheterodyn med 6 rör 
därav 2 dubbelrör. Utbytbar jätte~ 
skala med 345 mm visareutslag. 
Planetväxel och dubbelkänsligt 
elektriskt öga. 
Infordra vår nya 15roschyr, upp~ 

tagande ett tiotal olika apparatty~ 

per i prislägen från kr. 130:
till kr. 110:-. 
Aterförsäljare antagas. 

http:tr-M.Jjnda.de
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.. 
tn,tam i lJärLdeJtl 
PAM ALLSTRUM 13.5. 27. 36 WATT 

FREKVENSOMRÅDE 

40-12.000 perl sek. Full 

koml ;gt brumfri även på 

växelström. Icke strömfö

rande chassi. Känd över 

hela världen för exklusiv 

kvalitet. 


"Pam Junior Recorder·'. 

Kompletta inspelnings

aggregat med "Astatic" 

Kristall graverdosa. 


"ASTATIC" 

modell BIO. 

Kristall pick

up av High

Fidelity typ. 

Pris 49: ~O. 


Dynamiska 

och Kristall 

mikrofoner 

"Astatic" 

och "Brus h." 

Nordens 

största urval. 

Reservdelar. A')TATIC mod. BIO 


PAM-SAMSON 
Gen era lagentur 

Värtavägen 33 S T O C K H O L M Telefon 612262 

" 

ALLT FÖR RADIO 

och förstärkaranläggningar 
Vi behöva ingen reklam. Kvaliteten ör utslagsgivande. Be 
gör offert å vöra billiga 

Allströmsförstärkare 4-15 wall . Med årsgaranti. Växelströms 
förstörkare 4-60 watt. 

Grammofonmoter, växelström och allström, kompl. med pick
up, motsvarande Svensk El. Materialkontrollanstaltens ford
ringar. 

Hela förstärkoronläggninga r levereras även. 

TELRA - HALMSTAD hl3577~ 

POPULÄR RADIO 

ningar men ulan anodbelaslniog (impedansen i anodkretsen. l ika 
med Doll). Vid varje rörtyp äro kurvm upptagna för flera olika 
värden på kalodmotståndet, så att man .kan välja det värd e, som 
.ger minsta variation i kapacitans ooh kondllktans vid au-tomatisk 
volymregle-ring. Kurvor fj"nnas för Rk-väroen mellan O och 90 
ohm; vid högre värden förefinnes risk för instabilitet. För använd
ning i speciella fall ha dock även vissa högre värden medtagits. 
Det mOIståndsvärde som ger minsta kapacitansändringen ger ' van
ligen ej minsta ändringen i konduktans, men va.riaLionen i den 
sistnämnda storheten bli r dock betydligt mindre än utan katod
motst · nd. 

MÄTMElODER 
Forts. från slu. 235 

15. R. Darbord : Reflecteurs et Jignes de transmiss ion pour ondes 
ultra·comtes, L'onde electrique 11 (1932); pp. 53-82. 
W. A. Kra use: Hochf requenzmessungen bei l m. Wellenlänge, 
Z. 	 Hochfrequ.enztechn. 45 (1935); pp. 128·-137. 

16. Populä r Radio nr 11, 1939 ; p. 280, fig. 26. 
17. E. 	F. NichoIs & J. D. Tear : Shor t electric waves, Phys. Rev. 

21 (1923); pp. 587- 610. 
18. 	 C. E. Cleeton: Grating theory and stud y of the magnetostatic 

oscillator frequency, Ph)'s ics 6 (1935); pp. 207-209. 
N. H . Williams: Production and absoI1ption of elec tromagnetic 
waves from 3 am to 6 mm in length, J. Appl. Physics 8 (1937); 
pp. 655-659. 

19. 	O. Schmiut: Das Paralleldrahtsyst.em als Messinslrument in 
der Kurzwellentechnik, Z. Hochfrequenztechn. 41 (1933); 
pp.2-16. 
W . Hempel: Ueber die Anwendbarkeit der Doppelleitung als 
Messinstrument im Bereich der Dezimeter:wellen, E.N.T. 14 
(19.37); pp. 3.3- 43. 
H. Bruckmann: Widerstandsmessu.ngen mi.t der Paralleldraht
leitung, Z. Hochfrequenztechn. 51 (1938); pp. 128-1.35. 
H. Kaufmann : Scheinwiderstandsmessungen im Dezimeterwe]· 
lengebiet, Z. Hochfrequenztechn . 53 (1939); pp. 61~7. 
R. A. Chipman : A. resonance Cllive method Sor the a'bsolute 
m as urement of impedance at frequencies of the order of 300 
Mc, 1. Appl. Phys. 10 09.39); pp. 27-38. 

20. 	K. Baumann & H. O. Roosenstein : Ueber neue Dämpfungs
messungen an Hodlfrequenz-Ener,gielei tun gen, Z. Hochirequenz
techn. 38 (1931 ); pp. 73-77. 
A. Dahme: Dämpfun.gsmessung an Hochfrequenzkabeln im Be· 
reich der Meterwellen, Z. Hochfrequenztechn. 52 (1938); 
pp. 1- 9. 
H. Kaufmann: Die 1essungder Uebertragungskon stanten kon
zentrischer Leittmgen im Dczimeterwellengebiet, Z. Hochfre
quenzt echn. 55 (1940); pp. 37-42. 

21. 	O. Döhler & C. Hecker: Ein neuer Gleich richtungsmechani5
mus bei Zentimel crwellen, Z. Hochfrequenztechn. 54 (1939); 
pp. 7-11. 

22. 	H. E. Ho'llmann: Physik und Technik der ultrakurzen Weil en, 
Berlin 1935, Band 2, pp. 210-292. 
O. 	 Zinke: Hochfreqllenzmess technik, Leipzig 1938. 
L. S. crgaard: El eclrical measurements at wave lengths less 
tha n two metres, Proc. I.R.E. 24 (1936 ); pp. 1207- 1229. 
R. King: Elect rical measurements at ultra-high ·frequencie·s, 
Proc. l.R.E. 23 (935); pp. 885-934. 
M. von Ardenne: Spannungsme sling bei extrem hohen Fre
quenzen mit dem Dioden-VQ!tmeter, Z. Hochfrequenztechn. 48 
(936) ; pp. 117-120. 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::: :::::::.::::::::::::::::::::::::::: ~:::: : :::::::::: :~ :::::::::::!::: ~~:: ::::::::::::::: ::::::: 

Under denna- rubrik Inför PopuUir Radio annonser f slantfurdiserad 
storlel, (utrl,nme 12 mm.) med fristående rubril, tlU ett pris av 
](r. 7: 50 pr gång. 

Dessutom införas standardiserade l'ndannonser av neda.nstående ut

seende till ett pris av ]{r. l pr rad, minimum 2 raders utrymme. 

• • • •••••••• , •••••• • • • ••••• , ... . ... ... . ... ...... . ..... .. .... .. ..... .. . . ........................................... I 


Begagnad slg-nalgenerntol' av g'ott fabrikat önskas k öpa. 
S. Pettersson, Box 613, Karlsborg. 

D;~'" '~d~~~~,~;~',:;~{ " ~.;; i; ~~;~'~ " ~t~.·· 'bli ii~t'" "B~~li;" ~ ~i~i'l'~t~:"""""""'"'' 
Ingenjör C. O. LIndberg, ArtlUerigatnn 8V, StocJ,holm . 
..... ...... ............... .. ............... , .............. ......... . .................... .. ...................... (0 


Nordisk Rotogr~vyr Stockholm U-40 

http:128-1.35
http:Paralleldrahtsyst.em
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Motståndskopplade 
förstärkare 

För att uppnå bästa resultat med radiorör 

är det viktigt, att de användas på rätt sätt, 

d . v. s. att de olika elektroderna tillföras 

lämpliga spänningar. 

Vi återge här några diagram för motstånds

kopplade förstärkare, ur vilka lämpliga vär

den på motstånd m. m. kunna erhållas. 

1 diagrammen betyda: 

Plate supply voltage 

spänni.ng. 

Re - Katodmotstånd. 

RL - Anodmotstånd. 

Anodströmkällans 

V. G . - Spänningsförstärkning. 

E. O . - Max. utgångsspänning (toppvärde). 

Exempel: 

Ett 6F5 skall användas i en förstärkare med 

180 V anodspänning ti llgä nglig. Om vi välja 

anodmotsttåndet = 0,25 Megohm, se vi iRL 

diagrammet, alt katodmotståndet Re bör vara 

4000 O hm. Vi f å en spänningsförstärkn ing 

på c:c 53 gånger och den maximala ut

gångsspänningen blir c:a 27 V. 

På liknande sätt kunna data för andra kom

binationer erhållas. 

JOHflN LflGER[Rfl~TZ Slorlibolll 
Värtavägen 21 * Telegramadress: Fivessvee * Telefon: 613308 

' I 



Där miltrosltopel Itonlrollerar Itlfalilelen 

Illustrationen härovan är inte, som man kanske kunde kunna metalldelar fotograferas i enorm förstoring. På 

tro, någon strategisk flygbi-Id. Det är helt enkelt en så sätt är man i stånd alt bedöma kvaliteten hos 

metalltråd, 5 tusendels tum tjock, men sedd genom varje metalldel. Felaktigheter, som vore omöjliga att 

mikroskopets lins. upptäcka för ett obeväpnat äga, ger mikroskopet 

obönhörligt besked om. 
Alla metaller och metalltrådar, avsedda för Sylvania Denna procedur, den minutiösa kontrollen av varje 
rör, underkastas en noggrann granskning av SyIva metallbit ,är bara en av de många kontrollåtgörder, 
nias ingenjörer. Passera de kontrollen godkönda, bli som tillsammans garontera den oföränderligt höga 

- de så småningom en detalj i ett av världens bästa kvaliteten i Sylvania-rören - på samma gång som de 
radiorör. Genom det särskilt konstruerade mikroskopet tillförsäkra E r Edra kunders orubbade förtroende. 

P-&. Vcu:fe Sf1lv~~
",a-S 6 ~ g,a,r;au.ti,! 

- ett pålitlighetens kännemärke. 

http:g,a,r;au.ti

