
,CJ ::o;:a E E~rr~(,lkh ~" "'\ \':";0 =+:rerr"'G 

wwvv.aef.se 

UR INNEHALLET: 

Televislo••• I U 8 A 
Några intryck från en 
studieresa 
Av civi1ingeujöma 
Björn Nilsson och 
Hans W ex:then 

Aulomatisk bandbl'eclds
reglering 

Av civUingenlör 
·E Weidstam 

Rö ..y. llmeler tö.. Uk· 
sp "bDingsmätning . 

med magiskt öga som indika· 
tor. Detaljerad konstruktions
beskrivning. 

Ny melod lör CW· 
mOllagniDg 

Av Gunnar Högberg 
Intressant artikel för sändare
amatörer 

Klassilicering av radio
Irekvenser ocb 
ya"liiDp ... 



·sv s A 
ÄE 

RELÄ, typ RL 
är ett ell'klar€ relii aysett ful' anluggningar clur stl'umkrersen 
skall manUnerl1S med en enkel brytning, slutning eller 
~äxliDg. 

Reliie t är nOI'malt utfört med en yiixelkontlll,t. yilk en kan 

allYiiuda :om brytnings- el'ler ",lutlling ~'l,o n t <ll,t om så er

forora' . Kon takterna äro a" sih'er och kunna normalt l} € 


lastas med c :a 60 'V, 

Reliil't leyereras med fuljand-e lindnillgSll a ta; 


Likstr. 

-s t röm 
mAmp. 

·splinning 
Yolt 

mots-t. " ) 
Ohm 

RL- 10 S-- 15 40-80 -4500 
R~20 14-- 30 20-40 1500 
RJ.,- 50 30- 65 12-20 :350 
R~100 50 120 ~12 100 
R~200 140-350 2- 4 12 

") = ± 10 0/0 Ege11fUrbrul,ning 0,~1 .5 ,y 

Vid förfrågan eller beställning angiYes driftsjlänning. strum, 
styrka (tillslagsst röm ) sa mt fur yilken s·trum OCII spä llning 
kontakterna äro avsedda. 

RELÄ, typ RT 
,il' lmHIcl sa l;.!ig€n , a,'set t att lllt1nUnera syagstrums l;retsar av 
olika Slag, eW111j1elY ls fur telefon-o signal- och alarmonliigg
ning·a 1'. Genom siu lämpliga dinlen~ion och kontaktantal pa s
"al' d'et ntmärkt fUl' inb,'ggnad i stati" och a pparater. 
(Relä RT Levereras till IiungI. Telegrafverket. Statens Järn
vägar och Hungl. Luftfartsstyrelsen m. fl.) 

liontahtmaterial. 

Samtliga l,ontaktfjädrnr utfuI'a", norma-lt med dnbbelkontal, 

tel' n" s il'ver fur en kopp lingseffekt a" c:a 20W, men' de 

kunna p:i begä r rr n erh ålhlS med "tora silverkont[lkter för 

hugre effekter. 


Hontakter. 

ReläN le,erera" med el ('Il ,' r t"'"1 grnppel' och milX, 10 fjad

nu pr grnj1p. Detta mujliggul' upp tilL 10 br"tningnl' eHer 8 

81utningllr eller 6 dixlingar pr relii. 

För att åstadl;omma fUl'(!röjda funktioner knn den enrr grup

pen hes tiI a " en y;irm efj ii derg rnpp (bimetn·ll) som jcl;e prl

yerlws ny r el 'ianknret. 


Rulle. 

:\'ormalt utfures (len med en enl;el lindning, men l,an på be, 

gäran fiirse metl t,' :1 eller tre l indningar samt en trugver

knnde hyl .m. Lindnin.gen utfures med 10-15000 Ohms Hl,

, trömsmot",UI1HI och fur en m{ln(j,'ers trum frun c:n 2 till 

300 mA, 


Vid beställning. 

F ur att ];nnna (Iim ensiollern lindning, l,iirnn, fjullergrupper 

etc., erfordras fuljnlld e uppgifter: 

- driftspiinning f ur relii'lindning. 
- till-"lngsström , (i vi ssa f a ll ocl,srl frun s'IRgsström, furdröj

ning etc.) 
- l' eläfnnktion . (a llYändDing. l, opplingsschemn) 
- fjädergfllppern~s utfurande, ( kontakternas funktion) 

ström, spänning och bela stningska raktär, fUr vilken kon
rukterna äro a "sedda. 

SVENSKA RELÄFABRIKEN A.-B. 

Hypoteksvägen 24 STOCKHOLM Telefon 45 89 50 
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Amatörer! 
Bygg Edra sändare och mottagare på våra. chas
sier och krymplackerade frontpaneler med- vlha 

delar och rör. 

* 
REKVIRERA PRISLISTA! 

Radioamalörernas Inllöpsl:enlral 
~limer 6 Trollhättan 2 Tel. 12139 

SPAR PEN6AR med Marlon Multi-Ranger 

Bygg själv Edert UNIVERSALINSTRUMENT 
Skalan ör grad prad i ohm, volt, milliampe e och decibd samt 
3-färgad. Könslighet 400 ,uA. Med varje instrument följer 
komplett kopplingsschema för såväl likström som vä.elström. 

PRISER: TILLIlEHOR : 
215.i75 mm Kr. 58;-. Kompletta satser precisionsmotstånd . 

Omkopplare, 2-poliga, 2-vägs. 1 00 7 5 1 Sxl mm Kr. 4 : O. Omkopplare, 4-gan9, 4 kretsar, 11 lägen . 
90x 80 mm Kr. 42,-. Conont insfrumentlikriktare typ H. 

Vi lagerf. även PANELINSTRUMENT för gängse mätområden. 

INGENJORSFIRMAN RESESTOR 
FINSPÅNG 



Signalgenerator GM 2882 
med frekvensområde 100 kp/ s 
- Mp/s för kontroll och trim
ning av mottagare. Pris 575:

Goda instrument betyder 
god service och god förtjänst 
Goda instrument i serviceverkstaden ger 
snabbhet och effektivitet åt arbetet och 
goda förtjänster. Hand i hand med försälj
ningsarbetet skapar god service ett för
troende hos k.undkretsen, vilket även på 
längre sikt representerar en betydande till
gång. Rusta upp Eder serviceverkstad och 
gör den till en säker inkomstkälla - tala re
dan i dag med Philips instrumentspecialister. 

Katodstråleoscillograf GM 3155 
Ett ovärderligt hjälpmedel för 
den moderna serviceverkstaden. 
Pris 600:

Frekvensmodulator GM 2881 
för direkt åte rgivning med os
cillograf av selektivitetskurvor 
för mottagare. Pris 275:-

Philoscop GM 4140 
för .snabb och noggrann mätning av 

motstånd och kapaciteter. Pris 250:

Tonfrekvensgenerator GM 2305 Rörvoltmetern GM 4153 
Lämnar sinusformad växclspän Ett oumbärligt instrument för 

ning mellan 19-215000 pIs för mätning av lik- och växelspän

mottagare- och förstärkarprov ningar i radioapparater. Fre

ningar. Pris 575:- kvensområde: 25 pIs - 25 Mp/s. 

Pris 425:

Philips levererar även det välkända Simpson universalinstrumentet med 

20000 ohm/v för likspännings- och 1000 ohm/v för växelspänningsmät

ningar. Pris 200:

SVENSKA AB PHILIPS e MÄTINSTRUMENTAVDELNING~N STOCKHOLM 6 



Klassificering av frekvenser och våglängder 


Ekoradio, television, FM-rundradio, impulsmodulation 

och mångkanalsrundradio har tvingat radioteknikerna att 

söka sig fram på allt kortare vågor och allt högre fre

kvenser. Denna starka utvidgning av det för olika kom

munikationsändamål utnyttj ade våglängdsområdet har 

gjort det allt mera nödvändigt med en enhetlig klassifice

ring av de olika våglängdsområdena_ 

Man kan nämligen inte komma ifrån, att det har rått 

och fortfarande råder en besvärande förbistring i fråga 

om våglängdsområdenas klassificering. Detta gäller fram

för allt de under senare tid exploaterade nya områdena 

nedanför 10 m. 

Redan i radions barndom talade man om långvågsban

det och om mellanvågsområdet; så kom de korta vågorna 

och nu har de ultrakorta vågorna och mikrovågorna blivit 

alltmer aktuella. Varje radioman vet väl också vad som 

innefattas i benämningarna långvågs-, mellanvågs och 

kortvågsbanden. 

Men när man konlluer ner till de ultrakorta vågorna 

och mikrovågorna börj ar det genast bli svårare att på ett 

entydigt sätt klarlägga gränserna. Var slutar ultrakorta 

vågorna och var börj ar mikrovågorna? Vad menas f. ö. 

med mikrovågor, ett uttryck, som nyligen börjat figurera 

i fackpressen? 

För att bringa reda i denna momenklatur, har man i 

England föreslagit en serie benämningar, som förefaller 

att vara väl genomtänkta. Enligt det engelska förslaget 

001.4 :621.396.029 

skulle våglängderna indelas i följande våglängdsband : 

Long, Medium, Short, Metre, Decimetre, Centimetre. Var 

gränserna går mellan dessa olika våglängdsband framgår 

av nedanstående tabell. På svenska skulle man i analogi 

härmed kunna införa följ.ande benämningar på de olika 

våglängdsbanden : långvågsbandet, mellanvågsbandet, kort

vågs bandet, metervågsbandet, decimetervågsbandet och 

centimetervdgsbandet. Benämningen mikrovågor skulle 

alltså helt utgå och förslagsvis ersättas med en samlande 

benämning, ultrakorta vågor, för meter-, decimeter- och 

centimetervågsbanden. 

Motsvarande frekvensband skulle enligt ett i Wireless 

World l framfört förslag benämnas på följande sätt: Low, 

Medium, High och Very High. Very high frequencies 

skulle härvid omfatta meter-, decimeter- och centimeter

vågsbanden. På svenska skulle man för motsvarande 

frekvensband kunna införa följ ande beteckningar: låga, 

medelhöga, höga och mycket höga frekvenser. Alterna

tivt skulle man kunna tänka sig i stället för mycket höga 

frekvenser införa benämningen ultrahöga frekvenser. 

För undvikande av missförstånd bör man kanske konse· 

kvent tala om radiofrekvenser, då vi ju med lågfrekvens 

avser ett helt annat frekvensområde : frekvense:r under 

10 000 p/ s. Vi skulle alltså på svenska få låga, medel

höga, höga och mycket höga, alternativt ultrahöga radio

frekvenser. 

1 Monthly cornentary. Classifying Frequensies and Wavelengths. 
Wireless World, nr 4/ 1947, s. 177. 

Förslag till svenskI Vagliingd.s - I Förslag till engelsk nOJTl en- 1 nOIll"nkla turklMurFrekvc-nsomri\t1~ band --'(me ter) 
VågHingd~r I Frekven,serVåglängder I FrekvenserI , I 

Under 30 kp/s Över 10000 lågalångvågsbandetLow}Long
10000---1 00030---300 kps 

medelhögamellanvågsbandetMediuml 000---100300---3 000 kp j S Medium 
högakortvågsbandet 

I 
HighShort3-30 Mpjs 100---10 I 

Metre30---300 Mpj s 10---1 \metervågsbandet Imycket höga 
eller ultra-Decimetre Very high IIultrakortvågs- decimetervågsbandet1-0,1300---3000 Mp/ s 
höga0,1-0,01 I Centimetre ! bandet centimetervågsbandet3000---30000 Mpj s 
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Av teknologie licentiaterna Björn Nilsson och Hans Werthen 

Tekn. lic. Björn Nilsson och Hans 
Werthen har nyligen återvänt från en 
studieresa till USA. De har sökt bilda 
sig en uppfattning om den aktuella 
situationen och framtidstendenserna in
om amerikansk television. I nedanståen
de uppsats delger de sina intryck av te
levisionen i USA, som tekniskt sett ligger 
långt före andra länders. 

Historik. 

Den amerikanska televisionen hade år 1939 knappast 
hunnit lämna experimentstadiet och ännu ej fått några 
enhetliga normer. Såväl tekniskt som organisatoriskt 
voro flera europeiska länder mer avancerade. Medan 
televisionsutvecklingen Europa praktiskt taget stått 
stilla ända sedan det andra världskrigets utbrott, ha 
emellertid arbetena i Amerika pågått kontinuerligt, om 
också tidvis med tämligen liten personalinsats, eftersom 
televisionsteknikerna i stor utsträckning togs i anspråk 
för utveckling av ekoradio och fjärrstyrda projektiler. 

De stora framstegen inom dessa områden grunda sig på 
och ha nu åter delvis kunnat överföras till den freds

rnässiga televisionen, vars tekniska ståndpunkt i dag, sådan 
den framträder i lahoratorier och nytillverkade appara
ter, ligger långt över förkrigstidens bästa skapelser. Te· 
levisionens definitiva genombrott i USA torde dock kom· 
ma att dröja ytterligare något år, och orsakerna få sökas 
dels i en för tillfället otillräcklig produktion, dels fram· 
föralIt i rent organisatoriska svårigheter vid skapandet 
av dcn samlade insats, som ett televisionsnät kräver för 
att kunna bli ekonomiskt bärkraftigt. I ett heterogent 
jätteland som USA är decentralisering och ostörd pri. 
vat företagsamhet nödvändig för hög industriproduk. 
tion. Men å andra sidan blir den stundom erforderliga 
koordinationen av privatintressena ett betydligt besvär
ligare problem än i mindre länder som t. ex. England, 
där televisionsutsändningarna varit enhetligt organise
rade sedan tio år tillbaka. Följden av de amerikanska 
företagens rörelsefrihet har också blivit ständiga tek· 
niska kontroverser, i vilka ingen part har möjliphet att 
segra på lång sikt, därför att en industri ej ensam för
mår genomföra televisionsservice i större omfattning. 

621.307(73) 

Ovannämnda förhållanden, deras nackdelar och för

delar, framstå tydligt vid ett studium av verksamheten 
inom Federal Communications Commission (FCC), som 
är en opartisk, av regeringen tillsatt organisation med 
bestämmanderätt rörande licenser, frekvenser och tekni
ska metoder för telekommunikation. Innan någon lämp

lig standard fastställts, ansåg sig FCC ej böra ge till
stånd till kommersiella sändningar, varför licenser endast 

beviljades åt experimentstationer. Å andra sidan ville 
man ej för tidigt låsa fast utvecklingen vid normer, som 
snart kunde visa sig omoderna. Televisionen har med 
sina speciella problem erbjudit den unika bilden av ett 
tekniskt system, som redan på experimentstadiet varit 

föremål för standardiseringsarbeten. Detta förklaras del
vis också genom det avskräckande exempel, man hade i 
den första, kaotiska rundradioutvecklingen i USA. 

Standardiseringssträvandena inom televisionen börja
de 1929, då radiofabrikantförbundet, Radio ManuJactu
rers Association (RMA), tillsatte en kommitte för ända· 
målet. 1936 var det rent elektroniska televisionssystemet 

så pass utvecklat, att kommitten kunde förelägga FCC 
vissa rekommendationer (bl. a. innebärande 441 linjer, 
30 bilder per sekund), vilka dock ej fastställdes som 
standard. Den enda åtgärden tillsvidare blev, att FCC 
tillät experimentsändningar på vissa frekvensband ovan
för 40 Mp/s. RMA hade formulerat målet för kommittens 

arbete i fem punkter. 

l) En enda televisionsstandard för hela USA 
2) Bilder av hög kvalitet, jämförlig med amatörfilm 

3) Systemet borde medge täckning av stor area 
4) Möjlighet att välja olika program 
5) Lågt pris och enkel inställning på mottagarna. 

Dessa fromma önskningar gingo småningom allt lång
sammare mot sin uppfyllelse, ty det visade sig besvärligt 
att koordinera de olika firmaintressena. Ett av de största 
företagen, Radio Corporation of America (RCA), till· 
kännagav 1938 sin avsikt att börja regelbundna utsänd
ningar och tillverkning av mottagare i begränsad ut· 
sträckning. Planerna baserades på ett något ändrat och 
utvidgat standardförslag, som RMA enats om. I decem
ber 1939 antog FCC preliminära, liberalare regler be
träffande försäljning av programtid och var på väg att 
även acceptera standardplanerna, då ett par industrier, 
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den ena ej tillhörande RMA, skarpt opponerade sig och 
framhöllo förslagets olämplighet ur flera synpunkter, 
främst det låga linjetalet. Några normer blevo därför ej 
fastställda, men då RCA fortsatte sin produktion som 
förut, ansåg man risken stor, att televisionen ändå skulle 
bindas vid RMA:s normförslag, och FCC:s tidigare be· 
slut om begränsad kommersialisering upphävdes i maj 
1940. Nu visade sig emellertid den amerikanska för· 
mågan att i en kritisk situation genom radikala åtgär
der snabbt söka sig in på nya, framkomligare vägar. FCC 
och RMA tillsatte en ny kommitte på parlamentarisk bas, 
där alla televisionsföretag av betydelse representerades, 
oavsett om de tillhörde RMA eller ej. Denna samman
slutning, National Television Systems Committee (NTSC), 
lyckades på den korta tiden av ett år få enighet om ett 
nytt normförslag, baserat på 525 linjer och 30 bilder/sek, 
vilket i juli 1941 antogs av FCC. De nya normerna inne
höllo detaljerade föreskrifter beträffande signalernas ut
formning, frekvenser, bandbredder, sändare och motta
gare m. m. Frågan om färgtelevisionen behandlades ock
så, men kommersiella sändningar ansågos ej tillrådliga 
på detta stadi um. 

När allt tycktes färdigt för en allmännare spridning 
av televisionen, kom så kriget med dess produktionsom
ställning. Det stora utvidgningsprogrammet fick vänta, 
och finnorna höllo endast vissa experimentarbeten i 
gång. Särskilt ett rundradiobolag, Columbia Broadeasting 
System (CBS), som redan 1940 demonstrerat ett färg
televisionssystem med roterande filter, bedrev sina un
dersökningar energiskt. När så efter fredsslutet företa
gen beredde sig att återupptaga produktionen av svart
vit televisionsutrustning, ansåg CBS sitt system nog ut
vecklat för att hos FCC begära licens till kommersiella 
färgtelevisionssändningar. En ny stor strid blossade upp 

Fig. 1. Den sammansatta bildsignalen enligt FCC:8 normer. 
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under hösten 1946. CBS' motståndare, dvs. största de
len av televisionsindustrien med RCA i spetsen, anser 
färgtelevisionen som en laboratorieprodukt, enbart hind
rande för utvecklingen av det monokromatiska systemet. 
Alla de större företagen arbeta experimentellt med färg
televisionssystem men söka undvika rörliga mekaniska 
element och ämna utföra framtida mottagare så, att de 
skola kunna användas både för svart-vita och färgpro
gram. FCC har sedan december förra året haft synner
ligen grundliga konferenser med unika praktiska demon
strationer av de olika systemen. Opartiska undersök
ningar utfördes av RMA:s Television Systems Commit
tee, som framlagt sina resultat i omfattande rapporter. 
Denna kommitte har en speciell avdelning för ultrahög
frekvent färgtelevision, vilken i sin tur är uppdelad på 
sex branscher, behandlande problemen färgsammansätt
ning, ljudmodulation, flimring, bildmodulation, upplös
ningsförmåga och grundläggande färgsystem. FCC:s be
slut fattades i maj och gick ut på att uppskjuta färg
televisionens kommersialisering. Man kan diskutera om 
detta är klokt med hänsyn till tidigare erfarenheter, men 
i varje fall få televisionsföretagen en tids välbehövlig ar
betsro, och när ett färgsystem i framtiden accepteras, 
kommer det att ske under hänsynstagande till befintlig 
monokromatisk utrustning. 

Amerikanska televisionsIlormer 

Den i USA nu gällande standarden för svart-vit tele· 
vision föreskriver ett linjetal av 525 och bildfrekvensen 
30 bilder/sek. Man använder ett speciellt knep, radsprång
metoden, som nedbringar risken för flimring. Varje bild 
avsökes två gånger med halva linjetalet varje gång, alltså 
60 bildfält/sek men 30 fullständiga bilder. Förhållandet 
är i viss mån analogt med filmens system att visa varje 
bild två gånger. Bildfrekvensen är anknuten till den 
rådande nätfrekvensen. Förhållandet mellan bredd och 
höjd på bilderna har fastställts till 4/ 3. Fig. 1 visar sam· 
mansättningen av bild- och synkroniseringssignaler 
FCC:s bestämmelser. 

Enligt normerna är vidare televisionskanalens bredd 6 
Mp/s. Det ena av de vid modulationen uppstående två 
sidbanden undertryckes delvis, så att bärfrekvensen lig
ger inom kanalen. Modulationen har negativ polaritet, 
dvs. en ökning i bildens ljusstyrka medför minskning av 
den utstrålade sändareffekten. Härigenom bli störningar, 
som utifrån påverka mottagningen, mindre märkbara på 
bildröret. Det till bilderna hörande ljudet utsändes fre
kvensmodulerat och har sin bärfrekvens liggande 4,5 
Mp/s från bildens, varför samma antenn kan användas 
för bild och ljud både på sändar- och mottagarsidan. Ut
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strålningen är horisontellt polariserad. Inom det norme
rade frekvensområdet finnas bärfrekvenser fastställda för 
13 kanaler: 

Kanal nr FrekvensomrAde Mp/s 
l 44- 50 
2 54- 60 
3 60- 66 
4 66- 72 
5 76- 82 
6 82- 88 
7 174-180 
8 180-186 
9 186-192 

10 192-198 
Il 198-=-204 
12 204-210 
13 210-216 

Dessutom finnas inom mikrovågsområdet ett antal ex
perimentfrekvenser, vilka tagas i anspråk för färgtele
vision och reläsändnillgar. 

En j ämförelse mellan huvuddragen hos olika televi
sionssystem framgår av tabell 1. 

Televisionskameror 
Bland vanligare amerikanska kamerarör märkes, för

utom de sedan förkrigstiden kända dissektorn och iko
noskopet, ett nykonstruerat rör med ovanliga egenskaper. 
Bildortikonen, som det kallas, är ungefär lika ljuskäns
lig som det mänskliga ögat, dvs. 10 ggr känsligare än 
fotografisk film och 100-1000 ggr bättre än ikonosko
pet. Detta betyder oerhört ökade inspelningsmöjlighe
ter, eftersom scener kunna tagas under praktiskt taget 
vilka ljusförhållanden som helst. Då vidare den ljuskäns
liga ytan i bildortikonen kan göras liten, medger den 
bruk av teleobjektiv, vilket bl. a. har använts vid tele
visionsstyrda bomber o. d. 

Bildortikonens konstruktion framgår av fig. 2. Lik
som ikonoskopet men i motsats till di!!sektorn arbetar 
bildortikonen enligt lagringsprincipen (»elektriskt min
ne» ). De fotoelektriska elementen lagra ständigt den in
kommande ljusstrålningen och äro alltså aktiva ej en
dast under avsökningstiden. Röret består av tre huvud
delar, en elektronbilddel, som förstärker den fotoelektri
ska strömmen, en avsökningsdel och en elektromultipli
kator. Bilddelen har en halvgenomskinlig fotokatod på 
glasväggens insida, ett accelerationsgaller och en tunn 

Tabell 1. 
o -

Synkroniseringssystem 1 

H = horisontell ,IBlIdmönster 
V = vertikal Första I 

Typ -demon-
Linjer/ Procent stratlon I Beskrivning avRörelse-

I av/bildero I b/h ..A.gformtyp bärvåg-blldfålt I 

lA FCC Standard H: enkla rektan
(USA) 

1941 Linjär525/30-60 254/3 
~elpulser 
V: omgiven av ut· 
iämningspulser 

D CBS Färgtelevision H: enkla rektan
(USA) 

Linjär1940 525/24-48 254/3 
gelpulser 
V: omgiven av ut· 
jämningspulser 


c 
 RCA Färgtelevi- Linjär H: enkla rektan· 
sion (USA) 

1946 525/30-60 254/3 
gelpulser 
V: omgiven av ut· 
iämningspulser 

D Engelsk (BBC) Linjär1936 25405/ 25-50 5/4 H: rektangel·
Standard pulser 

V: Inga utjäm-
Clingspulscr 

E Scophony Linjär1937 405/25-50 30 

(Engelsk) 


F 


5/4 

Fransk (PIT) 1937 Linjär 30 

Standard 


G 

440--445/25-50 5/4 

Tysk standard Linjär1939-40 30 10·procentiga 
linjepulser. 
en 35·procentig 
V.puls 

H 

441/25-50 5/4 

Rysk ny stan- Linjär1946 20-25 Väsentligen 

dard 


625/25-50 4/3 
FCC , 

1 4/3 LinjärFörslag till 20-25 Väsentligen I 
svensk Itandard 

625/25-~0~

I -- , FCC I 
1I 
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Fig. 2. Bildortikonens konstruktion. 

glasskiva med relativt låg resistans. Ljuset fokuseras 
på fotokatoden, som emitterar elektroner i proportion till 
belysningsstyrkan på dess olika delar. Elektronströmmen 
fokuseras på glasskivan både elektriskt och magnetiskt, 
det senare med en yttre spole. 

Elektronerna, som nå glasskivan, slå ut sekundäreIek
troner. Dessa gå till en elektrod framför glasskivan och 
lämna på ena sidan ett mönster av laddningar. Avsök
ningen sker med en magnetiskt fokuserad och avlänkad 
elektronstråle från en glödkatod. Elektronerna träffa gla
set med mycket låg hastighet, till följd av det retarde
rande elektriska fältet. De reflekteras tillbaka utom när de 
träffa positivt laddade delar av glaset. Då stanna så 

många elektroner kvar, att laddningarna neutraliseras_ 
Laddningsutjämningen sker mycket hastigt till följd av 
glasets låga resistans. Den återgående elektronstrålen är 
intensitetsmodulerad med bildinformation, som förstär
kes i elektronmultiplikatorn. Därigenom ökas signal-brus
förhållandet, som dock ligger avsevärt lägre än för iko
noskopet, varfi'r detta fortfarande har sin givna använd
ning vid studioinspelningar och filmprojektion. Bildorti
konens avgivna signal ökar lin j ärt med belysningsstyr
kan vid låga nivåer, men blir sedan konstant oberoende 
av ljusintensiteten. Trots detta fördärvas ej kontrasten, ty 
sekundärelektroner spridas till omedelbart grannskap av 
de ljusaste punkterna och bilda en slags »mörkgård». 

En av de största vinsterna med bildortikonens stora 
känslighet består i att fotokatodytan kan minskas. Den 
avgivna bildsignalen är nämligen proportionell mot 
nämnda yta, som därför vid t. ex. ikonoskopet måste hål
las ganska stor. Belysningsstyrkan på foto katoden ökar 
med kvadraten av förhållandet dj j, där d är diameter och 
j fokaldistans hos linsen_ Om man vill ha god djupskär
pa, kräves å andra sidan liten absolut apertur. Vid den 
vanliga kameran kan detta realiseras genom minskning 
av både d och j utan att belysningsiutensiteten på fil-

Tabell L 

Sändarkarakteristlka 

I Modula Bärvågs- IDC-el. Ac- I pOlarliSatlons- 1 To-tal I Bandbredd I Bärv:lgs-Ljud- AnmärknIngarTyp tIons dämpning Itr::;,~mI8- 1 riktning I bandbred för bilden avstånd Imo-dulation polaritetI-
Den omodulerade ljudbär

4,5 Mp/ s öveJ 
4,5 Mp/sNegativA !FM, bärvAgen Ingen DC !Horisontell 6 Mp/ s 1 4---4,5 Mp/s I 

\'ågens effekt är SO-l()() %I av bildsändarens toppeffekt 

B FM-impulser 
bildens 

10 Mp/ s Synkront roterande färgfil
,under syn

16 Mp/sNegativ Ingen I DC Horisontell -
ter på sändar- och motta-I garsidan, varigenom de treIkmniserings
färgerna (rött, grönt, blått) , ignaltiden I 
överföras efter varandra. 


c !FM på separat 
 13--15 Grön 4 Mp/s Ljudet mellan De tre färgerna rött, grönt, 
Mp/s 

DC HorisontellIngenNegativ 
gröna och blå Röd 2 Mp/ s blått överföras samtidigt i 

må 2 Mp/s kanalen tre kanaler genom prisma
uppdelning på sändarsidan 
och tre bildrör på motta-

Ibön',
I 
I 

i 
garsidan. Den gröna kana
len kan användas för svart
vit television 

AM på sepa- DC 2,5 Mp/ s Ingen Vertikal 3,5 Mp/s Dubbelt sid band 6 l\'Ip/sPositivD 
jrat bärvåg 


Positiv 
 2,5 Mp/s 3,5 Mp/ s Ingen DC 6 Mp/s Mekanisk avsökare, ljus-VertikalE I
ventil styrd med ultraljud I 

Positiv 4 Mp/sDC- -F 
2,0 Mp/s 2,8 Mp/ s Vertikal 5 Mp/sDC Bildens bärvåg ovanförPositiv Ingen-G 

kanalen I 
Negativ Ingen DC 5-5,5 Mp/sHorison tell - - I lu 6 Mp/ s I Bilden har dubbelt sidband 5-5,5 Mp/sNegativ Ingen 1 DC !HOriSontell 12 Mp/sI JAM' bärvAgen ,I 	 6 Mp/s under 

bildens II 
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Automatisk bandbreddsreglering 

Av civilingenjör E Weidstam 

(forts.) 

Metod 3. AlJR genom reglering av krelsdämpningen. 

Såsom exempel på metod 3 visas enaoordning enli-gt 

figur 8. Figuren framsl'äller två för5:tär}Qarrör V1 och V2' 

samt en MF-transfol1ma.tor. ParaUelIt med såväl primär- som 

~ekundärkretsen äro kopplade trioder. De~<.a utöva följ akt-

Al!> R 

Fig. 8. Automati"k bandbreddsreglering genom shuntning av kret
sar med trioder. 

ligen en vi5s dämpande inverkan på resp. krets. När galler

förspänningen på triocterna är starkt negativ äro deras inre 
motstånd höga, varför -kretsarna ej röna någ,on nämnväro 

dämpning av de shuntande trioderna. Men om gaUerförspän
ningensänkes hli tri-odernas inre m<>tstånd lägre och kret

men minskas. Bildortikonen ger tillräcklig signal med re
lativt liten yta och därför har det blivit möjligt att an
vända linssystem med god d j upskärpa, vilket givetvis 
ökar kamerornas lätthanterlighet och bildernas kvalitet. 

Fig. 3 o. 4 visar en modern televisionskamera för utom
husbruk, innehållande kamerarör med omkopplingsbara 
linser, bildförstärkare och bildrör, det senare för ka
merans inställning. Förut var sökaren optisk men det 
anses fördelaktigare att direkt få en uppfattning om hur 

bilden ter sig efter elektrisk överföring. 

Vid upptagning av film måste man i USA ha speciella 
arrangemang för omvandling av filmens standardhastig
het 24 bilder/ sek. till televisionens 30. Att erhålla till
räckliga ljusmängder är ej något problem, varför ikono
skopet eller ibland den okänsligare men fullkomligt lin

jära dissektorn användes som kamerarör. Ikonoskopets 
elektriska minne utnyttjas vanligen på så sätt, att film

bilden endast projiceras under ca 1/ 300 sek. och elektron
strålens avsökning sker i mörker. En vanlig filmprojektor 
för ryckvis matad film förses med en roterande slutare, 
som tillåter ljuset att passera 60 gånger i sekunden. Tyd

(forts . på sid. 252) 
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sarnas effektiva Q-värde sjunker. Dänned blir handfilter

kurvan bredare. 
Anordni~en för framställning aven JämpIig reglerspän

ning till triQderna visas inte på figuren. Den bör vara så 
beskaffad, att den ger hög negativ gaUerförsp;:nning då den 

nyttiga sign.alen är -svag och starka störsigna.Ier förekomma 
och vice versa. 

Metod 4. ABR genom sidstäm'ning medelst reaktansrör. 
En tillämpning av metod 4 utgör svenska patentet 94319. 

Principschemat över patentet visas i figur 9. Den övre 
rektangeln i figuren innehåller ett MF-steg med variabel 
bandbredd. Denna bestämmes av den reglerspänning, som 

tillföres från anordningen inom den undre rektangeln. 
Blandarsteget är som framgår av fig. 9 på sedvanligt 

sätt kopplat till ett MF-förstärkarrör (Vd. Detta i sin tur 

är kopplat tiE nästa MF-förstärkarrör över en MF-transfor· 
mator bestående av kretsama Lh Cl och L2 , C2 , induktivt 
kopplade till varandra. Kopplingen mellan spo,lama är lös, 
varför nornmIt ett gan4:a trångt frekvensband överförel'. 

Parallellt med vardera kretsen ligger ett reaktansrör, Va och 
V4• De fasvridan<le nätveI1ken för dessa reakta'nsrör utgöras 

Fig. 3. Televisionska
mera (ör u tomhushruk 
med teleobjektiv och 

utbytbara linser. 

Fig. 4. Kameran öpp
nad. Överst bildrör (ör 

avståndsinställning, 
därunder bildortikon 

med förstärkare . 
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ave, och r, resp. L2 och r2• Såväl r, som r2 äro små lInot· 
stånd, som inte medföra någon nämnvärd ökn·i!I1:g av oämp
ningen i J'e3p. krets. Nätverken C" r, och L2 , r2 medföra 
att styrgaoJlret på röret 113 tillföres en spänning, som ligger 
90° före den över kretsen L I , el medan röret 1I2 :s styrgaller 
erhåller en spänni.ng, som ligger 90° efter spänningen över 
kretsen L2, e2• Röret lIa kommer såluno'a att veIlka som en 
kapacitiv, röret 114 som en iru:luk1.ivreaktaru. 

Storleken av de3sa rea·ktanser bestämmes av den. likströms
potential, som för tillfället 'råder på resp. styr.gaJler. Dessa 
p()tentialer regleras aven särskild anoroning, som visas 
nederst i figuren. Den består av eH först'äIlkarrör, vars 
gallerkrets är kopplad .till utgången på MF -steget. Förstär
karrörets anodkrets jnnehiHler i serie tre stycken spolar, var 
och en induktivt kopplad till en avstämd krets. En av dessa 
har resonans vid mellanfrekvensen, en annan några kp/s 
under och den tredje några. kp/s över. 

Till vardera kretsen är ansluten en detekt~r. Av dessa 
detektorer alst-ras likspänningar över motstånden R3, R4 och 
Rs. Sto.rIeken av des...<a ·spänningar ikunnasägas utgöra ett 
målt på styr~an av signaler, vilkas fr{')kvens ligger strax 
under, exakt på eller strax över mellanfrekvensen_ 

Reaktansröret 113 tillföres via ett .filter (Ro, C8 ) spän
ningen ö\'er motståndet R4 minskad med spänningen över 

MF-~teg med A81t 

~! 
L.': ._._ T _ ._ . 

Reokta~rör 

Kapac.itiv
reoktons 

r ' -'- ' - '-' 
I R6 

~! i 
~_ .....i 

Reoklonsrör 
Induktiv 
reaklons 

L._._._._ ._ ._._._ ._ ._._._._.J 
Anordning föl' fromställning av reglerspönning 

Fig. 9. Automatisk handbreddsreglering· genom sidstämning med 
reaktan;;rör enligt patent 94319. 
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motståndet Ra, och på samma sätt överföres spänningen över 
R4 minus spänningen över Rs tiU 1I4 :s styrga.ller via filtret 
R;, C7• 

Verknillgssättet för bandbrooosregleri'l1gen kan nu beskri
vas på följ'ande säR. Om en stark signal meden frekvens exakt 
lika med mellanfrekvensen passerar genom MF-delen., så upp
träder en relati'Vit hög spännin.g ö\Ter mot,stånoet R4- Denna 
spänning överföres tiJlbåda reaktansrören. 1I3 :s och 114 :5 

reaktaruverkan ökas därvid, så att kretsarna L" C, och L2, 

e 2 sidstämmas åt var sitt håll. Ett bredare frekvensba·nd 
släppes alltså fram genom filtret. 

Antag nu, alt även en stark s1Jgnal några kp/s under mel
lanfrekvensen uppträder. I ,lägfrd<\"ensdelen ger denna genom 
interferens upphov till en visselton. I anoro,rungen för fram
ställning avreglerspänning framkallar den ett spänningsfall 
över motståndet R3• Detta medför, att potenti'alen på styr
gallret i rea'ktansröret lIs sjunker, V3 :5 kapaciu'va verkan 
upphäves helt eller delvis och en hoptryckning av det över
förda frekvensbandet på den sida, där den störande signalen 
föreligger, äger rum. 

Skulle i stäUetden störa'nde signalen Jigga vid. en frekvens, 
som är högre än mellanfrekvensen, skulle en kontmllspän
ning alstras över motståndet Rs. Potentialen på 1I4 :s styr
galler skulle därvid sjunka medförande helt eller delvis upp
hävande av detta rörs induktiva verkan. En sammantryck
ning av frekvens bandets övre del bli'r följden, varför stör
ningar från denna del roouceras. 

Metod 5. ABR genom två parallellkopplade MF-försliirkare. 

Den si5ta av de i inledningen angi,vna fem ABR-metooema 
kan en'kelt åskådliggöras medelst blockdiagrammet i figur 
10. C och D äro två mel1anfrekveMförstärkare, som båda 
äro kopplade parallellt tiU utgången på blandarsteget och 
båda lämna den förstärkta melIanfrekventa s.ignalen till de
tektor-och lågfrekvensenheten. De båda MF-förstärk'amas 
karakteristik är emellerti·d olika som framgår av kurvorna 
i figuren. ABR å:staclkommes gen{)m att förstärkningen i 
C och D varieras på lämpligt sätt. När förstärknirugen i C 
är höO' {)ch i D Iå:O' får den resulterande MF -kurvan vid in-o o 

O'åu<Yeno tiII detektorn buvuds8lkli""'oen C:5 i 'araktär och vice o 

Fig. 10. ABR genom två parallellkopplade ?lIF-förstärkare. 
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versa. Mellan de båda ytterlighetsfallen kan man tänka sig 
den re5ulterande kurvan som summan av de två i figuren 
multiplicerade med olih faktorer allt eftersom förstärk· 
ni,ngen i C och D varierar. K'ontmllen över denna vaTiaotion 
av förstärkningen bör förmedlas av något {)rgan, som väger 
mot varandra styrkan av nyttig signal och störningar. 

Diskussion av de belysta metoderna. 

Skärskåda vi de ,nu belysta metoderna för ABR ii,una vi, 
att en av dem i pr~ncip sldljer sig från de övriga, nämligen 
den, som åstadkommer smalt band genom positiv åter.kopp· 
lj.ng. Samtliga öv·riga metoder ut;gå från filter, som redan 
besitta den erforderliga seloekJtiviteten - tack vare högt Q 
och lös koppling - och åstadl-oonuna sedan på olika vägar 
breddlning av kUTVan. 

Använda vi met{)den med återkoppling gå vi däremot 
motsatt väg, dvs från 'en gi,ven ~'IF-kurva, som genom åter· 
kopplingen spel.~as till {)ch blir smalare. Denna metod före· 
faller därför lockande för konstruktören, Ity den ståll-er inte 
särskilt höga krav på kreL"'8Tt!l'a8 Q.värden {)ch kan därtill 
åstadkommas med enkla medel. Att den dook inte kan rekom· 
menderas som enda medel för ABR i en mottagare beror 
dels på svårigheten att erhålla stabilitet när man arbetar i 
närheten av svängningsgränsen,ldds på den fömt påtalade 
bristen, att iilrerkurvan inte blir tillräckligt brant vid största 
selektivitet. Idealet vore en I'ektangulär kurva, vars bredd 
ändrade sig allt efter mottagningsförhålIanden.a enligt fig. Il. 

ork~ignol. 
go r.tllrningor 

L 

:~ 

~ /~t'n 

/~v
1/ 

og ~ignol. 
storko "törningar 

MF frekven!O 

Fig. Il. Iclealkurvor vid olika mottagningsförhållanden. 

En anordnillg, som åtminstone tiUnärmetsevis realiserar 
detta önskemål enligt någon av de beskrivna metoderna blir 
ganska k()Jllplicerad och kommer att innehålla eH ;an.tal rör 
och andra k{)mponellJter utöver dem, som for.d:ras i en. vanlig 
mo:ttagare. En an'nan nackdel är förekomsten, av kretsar, som 
fordra speciell trimning såsom de i patentet 94319, vilka 
skala ,,-ara avstämda till MF +9 kp/ s resp. MF -9 ikp/s. 
Alla dessa msaker bidraga till att f(i.rdyra mellanfrekvent 
ABR och omöjliggöra aU rundradioDl'obtagare i de lägre 
prisklasserna utrustas med en sådan finess. 

l D~rtill kommer . at! då rören åldras. återkopplingen blir svagare, 
varIgenom banclbreddsregleringen helt eller delvis uteblir. 
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Fig. 12. Lagfrekvent ABR enligt patent 106496. 

Lågfrekvent ABR. 

Det enklaste sättet att erhålla en LF·föntänkare med flytt. 
bar övregränö,frekvens torde vara a.U {)rdna med en frekvens· 
selektiv moLkoppli'ng {)ch variera motkopplingsgraden. På 
denna princip bygg'er sVE'n~ka patentet 106496, figur 12. 
Verkningssä,ttet är följ ande: 

Slutrörets skärmgalIerström varierar i takt med dess styr. 
gallerpo.tential. V'ariationerna i skärmgaNerstr(i.mmen ge 
genom rootståm!et R7 uppho'V till en växelspänni,ng på skärm. 
gallret. ,Denna växelspänning har samma fas som växelspän
ni.ngen på drivröretsstyrgaller. Som framgår av schema,t 
återföre.s den till detta galler efter att ha fasvri,d.its cirka 
180 0 i triooden, rör Va. En nära n{)g fasren motkoppling 
erhålles därvid på V2 :s styrgaUer. Kondensat{)rn C2 medför 
dock en viss fasvriclning. Denna kondensator är det element, 
som gör motk<>pplingen frekven;sberoende, d'Vs starkare för 
höga frekvenser än för låga. Länken Cl , R4 medför däremot 
ingen nämnvärd fasvridning. 

Förstärkningen i rören V2 vch V3 regleras av spänningar 
från detektorn Vi' Styrkan a.v motJcoppHngen varierar där
igenom högst avsevärt; när !fören äro nedreglerade tiH låg 
förstärknin,g motsvarande stark signal är motk{)pplingen 
mycket r.inga, dvs hela tonfrekven,sspektret släppes igenom; 
ha rören däremot sin största branthet m{):t1kopplas de högsta 
tonfrekvenserna och endast de lägsta slippa fram tHI hög. 
talaren. 

Kurvorna i figurerna 13, 14 och 15 visa exempel på vad 
man kan. åstadkonuna med denna koppling. Mätningen har 
utförts på en enligt patentet konstruerad appara,t. Konstruk
tionen skilde sig dook från schelOOt i figur 12 bl. a. där
igenom att mo:tståndet R7 var ersatt med en paralleHresonans
krets. Dennas resonansfrekvens var vid upptaga,nde av kur· 
voma i fig. 13, 14 och 15 2500, 5000 och 10000 p/s resp. 

I figur 13 märker man tydligt att motkoppli'l1gen är sär· 
skilt kraftig vid resona'llsfrekvensen 2500 p/ s, eftel'S<lm 
samtliga kurvor där förete mer eller mindre kra.ftiga inbukt· 
ningar. Kurvo~lla .1 fig. 14 och 15 uppvisa i'nga dylika in· 
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buktningar. Där ger sig m()tkoppl:ingen emellertid till känna 
genom att Kurvorna fått myolmt brant lutning vid övre gräns
frekvensen. Författaren är d()ck medveten ~m, att motk()pp
Iiugen drivits något väl långt i samtliga tre kurvskarorna. 
Loka'lmottagningen blir lidande på en så stark avskärning 
av det höga registret S'<lm särskilt figur 14 uppvisar. Genom 
den avsiktliga överdriften av motkopplingen blev emellertid 
effekten vid dislansmottagning mycket fördelaktig. För att 
man lätt skulle kunna bilda sig en uppfattning om värdet av 
bandbreddsregleringen hade mottagaren utrlIE.tats med en 
knapp, med vilken från- ()ch tillslag av regleri'llgen kunde 
ske. När regleringen var frånslagen fungerade LF-delen som 
en vanlig förstärk>are. Vid tillslag av ABR försvann huvud
parten av allt det störande sprak som alltid' besvärar rustans
mottagning m'lle ien stad. 

Som framgår av figurerna 13 och 15 har åtepkopplingen 
ehuruoavsiktlig,t kommi.t att verka positiv för frekvenser 
omkring 1000 p/ s. I själva verket var det förkn'ippat med 
stora svårigheter att få förstärkaren stabil enär den gärna 
ville självsvänga med någon frekvens ()Jnkring 1000 p/s. 
Särskilt in;;täUningell' av värdet på kondensatorn C2 , som ut· 
gjordes aven trimmer (Philips) var mycket kritisk. Denna 
kondensator bestämmer nämligen återkopplingen såväl till 
styrka som fasvinkel. 

I kurvskaran fig. 14 har puckeln vid 1 000 p/s skurits av 
genom ett särskilt filter. Därigenom haren relati\' höjning 
av ba,gell' kommit till 5tånd. 

Eventuellt kan man avs-iktligt arrangera en positiv åter
koppling av basen, verkande huvudsakligen vid låga signal
styrkor jämsides med den negativa återkopplingen av diskan, 
ten. Man får då ett värdefullt tillskott till förstärkningen 

• 	 just då det behövs bäst, nämligen vid mottagning av svaga 
signaler. 
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Fig. 14. Fidelitetskurvor upptagna med apparaten i fi g. 	12. Mot· 
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Fig. 15. Fidclitetskurvor upptagna med apparaten i fig. 12. Motstån
det R7 utbytt mot en parallellresonamkrets avstämd till 10000 p/s. o 
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fOR 
C'1'1 ..tJI O~r~r1-\ G1'1Ii'I G l 

Av Gunnar Högberg 

I nedanstående uppsats beskrives en 
ny metod för »CW-mottagning». Meto
den som i USA går under benämningen 
»Audio-Modulated Detection» eller AMD 
har en hel rad fördelar framför metoden 
att utnyttja en beatoscillator. 

Vid mottagning av omodulerade telegrafisignaler (»CW») 

användes en »beatosciUator», som avstämts till en frekvens, 

som skiljer sig ungefär l 000 p/ s från mellanfrekvensen, 

och som blandas med den senare i andra detek<torn, och där 

genom in·terferens lämnar en LF·ton med en frekvens av 

ungefär 1000 p/ s. Denna metod har dock några nackdelar, 

av vilka de mest framträdande äro följan.de: 

L Även de i signalen ingående störningarna interferera 

moo beatoscillatorn, varigenom störnings-nivån i mottagaren 

höjes avsevärt. 

2. Det alstras en lågfrekvent spegelfrekvens av varje sig· 

nal, som råkar vara två gånger beatoscillatorfrekvensen ifrån 

den önskade signalen, och vilkens mellanfrekvens ligger på 

motsatt sida om beatfrekvensen. Denna nackdel kan dock 

reduceras aven högselektiv HF·del och genom noggrann 

injustering av fasningskontrollen i kristallfiltret. 

3. Tonen från beatoscillatorn kan aldrig hållas konstant, 

eftersom deu direkt beror på den mottagna signalens stabi· 

litet, mottagarens oscillator och på beatoscillatorn själv. 

Denna instabilitet är orsaken till, att selektiva LF·filter så 

sällan kunna användas vid CW·mottagni·ng, trots de slora 

fördelar dc medföra i fråga om störningsdämpning. 

4. Den relativt övertonsfria tonen från beatoscilIatorn 

tröttar lyssnarens öra ganska fort. Talrika försök ha visat, 

alt en ton med stor övertonshalt är avsevärt mindre tröt· 

tunde alt lyssna till än en övertonsfri ton. 

5. De flesta telegrafister ställa in beatoscillatorn på unge· 

fär 1000 p/s, trots aU de säkert skulle tycka bättre om en 

ton på 4-500 p/s. Skälet härtill är frekvensdriften. En 

l Källor: 
Audio·Modulated Detection. QST, juli 1946, s. 13. 
Applying A. M. D. lo lite Commu.nications Receiver. QST, aug. 
1946, s. 56. 
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frekvensdrift på 200 p/ s resulterar ju i en frekvens på 

antingen 200 eller 600 p/ s om den ursprungliga tonen 

är 400 p/s en ändring på 2/ 1 eller 3/ 2, vilket är i mesta 

laget om man skall lyssna till det någon längre stund. Sam· 

ma frekvensdrift vi.d 1000 p/s resulterar i antingen 800 

eller 1200 p/ s, således en betydligt mindre procentuell 

ändring. 

Den nya metod som här skall beskrivas, och som i Arne· 

rika kallats »Audio·Mo.dulated·Detection» (»AMD»), elimi. 

nerar helt eller till stor del alla des.sa n8.ckdelar. SYSitemets 

främsta fördelar äro följande: 

L Signal/ störningsförhållandet blir avsevärt bättre vid 

användande av AMD·tillsats än vid användandet av ell 

beatoscillator. 

2. AMD lämnar en konstant tonfrekvens vid alla signaler, 

vilket möjliggör användandet av högselektiva LF·filter. 

3. Systemet möjliggör val av tonfrekvensen så att den 

lämpligaste -lonen erhålles. 

4. Utgångsspänningen kan hållas på konstant nivå även 

vid mycket kraftiga än.dri,ngar av i.ngångsspänningen. Denna 

egenskap eliminerar fading och är för .telegrafimottagnillg 

vad A VK är för telefonimottagning. 

5. AMD·tillsatsen kan med hjälp aven adaptor anslutas 

till alla trafikmottagare, som ha en diod som andra detektor. 

Teori. 

Ett vanligt diod.detektorschema visas i fig. L Teorien för 

detta schema torde vara för välkänd för att det skall vara 

nödvändigt med några vidlyftiga utläggningar; vi nöjer oss 

med att konstatera att dioden likriktar de positiva halv· 

perioderna av högfrekvenssignalspänningen, varför en i takt 

med signalen pulserande likström (I), flyter genom mot· 

ståndet R i den visade riktningen. Om vi nu kopplar en an· 

M.F:T. -l 

Fig. 1. Enkelt dioddetektorschema. 
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/ De pOj , holvper: 
Jikrikfa.s av 1. 

(6) 
De neg. holvper. 
likriktas av 2. 

Fig. 2 (A). Diodlikriktare (1) med omvänd diod (2) kopplad 

som spärr. 


(B). Diagrammet visar hur I, och L utjämna varandra. 


nan diod (2) parallellt med detektordioden (1), men om
vänd, som visas i fig. 2 A, är det tydligt att dioden (2) kom
mer att likrikta de negativa halvperioderna av högfrekvens
spänningen, varigenom den åstadkommer en likström 12 

genom motståndet R i motsatt riktning mot Il, men prak
tiskt taget lika med denna i fråga om amplitud. De båda 
lika men varandra motriktade strömmarna komma alltså 
att utjämna varandra, vilket gör att ingen signalspänning 
hygges upp över R. I figur 2 B visas vad som sker. 

Vi koppla nu in ett batteri Esd ' som visas i figur 3 A med 
negativa polen till anooen på dioden (2 ). Detta batteri ger 
dioden (2) en för~päJ1lning, så att den inte likriktar nega
tiva halvperioder förrän dessas spetsvärde överstiger batte
riets likspänning. För svaga signaler kommer därför diod 
(l ) aH likrikta de positiva halvperioderna precis som om 
diod (2 ) ej fUIll1e5. I figur 3 B visas hur det hela går tilL 
Denna koppling ger OS5 en likspänning över R, men fort

0)~ 
'--.......L...-f-\-lI'MI"Y-U-rf 


T, 

r~a" ,,-!=f-IIlJgsgenerafur 
300-1000 pis 

(B) 

Fig. 4 (A). Ett enkelt AJ\<ID·schema. 
(B) _ Förspänningen på spärrdiod 2 moduleras av LF·spänningen 

E • varigenom signalen moduleras nära 100 %. 
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(a) 

Fig. 3 (A ). Samma som 2 A men med förspänningen Esd på ano
den på (2) . (B) Dioden 2 hindras att likrikta så liilnge E

sd 
är 

större än EW 

farande ingen LF-modulation. För att få sådan, måste vi 
variera eller »modulera» förspännin gen på dioden (2) 
medelst en kantvågsgenerator med lämplig tonfrekvens, så 
att denna omväxlande spärrar cch inte spärrar. Hur detta 
går till, visas i fig. 4, som visar den enklaste formen av 
AMD. Av figur 4 B framgår att vi med en sådan koppling 
inte endast få LF-modulation av MF.signalen, utan också 
en övre spärr, som begränsar varje MF-signal eller -störning, 
vilkens spetsamplitud överstiger gränsamplituden. Denna 
amplitudbegränsning medför två fördelar: den eliminerar 
effektivt alla »störningsspetsar», som överstiger den på för
hand bestämda spärmivån och den ger under alla förhållan
den en jämn utgångsspänning, även om ingångsspänningen 
vid fading ändras med 100 dB. 

Nästa naturliga utveckHngsform är att ge även detektor
dioden en förspänning. En dylik gör det möjligt för oss att 
eliminera den bru"spänning, som gör sig gällande när mot-

Forts. på sid. 258 

CA)H TI -----....~~~r--c::f~-rU.:.....,T,- U]rtn Lf-kant
vCJg~generalor 
300 - 1000 P Is 

Esd = Eif;Edd
(B) 

E = Eif ; Edd 
H 

Hg. 5. (A). Dubbelspärrande AMD.koppling. 
( B) . Diagrammet visar hur förspänningarna hindra likriktning av 
både negativa och positiva halvperioder som ha för låg amplitud. 
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Ju mer invecklade radiomottagarna byggas, desto fina
re mätinstrument erfordras för kontroll och reparationer. 
Vid mätning av likspänningar för automatisk volymkon
troll, automatisk fininställning etc. rör man sig med 
kretsar med så högt ohmskt motstånd, att de blott kan 
kontrolleras och mätas med mätinstrument (spänningsmä
tare ), som ej - eller blott obetydligt - belastar nämnda 
kretsar. Varj e reparatör vet ju också, att man icke kan 
mäta ifrågavarande spänningar med vanliga voltmetrar. 

Numera kan man från Amerika få voltmetrar som har 
ett inre motstånd på 20- 25.000 ohm/ V. Då mer »nor
mala» voltmetrar, som användes i verkstäder o. d., blott 
har ett motstånd på 500-1000 ohm/ V, betyder dessa nya 
instrument naturligtvis ett stort fr amsteg. Med dessa nya 
instrument är det faktiskt möjligt att bilda sig en upp
fattning om A VK-spänningar m. m., men man måste då 
alltid göra klart för sig, att sådant instrument t. o. m. 
vid ett mätområde O-50 volt har ett motstånd på icke 
mer än l megohm, alltså icke mycket större än A VK
kretsarnas egna inre motstånd. Mätfelen kommer därför 
att uppgå till minst 50 Ofo. En nackdel med dylika in
strument är också att de är synnerligen känsliga för ovar
sam behandling. Riktkraften i ett sådant instrument är 
så liten, aU endast en neddamning av systemet kan föra 
till felmätningar, och härtill kommer, aU magneterna ofta 
ändrar sin mycket höga fältstyrka. Överbelastning leder 
självfallet snabbare till en skada på dessa instrument 
än på de nonnala. 

ROR\IOl~rt/IE~rER 


u.ed ~ld1 

b  l'{ I nedanstående konstru tlons k' esk'rivning 
lämnas detaljerade anvisningar för till
verkning och kalibrering aven intres
sant ny typ av rörvoltmeter, avsedd för 
likspänningsmätningar. 

\... ..J 

Man kan emellertid framställa instrument med mycket 
hög resistans genom att använda radiorör, varvid den 
effektlösa styrningen av rörets anodström på ett idealiskt 
sätt kan utnyttj as vid mätningar. 

Mätinstrument för spänningsmätning, i vilka man be
gagnar sig av elektronrörens egenskaper, benämnes rör
voltmetrar. Med sådana instrument företages alltid en in
direkt spänningsmätning. Detta betyder, att man antin
gen använder en obekant spännings inverkan på anod
strömmen - och genom en »kalibrering» fastställer den 
tillförda spänningen, eller också att man kompenserar den 
tillförda spänningen med en känd spänning. Med ledning 
av dessa metoder kan man konstruera rörvoltmetrar med 
en mängd olika kopplingar för önskad precision och för 
varje önskat specialfall. Härvid gäller naturligtvis att pri
set blir högre ju större krav man ställer på instrumentet. 

I serviceverkstäder erfordras vanligtvis icke så stor 
precision. Då såväl rörens data som motståndens och kon
densatorernas värden, nätspänningen osv. åstadkommer, 
aU spänningarna i apparaterna ändrar sig omkring ± 10 
0/o är det ju ganska meningslöst för radioreparatörerna 
att mäta spänningar med en tolerans på l %. Härigenom 
är det ingenting som hindrar att servicemannen arbetar 
med en mycket enkelt uppbyggd rörvoltmeter. 

Till en rörvoltmeter hör normalt även ett mätinstru
ment. Dettas känslighet och ingångsmotstånd har natur
ligtvis icke något direkt att göra med själva rörvoltmet
erns känslighet. Vill man emellertid - utan att använ
da alltför komplicerade kopplingar - exempelvis med 
ett enkelt förstärkarrör erhålla slor känslighet i sin rör
voltmeter, måste emellertid även det använda mätinstru
mentet ha en tillfredsställande känslighet. Skalan på in

1 Källor: Tungsram Radio Service juni/juli 1945 samt 
Radio Ekko nr 4/ 1947. 
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likspänningsmätning 

,lUft. u..dikt:doe 

Data: 

Mätområde : 0,11-500 V. 

Ingångsresistans: 10 M Q. 


Indikator: magiskt öga. 


strumentet skall dessutom vara stor, då man med en för 
liten skala icke kan erhålla en tillräckligt noggrann av· 
läsning. Under de senaste åren har det blivit ganska 
svårt att komma över goda vridspoleinstrument, och 
dessutom har priserna på dessa stigit betänkligt. Det kan 
därför löna sig att bygga en rörvoltmeter, som kan arbeta 
helt utan vridspoleinstrument. 

Den rörvoltmeter, som beskrives här nedan, har följan
de fördelar: 

1. Instrumentet saknar dyrbart vridspoleinstrument. 
2. Det mäter likspänningar mellan 0,1 och 500 volt 

med ett instrumentmotstånd på 10 megohm, med en av
läsningsnoggrannhet på 2 0/O• 

3. Instrumentet kan helt byggas av gamla delar, som 
finnas i varje reparationsverkstad. 

4. Instrumentet kan icke överbelastas. T. o. m. för en 
spänning på 500 volt på det minsta mätområdet på 5 
volt är detta omöjligt. 

5. Man kan mäta positiva och negativa spänningar 
utan att det är nödvändigt att omkoppla tilledningarna. 

6. Instrumentet kan anslutas till högfrekvenskretsar 
utan att snedavstämning uppstår. 

7. Skalan är i det närmaste lineär. 
8. Kalibreringen är lätt att korrigera. 
9. Att tillverka och nyttja instrumentet är utomordent

ligt enkelt. 

T 
Fig. 1. Rörvoltmeterns principschema. 
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Rörvoltmeterns princip är ganska enkel och baserar sig 
på katodoskopets (det magiska ögats) princip. Styrningen 
av katodoskopet sker absolut effektlöst, skuggvinkeln låter 
sig lätt mätas, och förhållandet mellan denna och regle
ringsspänningen är konstant - och kan alltså kalibreras. 

Det skulle emellertid vara mycket opraktiskt och skulle 
dessutom icke giva något användbart resultat, om man 
mätte skuggvinkeln med en vinkelmätare. Långt bättre är 
det att använda ett indirekt förfaringssätt. Man betjänar 
sig aven noga definierbar ställning h05 skuggvinkeln, 
exempelvis när ögat är fullständigt slutet, när ljusrän
derna nätt och jämnt beröra varandra etc. Ändras denna 
ställning under inflytande aven påtryckt mätspänning, 
kan man återfå det ursprungliga tillståndet genom alt 
kompensera mätspänningen med en allT/an och känd spän. 

ning. 

I schemat fig. l visas en sådan koppling. 

I viloläget befinner sig potentiometerlöparen P milt 
på potentiometern och spänningen U är vald så, att 
»skuggvinkeln» nätt och j änmt är sluten. Påtryckes nu 
en obekant spänning på anslutningklämmorna Ux så för
ändrar sig skuggvinkeln och potentiometern vrides så, att 
vinkeln åter slutes. Voltmetern V avläses före och efter 
detta förfarande med potentiometern oeh skillnaden mel
lan de avlästa spänningarna är lika med den hitintills obe
kanta spänningen 0.,. 

Kan man utgå från, att spänningen över potentiometern 
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}'ig. 2. Rörvoltmeterns fullständiga schema. Alla värden är införda 
på ritningen, men i övrigt giver texten fullständig förklaring över 

anordningen. 

ar fullt konstant, kan man kalibrera potentiometern di
rekt i volt. Voltmetern V blir härmed överflödig, och av
läsningen kan då företagas direkt på potentiometerska
lan. Det visar sig i praktiken fördelaktigare att ersätta ka
todoskopets styrtriod med ett separat rör. Då emellertid 
avlänkningsplattorna i katodoskopet är fast förbundna 
med anoden i styrtrioden blockeras denna enkelt genom en 
hög negativ gallerförspänning. (Se fig. 2.) 

Anordningens känslighet kan lätt utökas, så att redan 
en spänning på 0,1 volt giver ett fullt synligt utslag. Där
med är det minsta mätområdet fastställt. Både positiva 
och negativa spänningar skall kunna avläsas utan att an
slutningsledningarna polväxlas. På skalan utföres därför 
en indelning på 10 volt (från + 5 volt till - 5 volt). 
Har skalan en diameter på 10 cm, kan man då lätt av
läsa en spänning på 0,1 volt_ 

För att kunna avläsa högre spänningar använder man 
en spänningsdelare i ingångskretsen. Denna spänningsde
lare skall naturligtvis vara högohmig. I modellappara
ten har valts 10 megohm. Det är icke rådligt att gå högre, 
då isolationsmotstånden i annat fall börj ar göra sig gäl
lande, vilket kan medföra förändringar i kalibreringen. 
Vill man företaga mätningar på HF-kretsar - exempel
vis på oscillatorrörets galler i en super - eller på MF
rörens anoder, kan förbindelsekabeln sidavstämma kret
sen och dessutom verka som en liten sändarantenn. Med 
anledning härav inbygger man direkt i provspetsen ett 
motstånd på l megohm. Härvid avkopplas kabeln till
räckligt från mätkretsen. Detta motstånd ingår emeller
tid som en del av spänningsdelaren. Förbindelsekabeln 
bör helst avskärmas. Vid rena likströmsmätningar är 
detta visserligen icke nödvändigt, men skall man, som 

tidigare anförts, även företaga likströmsmätningar på HF
kretsar, är det bra med skärmad kabel. 

Principschemat 
Schemat i fig. 2 visar den slutgiltiga kopplingen. Spän

ningsdelaren, vari även inberäknats motståndet i mät
spetsen, är på 10 megohm (6 M.Q+2,1 M.Q+0,6 Mil 
+210 kQ+90 kQ). Den är så indelad, att den giver mät
områden på 5, 15, 150 och 500 volt. Vid denna indel
ning är intervallen konstanta, nämligen l: 3. De från om
rådeskopplaren uttagna spänningarna tillföras direkt för
stärkarrörets styrgaller. Då eventuellt uppträdande växel
spänningar icke bör påverka instrumentet, kortslutas de 
med en kondensator på 10.000 pF. 

Som förstärkarrör kan vilken universaltriod som helst 
användas, t. ex. AG495, AC2, ABCl, EBC3 osv. Glöd
spänningen måste givetvis anpassas efter varje särskilt 
rör, alla övriga data blir oförändrade. 

De spänningar som uppträder på triodens styrgaller 
t~ndrar rörets likströmsmotstånd. Detta bildar tillsam
mans med anodmotståndet på 100 kohm en spänningsde
lare. Den uttagna spänningen påtryckes katodoskopets 
avlänkningsplattor. Det är godtyckligt, vilken typ av ka
todoskop man använder, men bestämmer man sig för ett 
med två sektorer (exempelvis EM4) , kortslutes de två 
anoderna (se fig. 2). 

Lägges cn negativ spänning på rörets styrgaller så ökar 
det inre motståndet och därmed spänningen över ano
den - och skuggvillkeln sluter sig. Är spänningen på styr
gallret positiv sjunker det inre motståndet och därmed 
spänningen, vinkeln öppnar sig. 

Kompensationsspänningen inställes med potentiome
tern P. Kompensationsspänningen tillföres icke själva gall. 
ret utan rörets katod, vilket dock i princip är detsamma. 
Själva spänningen tages från nät delen och inställes till 
sitt rätta värde med en spänningsdelare. I denna åter
finnes en potentiometer på 500 ohm för nollpunktskor
rektion. Då denna korrektion ofta måste göras bör po· 
tentiometern kunna manipuleras på frontplattan. Med en 
annan potentiometer - på 2 500 ohm (ej 25 kQ som anges 
i schemat) - korrigeras mätområdet. Denna potentio
meter placeras så, att den icke är tillgänglig utifrån. Den 
tjänar nämligen endast till efterjustering, när man byter 
rör, eller när röret har ändrat sina egenskaper efter en 
tids användning. 

De tre potentiometrarna kan vara trådlindade och bör 
tåla en belastning på cirka 2 watt. Den egentliga mät
potentiometern P skall naturligtvis vara av god kvalitet 
och stabil då mätnoggrannheten i stor utsträckning beror 
på densamma. 
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Fig. 3. Apparaten sedd bakifrån. Till vänster kalodoskopet, i mitten 
transformator och likriktarrör, till höger förstärkartrioden. 

Nätdelen är enkel och lätt att bygga. Den skall kunna 
lämna en spänning på omkring 200-250 volt och belastas 
med 15 mA. Ett litet likriktarrör, som exempelvis PV430, 
är tillräckligt, men man kan även använda vilken typ av 
likriktarrör som helst. 

Konstruktionen. 
Då det i anordningen varken förekommer hög- eller låg

frekventa spänningar erfordras ingen avskärmning. Kå
!Jan kan alltså byggas som en vanlig trälåda; man be
höver således ingen metallkåpa. 

Särskild omsorg fordras vid monteringen av alla kom
ponenter före förstärkarrörets styrgaller. Denna galler
krets har ju ett mycket högt ohmskt motstånd, varför god 
isolation måste eftersträvas. Shuntkondensatorn måste 
vara förstklassig. Anslutningarna till områdeskopplaren 
bör icke lödas med lödfett, då detta minskar ytisolationen. 
Det använda röret bör ha ett verkligt gott vakuum, då det 
eljest lätt uppstår nollpunktsförskjutningar vid växlingen 
av områdena. 

För anslutning av mätsladden är en jack med kortslut
ningskontakt lämplig. När mätsladden uttages, kortslutes 
ingångskretsen och man kan inställa nollpunkten. 

Provspetsen kan man framställa själv. Man borrar ur 

en stav av isolerande material med ca 12 mm diameter 
på sådant sätt att en banankontakt kan fästas i ena än
den. I stavens andra ände göres en utborrning så att ett 
högohmigt motstånd kan inskjutas i hålet. Staven bör vara 
minst 12 cm lång; avskärmningskabeln inskjutes i staven 
och fästes där. 

Fotografierna visar hur konstruktionen kan utföras. 
Mitt på frontplatten sitter mätpotentiometern försedd med 
en 10 cm skala och en rätt stor ratt. Skalan kan vridas 
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och den fasta visaren är gjord av genomskinlig celluloid, 
försedd med ett ritsat streck. Till vänster om skalan sit
ter områdesomkopplaren med sin skala, och till höger ses 
en pilotlampa, som visar att instrumentet är i bruk. 

Nere till vänster synes jacken vari anslutningssladden 
instickes. Dessutom observerar man en säkring och knap
pen för nollkorrektionen. Den andra bilden visar instru
mentets inre. Av utrymmesskäl är likriktarröret här an
bragt i horisontell ställning. Mitt i står nättransforma
torn och till höger ser man trioden AC2 - och längst till 
vänster katodoskopets EM4. Längst till vänster sticker 

axeln till 2,5 kohms potentiometern upp. 

IlIstrumentets kalibrerin{!; 
Instrumentets justering och tillverkningen av skalan 

fordrar litet tålamod. Det är mest praktiskt att inställa 
de tre potentiometrarna med en voltmeter till de i fig. 2 
angivna spänningarna. Därpå fixeras nollpunkten nöj ak
tig t efter katodoskopet genom justering med nollpunkts
potentiometern (500 [)). »Ögat» skall visa en skarp och 
markerad ljusgräns. Man ställer in så att de två skuggrän. 
derna nätt och jämnt beröra varandra. Så lägger man en 
spänning på ungefär 4,5 volt direkt på styrgallret. (På 
grund av l megohms motståndet i provspetsen kommer 
det blott att ligga 4,5 volt på gallret, när det lägges 5 volt 
på provspetsen.) Områdesväljaren skall härvid vara från
kopplad. Skuggvinkeln bör nu - med hjälp av potentio
metern P - kunna slutas fullständigt. Lyckas detta icke 
måste man efterjustera på 2,5 kohms potentiometeru. Där
efter bör nollpunkten åter inställas. Stämmer utslaget för 
4,5 volt, polväxlas spänningskällan och minus 4,5 volt 
lägges direkt på styr gallret och samma förfarande upp
repas tills man kan sluta ögat för såväl +4,5 som -4,5 
volt. 

Motstånden i spänningsdelaren bör först mätas med en 
god ohmmeter eller i en mätbrygga. Har man ett större 
lager av motstånd väljer man ut sådana som har god
tagbara värden. Man kan även välja ett motstånd, som är 
litet för stort, och korrigera genom att shunta det på lämp
ligt sätt. 

Tillverkningen av skalan 
Skalan förfärdigas genom att spänningar mellan Ooch 5 

volt läggas på provspetsen. Varje gång efterregleras poten
tiometern och markeras ställningen på den ograderade 
skalan. Mellanvärdena interpoleras genom likartad upp
delning av de erhållna intervallen. Indelningen av 15 
volts området erhåller man genom proportionering av den 
tidigare indelningen av 5 volts området. 

Vill man ha en "'od skala anbefalles följande förfa
ringssätt. En i grader indelad ratt anbringas på potentio
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Fig. 4. Mätpotentiometcrns skalindelning. 

metern P. Därpå inställes varje spänniug (intervaller på 

0,5 volt) tio gånger och varje gång avläser man vrid
ningsvinkeln. Med hjälp av de tio avläsningarna beräk
nas medelvärdena. Skalan graderas med stöd av dessa tio 
medelvärden. Ett exempel på en sådan skala visas i fig. 4. 

Under dessa justerings arbeten observerar man aU av
läsningarna efter en kort tids förlopp blir mycket lik
artade. Naturligtvis behöver man någon övning för aU 

kunna inställa skuggvinkeln lika. 

i, 
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Potentiometra r, 
med och utan strömbrytare 

SPRAGUE och 
AEROVOX elektrolyter 

SHURE Pic-ups Kr. 30:

Nu i 

( 

Instrumentets användning. 

Arbetet med det färdiga instrumentet är mycket enkelt. 
Innan det användes skall det - som varje annat instru
ment med elektronrör - vara påkopplat i några minuter. 
Därefter ställes skalan noga på noll och nollpunkten kor
rigeras med 500 ohms potentiometern. Instrumentet är 
nu färdigt för mätning. 

Provspetsen lägges till den spänning, man vill mäta, 
apparatens chassi förbindes med voltmeterns, och man 
märker då att katodoskopets skuggvinkel antingen vidgas 
eller också kanske skuggränderna överlappa varandra allt 
eftersom spänningen över voltmetern är positiv eller ne
gativ. Genom att vrida på potentiometern P ställes katodo
~kopet på nollpunkten igen. Spänningen avläses sedan på 
den kalibrerade skalan. 

Det här beskrivna instrumentet är endast beräknat för 
mätning av likspänningar; det kan icke användas för mät
ning av växelspänningar. I princip skulle en utvidgning 

av instrumentet att även omfatta växelspällningsmätningar 

vara tämligen enkel då växelspänningarna blott behöva 

likriktas i en diod. Det praktiska utförandet visar emel

lertid, att denna enkla apparat skulle bli tämligen kompli

cerad genom en sådan utvidgning. 

UNIVERSAIL-IMPORT 
AKTIEBOLAG o 

Tomtebogatan 2 STOCKHOLM 
Postgirokonto 157115 T el. 30 10 84, 33 3H 18 N 

Mätinstrument s
panel och portabla 
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 MODERNA MÄTINSTRUMENT 

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

ReA Katodstråleoscillografer ReA Tonfrekvensvoltmeter 

Liniär till 5 JU/ps 

Typ WO-60 C. Industri 
oscillograf med 5" katod
strålerör. Förstärkarens 
användbara område är 
0,5 p/s till 300 000 p/s. Ka
todkopplade ingångssteg 
medger låg ingångska
pacitons och hög in
gångsimpedans. Yidare 
kan förstärkningsomkopp
ling ske utan att bildens 
läge på skärmen ändras. 
Instrumentet är speciellt 
lämpat för vibrationsmät
ningar samt bestämning 
av trvckf(,windrinqar ocf) 
snabba förlopp.. 

Lilliär till 11 M/ps 

Typ WO-79 A. Bärbar labo
ratorieoscillograf med 3" ka 
todstrålerör och kalibrerings
mätinstrument. Frekvenskur
van är liniä r I± 2 dB] inom 
området 10 p/s till 5 Mp/s 
och den vertikala avböjn ings
känsligheten är 0,072 Yetf 
per cm. Oscillografen är spe
ciellt lämpad för studier av 
snabba förlopp med brant 
vågfront och är försedd 
med kontrol lerbar tidsaxel
utlösning. 

Frekv"nsområde: 
0,5- 300000 p/ .• 

Typ 715-B. Laboratoriein
strument för studium av 
extremt korta, skarpkan
tade impulser och ovan
liga kurvformer. Appara
ten kännetecknas av stort 
frekvensområde, ± 1 dB 
mellan 5 p/s och 11 Mp/s, 
hög vertikal avböjnings
känslighet, 0,04 Y .ff per 
cm, kontrollerad tidsaxel
utlösning samt x-axel med 
tidsmarke ri ng Ivarje mikro
sekund]. Oscillografen är 
försedd med kalibrerings
instrument, vidare är nät
spönningsaggregatet sta
biliserat . 

Typ WY-73 A för nog
grann mätning av 
växelspänningar från 
0,001 till l 000 volt in
om frekvensområdet 20 
till 20000 p/s med in
gångsimpedans l MD 
och 25 pF. På grund 
av sin höga känslighet 
kan instru
mentet on
vöndas för 
mätn ing av S/or känslighet: 1 m V 
exempelvis Mälområde: lmV-lOOO V 
kontaktmot
stånd i strömbrytare och reläer. Hög ingångsresistans. 

ReA Tonfrekvensgenerator 

Typ WA-54 A. Frekvens
område från 20 till 
18000 p/s i ett områ 
de, utgångseffekt 125 
mW och impedanser
na 250, SOO eller 5000 
D. Symmetrisk utgång. 

ReA Voltohmyst 

Typ WY-75 A. Rörvoltmeter 
för mätning av lik- och 
växelspänningar upp till 
l 000 volt samt resistanser 
upp tnl l 000 MD. Liniär 
från 30 p/s till 250 Mp/s, 
varför såväl låg- som hög
frekventa växelspänningar 
kunna mätas. Yid likspän
ningsmätningar är ingångs
resistansen 11 MD på samt
liga sex mätområden. 

Typ 195-A. Rörvoltmeter för 
mätning av likspänningar 
upp till l 000 volt - in
gångsresistans 11 MD på 
samtliga sex områden 
samt resistanser från O, l till 
l 000 MD. Mäter växel
spänningar från 20 till 
100 000 p/s. 
Med hjälp aven särskild mätkropp, kan frekvensom
rådet utv idgas liniärt till 100 Mp/s. 

RADIO CORPORATION of AMERICA 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Nybrogatan 41 STOCKHOLM Tel. 674450, 6744 60 



Televisionen . .. Forts. fr. sid. 240 

ligen kommer då varannan filmbild att avsökas två gån. 
ger och varannan tre gånger. Avsökningsstrålen är syn· 
kroniserad med slutaren på så sätt, att filmbilden proji. 
ceras på fotokatoden mellan avsökningsperioderna, då 
strålströmmen är undertryckt. Numera ersättes ibland 
slutaren aven kraftig, intermittent lysande projektions. 
lampa, »synchroflash». 

Rundradiosändare för television 

Det totala antalet i drift varande amerikanska tele· 
visionssändare utgjorde vid årsskiftet 1946/47 ca SO, 
men större delen av dessa äro experimentstationer. Kom· 
mersiella, regelbundna sändningar bedrivas av IS sta· 
tioner, och sändningstillstånd har hos FCC begärts för 
ytterligare 35 kommersiella samt 30 experimentsändare. 

Trängseln på de amerikanska ultrakortvågsbanden är 
stor, varför man lagt ned mycket arbete på utformandet 
av lämpliga televisionskanaler. Redan på tidigt stadium 
blev det regel att sända med ena sidbandet partiellt ned· 
dämpat (Vestigial side band transmission). Sändarens 
filter (en koaxialresonator) och mottagningsfiltrena böra 

avpassas till varandra på sådant sätt, att mottagama 
bli enkla i tillverkning och justering. Man kan dämpa 
bärvågen antingen på mottagningssidan eller på sänd· 
ningssidan (»RA». resp. »TA»·princip). Fig. 5 visar 

dämpningskurvorna enligt det förra systemet. I T A·fal· 
let äro dämpningskurvorna för sändare och mottagare 

Fig. 5. Filterkurvor för sändare oeh mottagare vid RA·systemet. 

omkastade. Under alla förhållanden gör man av konst· 
ruktiva skäl det ella filtret så flackt lutande, att 
de lägre bildfrekvenserna efter demodulationen bli sam
mansatta av komponenter från båda sidbanden. FCC:s 
standard föreskriver 6 NIp/s bandbredd och RA-system, 
varigenom det flackare filtret kan läggas i mottagaren 
och sålunda reducerar dess kostnad. Risken för distor· 

ALPHA Elektrolytkondensatorer 


Vi äro nu åter beredda att ta· 

ga emot beställningar på eIek

troIytkondensatorer.Normalt före

kommande halvtorra typer för ra

dio och svagströmsändamål leve

reras med korta leveranstider. 

SUNDBYBERG • TELEFON 282600 
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Ur Alphas tillverkningsprogram 

Ett LM Ericsson-företag 
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- självskriven för 
"flygande service" 

AVO-M i norn, 
pris kr. 140:
med väska kr. 156: 

AVO - instrumenten tillverkas av 

The Automatic Coil Winder & 

Electrical Equipment Co. Ltd, London 

För v3rje radioserviceman är A VO-Minorn 

numera en självklar del av utrustningen vid "fly

gande service". Det är AVO-Minorns mångsidig

het, noggrannhet och bekväma format, som gjort 

den så populär. AVO-Minorn mäter lik- och växel

spänning, likström och resistans samt erbjuder 
sammanlagt ej mindre än 22 mätområden. Med 

yttre tillsatser kunna mätområdena ytterligare av

sevärt utvidgas, om man så önskar. 

Emomförsäl[are för Sverige: 

~RA SVENSKA RADIOAKTIEBOLA6ET 

Alströmergatan 12 • Stockholm • Tel. Namnanrop "Svenska Radiobolaget" 
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Fig. 6. Antenner för televisionssändare. 
Till vänster turnstile· och till höger 

slingan tenn. 

tion vid bildsignalernas demodulering kräver dock alltid 
en omsorgsfull konstruktion av mottagarfiltret. 

För att bäst nyttiggöra sändareffekten bör antennsy· 
stemet medge likformig utstrålning i horisontell riktning, 
men vara starkt riktat i vertikalplanet, så att rymdstrål· 
ning undvikas och mottagningen på större avstånd under· 
lättas. Man har numera gemensam antenn för bild och 
ljud, varvid de båda sändarna måste hindras att via 
antennen inverka på varandra. Vidare bör antennen ha 
en någorlunda jämn frekvenskarakteristik inom det an· 
vända området. Polarisationsriktningen är enligt FCC:s 
normer horisontell, vilket erbj uder vissa fördelar i stör· 
ningsavseende och dessutom ger mekaniskt enklare an· 
tennkonstruktioner, så snart man. önskar någon riktver· 
kan. Före beslutet hade man emellertid livliga diskussio· 
ner och utförliga prov, bl. a. därför att engelsmännen 
använder vertikal polarisation. 

Det finns en mångfald typer av sändarantenner för ult· 
rakortvåg men alla kunna återföras till de enkla elementen 
»magnetiska» eller »elektriska» dipoler. Den förra är 
en vanligen koaxiellt matad, horisontell slinga aven halv 
våglängd (»doughnut»), som ger rundstrålning i j ord· 
ytans plan. I vertikalled finnes ett vinkelberoende, så att 
antennioben har sitt maximum horisontellt. Det vanligaste 

Superför&/ärkaren ND·30 

DE WRY FÖRSTÄRKt\RE~ mod. I\lO-30 
iir en idealförs tiirkllre när de t gäJler mycket höga anspr,'k, ex. 
laboratorie· och vetenskapliga ända mill, IjudflJm och fysikali ska 

laboratorier. 
DE:'{NA FöRSTKLASSIGA. PRODUKT FINNS NU ATER I 

LAGER. 

När det gäller material fÖr utrustning av högtalareanläggningar, slitt Eder då 
förbindel.e med (}ss. VI har f. n. e tt rikhaltigt lager av : 

NXTTltA..,,"SIWRlJATORER tlJJ lO, 30 och 60 watt.. förstärkare. THORDASSON 
drivtran8formatorer. DynrunJska teatennll<rofoner. ElVOX krIstallmikrofoner, mod. 
p o p u I ii r endast kr. 46: -. Oljekonden....torer tiU förstärkare, 10 och 6 mfd., 
600 VDC. JENSEN 12" Pli. högtnIare med bll.resonanssy!rt"m. CETRON fotoceller. 
Tonoptlk och tonlampor. Fotocellkabel. Slåirmade I<ontllktanslutnlnpr. .C_sler. 

Generalagentur DE VRY CORPORATION, CHICAGO 

AMERIKANSK LJUDTEKNIK, A.-B., S:t Eriksgatan 54. Stockholm. Tel.fon St 5618 Teatermikrofonen 
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Pi resor har man allfid nytfa av aH 
kunna språk. Det är nämligen vid sam
fal med befolkningen som man lär sig 
def mesta om det främmande landet. 

Do you speak 
'. , 

English?
I~ Brevskolan lär Dig! 

Tänk vilken nytta och glädje Du skulle ha av att kunna ett främmande sprik! 
Att först! talet i utländska filmer och radioprogram, kunna läsa utländska tid. 
ningar och böcker samt kunna tala med alla de turister, som DU kommer att 
gästa oss. 

Vidare kaD Du själv resa utomlands och verkligen fi behilInln! av Din resa. 
För att Inte tala om vilka fördelar Du har pi arbetsmarknaden - där har den 
språkkunnige alltid sin chans I Brevskolan har nu kuraer i sex språk - engel.ka, 
franska, spanska, ryska, tyska och uperanto - och Du har bara att välja det 
sprik som Du anser att Du har största nyttan och glädjen av. 

På bio får man en befydligt dörre I radio hör Du säkert ibland pA ut
behållning av filmen om man kan språ landet. Tänk sA mycket intre&Santa~ 
ket. De svenska översätfningarna är det skulle vara om Du dA till fullo 
som bekant mycket korta och kon kunde njuta av de roliga hbareernil, 
centrerade, och massor av intressanta de spännilnde sportreferaten eller de 
och roliga poänger går därför förlo aktuella nyheterna och kommenta
rade. rerna. 

r 	n"aJ..ko\'<"kur8er : Aktuell orlente.. Svensk social- Stenogrnfl 
Enskild brev rln&" : politik Kars för butlks- I~~~~~ar:t8:-Brevskolan'Arbetala&"stlftniog Ilnstllllda Kurser for plane-	 Iunderl' isnlng Samhällsori en te KontorIstkurs rlng.mllnDagbrevskolor r ing Jt.urser för kvin
Altonbrevskolor För enta Natio  nan och hemmet: FörC8tAoo.rekurs Kurse r f Br STOCKHOLM IS I 

skyddsombudnernaSpråkkurser: 	 Kvinnorna och !It:u.1k och hobb,. :
Industriell dem o	 GJuterlteknlk Sänd prospekt över de kurser jagfolks·tyret

Grundkurs I 	 Att sjungll till S'vet .... In...t<oI<nlkkrati Hemmet ocb d 	 strukit uoder. 
svenska F öretagsekonomi r;' olkhälsan8 gitarr eller lu ta Smldeooteknlk 


Rlltts krlvnlng P sykologins FIOlspeInin&" Verkslad••
grundfrågor 	 NIUllII! .... .......... .... .. ............. .... ..
Prnl,ti sk skrivkurs grundfr,\ gor 	 piano, drtlgsl'c! snickeri narnen. le·k och 
E ngelska 	 Musikledarkurs l\[ot.crrteJuaIkverksamhet DosM.d 

Ryska - Span ska Sod ala frAKor, V ä r t kostMIl i Amatörtellter l\lek~8ka beräk

Tyskn - Fransktl 	 Teckning l\la.kln!lLra 

teo ri och praktik P. R. 10 
Vad vet Du om Esperanto ....mhällskun.knp 	 Konsten I Vllr- nlnpr och kon ... Postadress 

~h 	ekonomi dagsll ....e t ,Jt.mktlonerDig självFlSrebln&"8leknlk: 	 Orientering Elektrl3ka. maakl.Parti och politik Praktl8k hnnd~l8-	 ner oeh anm.... Väna.· oeh ...nl F ormelrilknlngF örenlng,kunskap K ommunal
kllJllJkap: ~Ieknnl8k .-erk- n1npr teleteknik och trIgonometriMöte,teknik kunskap •ta.dJJteknlk : 	 Vii..bnpad•• RitteknikFBrcnln&"~bok_ F öreningsungdo Prnktisk rHknlng 	 Teleteknik,

I 	 telmlk Elektricitetsläraf örln 'g men oc h kom Bokföring l.ogenjör skurser Fullstllndlga radlo-

Att tillika och dis munen AtfllrsJurldlk Verkmils-tarekurser teknlkerkuner 
 Grunclk1lJ'll8F I: Elek troma.sklllJl1ra 

I kutera Deklaration Välskrivning F örmanskurser YrkesktJrser Matematik Motorlära 
TalarktJr8 Nationalekonomi Textning Yrkeslturser Radio F1slk och kemi Verkstadsteknik _____ JL 	 - -

Illom afFärslivet blir våra utLJndsför. 
bindelser allt livUgo1re och därför tas 
ocksA allf större hiinsyn till sprAk. 
kunskaperna hos de anställda. Vilket 
sprAk skulle Du ha .törsta nytfiln av 
inom Ditt yrke? 

http:engel.ka
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SÄKERHET 

KVICKSILVERSTRÖMBRYTARE 
fill;ö.liflifla - ekonomiska 
Förutom en rent mekanisk styrka äger Con-Tae-Tor 
Kvicksilver-strömbrytare hög strömförande kapacitet 
och kan med lätthet omkoppla elektriska belastningar 
upp tiII 45 ampere. Con-Ta c-Tor konstn,ktionen med
för lägre kostnader och mindre underhåll. Ni kommer 
säkert att finna tusentals kombinationsmöjligheter hos 
Con-Tae-Tor Kvicksilver·strömbrytare, som tillverkas i 

en mängd tj'per, storlekar och kapaciteter. , ., 

HONEYWELL·B'ROWN A. B. 
KUNGSGATAN 74. STOCI';:HOL:I[ 

'l'el. växel : 23 47 Di) . 
.. Associerad med Minncapo!is-Honeywell 

Regulator Company, U. S. A. 

.. 
Ny utökad upplaga äv 

VÅR STORA KATALOG 
U\'er m ..terlel Hll 

RA DIO~(OTTAGARE 


S!i.~DARE 


l"öRSTXRliARE 
GRA..'0I01''ONJo;R och 

JNSPEL~J~GSAGGREGAT 
för amatörby&,pre 

iir t. n. unde r utarbetande och beräknas utkomma unner 
september månad. Tl11bandllhålles mot Kr. 1: 45 och kan 
redan nu fÖrhandsbestiillas. ]'örra årets upplaga slut på 
en milnad. Bestiill I tid! 

Katalogen upptager även facklitteratur, . l'erktyg och 
kopplIngsschernor samt lir I sig sjlilY en utmli.rkt upp
slagsbok för varje amatör då den omfattar i stort sett 
allt I marknaden förefintligt standardmateriel, samt en 
hel del specialdetaljer. Katalogen är utförd I lösblads
system (format A4) och lir avsedd att kompletteras efter
hand som nyheter utkomma. 
OBS.! De som erhållit fjolårets katalog tlllsii.ndes 8upple
mentbJad under sept./okt., vilka. ej behöva. rekvlre....s. 
All.. .om b68tiillt vår tldig..r" katalog men ej erhållit 
den, tUlställes den nya automatbkt. 

Fr:1n Ingenlörsfirma ELFA, Ake.tund. tel. 2618 '5, be
ställes hilrmed 
1 st. katalog ~tt sii~d8s mot postfHrskott 1: 1);') 

l frimnrken bifogas 1: 45. 
(Stryk det ej tllIämpllga.) 

~Rn\1l : 

Adress: 

Po"tadress : .. .. .. .. ...... .. .. .... ........ .. ....... ...... .. .. ...... .. PR 10 
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elektriska dipolelementet kallas vändkors och består av 
två vinkelrätt korsande, horisontella halvvågsdipoler, som 
matas med 90° fasförskjutna strömmar. En sådan antenn 
ger en vinkeloberoende strålning i alla riktningar. Men 
om flera vändkors monteras ovanför varandra på visst 
elektriskt vinkelavstånd, kan den vertikala karakteristiken 
förbättras avsevärt. Fig. 6 visar 
till vänster exempel på en nyli· 
gen byggd vändkorsantenn. Även 
slingantenner arrangeras ovanför 
varandra och med olika ström· 
fördelning. Exempel på en så
dan antenn synes till höger på 
fig. 6. Pylonantennen, fig. 7, är 
en utvecklad slingautenn med 
goda mekaniska egenskaper. En
heter av ca 4 meters längd matas 
vid springans mitt och kunna an
slutas ovanpå varandra, varvid 
den vertikala karakteristiken för
bättras. Pylonantennen kan, lik
som övriga nämnda antenntyper, 
ge upp till 8 gångers effektför· 
stärkning. 

(forts.) 

I nästa nummer fortsätter artikeln om 
televisionen i USA m(·d bl. a. en över
sikt över olika amerikanska mottagare
typer för television. Kabelförbindelser 
och radiolänkar för television behand

las ock!!-å i nästa avsnitt . Fig_ 7. Pylonantenn. 

..................................................................................... .................. 11 ......... . 


Ny metod för ••• Forts. fr. sid. 245 

tagaren arbetar med högsta förstärkning. Denna förspän. 
ning Edd kan inkopplas enligt schemat i figur 5 A som visar 
ett mera ·avancerat »dubbelspärrande» AMD-system. Detta 
system arbetar så, som framgår av figur 5 B. Vid denna 
koppling moduleras icke mycket svaga HF-signaler och 
HF-störspänningar, om deras amplitud är mindre än för
spänningen Edd• Apparaten är således alldeles död tills den 
nås aven HF.signal, vars spetsspänning är större än Edd• 

Eftersom kantvågsgeneratoms frekvens lätt kan hållas 
mycket konstant, kan högselektiva LF-filter utnyttjas i mot
tagarens utgångskrets. Detta LF-fjlter bör vara av band
pass-typ med en bandbredd på ca 20 p/ s eller mera, bero
enda på vilken högsta telegraferingshastighet det är avsett 
alt passa. Om handbredden är alltför liten, t. ex. 10--15 
p/s, kommer hastig telegrafi inte att höras tydligt. 

Försök ha gjorts med en AMD-tillsats och en Hallicrafter 
SX 28 A trafikmottagare på 4,6 Mp/s och med 0,6 flV 
ingångsspänning. Med ett gott Le-filter var det lätt aU 

uppnå ett signaljstörningsförhållande bättre än 200/1 med 
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PERMANENTDYNAMISKA 


HOGTALARE 


RADIO AB PEERLESS 

Erikslushägen 23, Malmö. Tel. "9 <&9<& 
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ELEfTRON WIRE 
Vit plasticisolerad kabel 1 X O: 75 kvmm., i kartonger 
om 25 yards, i Tullar om 100, 300 och 1760 yards. 

ENGELSKA. MÄTINSmlJMENT "Ele" 
UNIVERSAL N:o 3. Volt-, ohm- &; mill!lampere
mätare för lik- och viixel9tröm. SPlnnlngsmätD1ng 
upp till 1000 voLt. Kapacitetsmltning: 0.01-2 mtd. 
19 mlltområden. 1000 ohm per volt. Med spegelskala. 

Kr. %25: - netto. 
UNIVERSAL N:o 1. Volb-, ohm- &; milliampere. 
mätare för lik- och växelström. Spänn.lngsmlltn1nr 
upp t1ll 500 volt. 11 miltomriden, 1000 ohm per vOlt. 

Kr. 150: - netto. 
DUCATI glimmer-, pappers- &: vridkondensatorer 
inkomna. AMERIKANSKA l"Ildiorör. God sortering. 

1 .t. BClrprovare, kombinerad med unlveraallnstrnment 
tör llJc- och växelspännIngar, mOll'ter~ på panel utan 
låda. Rörprovnln.: medelilt batteri eller anslutning till 
Ilkströol.8nilt. Provexemplar. UttöralllJu extra kontant. 

Kr. IGO:- Iletto. 

Telefon 17 49 80 - vixeL 

r----------------, 

MICAMOLD 

RADIO CORPORATION 

äro numera represen
terade i Sverige utav 

Ur deras förnämliga tillverkning märks: 

GLIMMERKONDENSATORER 
PAPPERSKONDENSATORER 
ELEKTROLYTKONDENSATORER 

Micamold Radio Corporation'~til1hör &edan 
mdnga dr de ledande amerikanska till. 
verkarna inom bramchen. Vi best'arar gärna 

Edra detaljerade förfrågningar. 

AKTIEBOLAGET BROMANCO 

KalanndV 22 • Stockholm' lel 444492.419255.418426 

mottagarens volymkontroller på maximum. Med den vanliga 
beatoscillatonnetoden var det bästa r~ultat, som kunde 
uppnås, omkring 8/1. 

S~,"~""4åe.K 
Stockholms Radioklubb 

Stockholms Radioklubbs ~tyrelse sammanträdde den 9 september, 
varvid följande sammanträde:.dagar fastställdes för höstsäsong;en 
1947: 

23/ 9,7/ 10,22/ 10 (onsdag), 4/ 11, 18/ 11 och 9/ 12. Sammanträdena 
hUlas som YBnligt kl. 19.30 på Medborgarhusets lilla hörsal. 

Minga intressanta föredrag planeras för höstsäsongen, bland an
lIlat en föredragsserie om teletekniken i flygets tjänst och en annan 
serie om mätteknik. 

Personlig kallelse till varje sammanträde utsändes som vanligt 
till alla medlemmar. Om Ni inte redan är medlem blir Ni det enk· 
last genom att sätta in årsavgiften 10 : - kr. (studerande och tek
nologer 7: -) pli. klubbens postgiro 50001. I avgiften ingår prenu
meration på Populär Radio. Avgift som inbetalts efter september 
månads utgång gäller för Ar 1948, men kallelser till höstens åter
~tående samrnallträden sändes i så fall utan extra kostnad. 

Förfrågningar om klubben och dess verksamhet besvaras av 
sekreteraren, civilingenjör Gunnar Solders_ Adressen är: Box 6074, 
Stockholm 6. Sekreteraren. 

United Eleclronic Company, 42 Sprin" Street, Newark 2, New 
Jersey, som iir specialister på radiorör för sändare och kraftiga 
slutrör, har översänt en del data för en del smärre sändarrör för 
effekter mellan 75 och 150 watt. Dessa rör kan användas ända 
upp till 100 Mp/ s. Vi har också fått ett !ärtryck ur Electronic 
Industries, -,Bettering output from power tubes~, i vilket en del 
intressanta data om en ny typ av kraftförstärkarrör med anoder 
av speciellt material behandlas. 

I POPULÄR RADIO nr 8/1947 omnämndes i en artikel -,Från 
Briti!h Industries Fair 1947~ en transportabel televisionsanläggning 
avsedd för upptagning av television utomhus. Vi visar här nedan en 
bild av denna anläggning, som levereras av Pye Ltd, Cambridge. 

Man ser på bilden den på bilens tak monterade riktantennen, 
som på hydraulisk väg kan lyftas till en höjd av ca 10 m. Denna 
antenn ger ett smalt strålknippe inom en rymd vinkel av + 20°. 
För överföring av televisionsuppta,ningen användes Pye Video 
Sonic System, vilket baseras på att det till bilden hörande ljudet 
överföres på samma bärvåg genom breddmodulerade impulser för
lagda till synkpulserna. Härigenom sparas en separat sändare och 
mottagare för ljudkanalen. 

Hela anläggningen drives aven generator på 3,5 kW som går på 
bilens motor; man kan dock iiven utnyttja 50·pcriodigt nät, när 
tillgilng till sådant finnes. 

Hela den kompletta anläggningen inklusive bil väger 2,5 tOlll. 
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I POPULÄR RADIO nr 8/1947 angavs i ingressen till artikeln 
~Logik - radioreparatörens bästa verkty~ alt de i artikeln an. 
förda synpunkterna hämtats ur Radio iVews, maj 1946. Detta är 
fel, det var i Radio Cra/t, maj 1946, som »Logic - aRepair Toob 
publicerades. 

I förra numret av POPULÄR RADIO angavs felaktigt under 
rubriken Radioindustrins nyheter, att firma Elektroteknik, Visby, 
var svensk representant för det schweiziska företaget Schwachstrom. 
Technik AG, Zärichl själva verket är det ingenjörsfirman Elektro. 
nik, Lidingö, som representerar denna firma. En sammanblandning 
av de båda firmorna har tyvärr skett. 

PRECISIO N SINSTR UMENT
'u,· laboratorle- och servlslIruk, sdsom: 

Tongeneratorer (Re-oscillatorer) R~irvoltmetrar 
Tonfrel{vensgeneratorer Bärfrekvensvolimeira.r 
Signalgeneratorer Oscillografer 

"Populär Radios handböcker" 
I en annons på sid. 216 i nr. 9 av P. R. hade tyvärr 
insmugit sig en del felaktigheter. Vad vi för närva

rande kunna erbjuda är: 

Radiolexikon 6 delar' • Grammofoninspelning 

KortvågsmoUagning 


Modern Televisionsteknik, del 2 och 3 


Priset för dessa böcker är kr. l: 50 (för prenumeran_ 
ter kr. O: 75). Grammofoninspelning och 1'1.odern 
Televisionsteknik, del 3 dock kr. 1: 50 fö r alla. Nå_ 
gon omsättningsskatt utgår som bekant inte längre. 

Populär Radio, Expeditionen, Box 3221, Sthlm 3 

'I 

!\lätbryggor för induktans, kapacitans och resistans Alla radioteknikerKlirrfaktorbryggor 

tiIl,erkas i preeisionsutförnnde av 


i Stockholm med omnejd kunna 	dragaSCRWACRSTROM-TECHNlli A.G. (SAG) , 

Schweiz. 
 stor nytta av de föredrag som hållas 

Reprellentnnt: 

ELEKTRONIK Ingenjörsfi,,.ma Stockholms Radioklubb Postbox 53, Lidingö 1. 

AJ la~~eJ1 
~'-~~GENERATDR 

Typ B 3 

Ett instrument för den mest fordrande service

mannen. Noggrannheten I kalibreringen samt 

attenuatorsystemets tillförlitlighet gör radIo

servicen med detta Instrument till_ett nöje och 

ökar förtjänsten. 


SPECIFmATION: 	 pedans genom anpassad transmis· 

sionslinje oeh konst.-antenn . 
Frekvensomräden: 100 Kels-3D Mc/s Strålningen: Mindre än 3 ,uV vid 

i 5 band. 60 Mc/s.
Noggrannhet: Garanterad till ± 1 0/0. In. och utvändig mOdulering: 

Attenuering: 75 olurui kOIl5tant im- 10 Ofo eller 30 Ofo vid 400 p/s. 


PÄR HELLSTRÖ~{ 
AGENTURHRMA 


Eltekn. avd. Tel. 11 43 39, 1328 26. Spannmålsgatan 14, GÖTEBORG 
 ., 

Nätanslutning: Växelström 40-100 

p/s, 100-260 volt. 

Effel{t: Omkr. 14 Wa'tt. 

Dimensioner: 31 X 34X26 cm. 

Vikt: Omkr. 12 kg. 


Pris I,r. 600: - netto. 
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Söker Ni 
en bra 
anställning? 
Kom ihåg att Populär Radio läses av praktiskt 

taget alla i chefsställning inom radioindustrien. Sök 

kon kt med dem i deras eget fackorgan. En annons 

i Populär Radio blir läst - noga - just av dem 

för yilka den är aysedd. 

lI4-sida pris kr. 60:-. 

liS-sida Ilris kr. 30:-. 

Annonsmanuskript, som är oss tillhanda första 

veckan i månaden, kan införas redan i det nummer 

som utko=er 20-25 i samma månnd. 

POPULÄR RADIO 

iL.....XONSAVDEJ,xINGEN 

Box 3221. Sthlm 3. - Tel. »Nordisl, Rotogravyr~. 

Ni, gör fort hål Ii Ert 


RDOIOCHDSSI 

"~'l 

~,,-I""'"" . '""" I 
. ---..., 

t . ( A\\ 
~ 

med en Y 
GREENLEE RaDIO CHaSSIS-STaNS 
Ingen tidsödande borrning elle r filning. Bara vrid skruven 
några in varv med en skiftnyekel och NI har ett jämnt 
och exakt häl. som ej erfordrar någ on ert rhehandllng. 
Finnas I föl jande storlekar: 5/8"; 3/4" ; 7/ 8"; l" ; 1-1/6"; 
1-1/ 8"; 1-5/ 32"; 1-3/16"; 1-1/4"; 1-3/ 8"; 1 -1/2"; 2-1/4". 
Samt GR.E:ENLEE Knockout stansar och skärverktyg för 
rörledningar och mätins trument upp till 3-1/ 2". F. n . fin
nas I lager endast 1-3/16'" Radio Chassis stans samt ett 
mindre antal skärverktyg. Samtliga storlekar beräknas 
finnas i lager inMn december m ll.nad. 

GENERAL IMPORT Co 
Stynnanspt. 18 STOCKHOLM Tel. 00 08 48 

Pressattaehen vid brittiska legationen meddelar, att en stor ra
dioutställning, den femtonde ~Radio Olympia Exhibition~, an
ordnas i London under tiden l-U oktober. Det är den första 
radioutställningen efter krig_slutet; den sista utställningen hölls 
1939. Åtta års krigsansträngningar har satt djupa spår i utveck
lingen på det radiotekniska området, varför man kan räkna med 
att det blir en hel del intressanta saker, som kommer att utställas. 
Mottot för denna utställning är Britain builds Radio for the World. 

En av POPULÄR RADIO:s medarbetare kommer att ge en över
sikt över nyheterna på denna utställning. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
l::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
Under denna rubrik Införa. ,.. ataB<lardlllerade radannonser av nedan
stående ut8....nde till ett prla av kr. 2. - per rad_ Minimum 2 rader. 
utrymme. Dessa radannon8er liro aV8edda aU almpa en försåljDlD... 
"ontakt radlownatörerna emellan. 

öNSl{.O\R KöPA: Spol.y.tem med ett eller flera HF-steg för 
rundradio-mott. t. ex. Geloso 1925 ev. med gangJtond. Lenno.rt Frel
land, Arm';D8 Signalskola, StockJlOlm 12. 

TIJ,L SALU: 50 st. fabriksnya radiorör 35Z5GT, original amerik . 
50 ' I. raba t t. l st. katodstrålerör typ 5CPt Ink!. h:,Uare, netto 
5ö:  kronor . 1 st. Electronlc Photo-Timer, netto !lO:  kronor 
Inkl. r ör (fabriksn y ). 1 st. Pen-Oscll-Llte, ny. netto 35:  kronor. 
Thorulf Dyberg-, \'!istergutan 33, Eolöv. 

TILL SALU: Fabriksnya nullodelar 6SA7, 6SK7, 6SQ7, 6J5, 6C5, 
r; : - kr. pe r s t. GL6G 9: - kr.. 80, 4: 50 kr., 8GB A., 9 : - kr., 807, 
8: - kr. Vrldkonden""tor för sändare 220 mmf 2000 volt, keramisk, 
:15: - kr. Rörhllllnre, keramiska , 1: 75 kr. Vridspolelnslrum.,nt O
100 mA. 25: - kr. (runt för panelmontage). R. Aberg, SM6UP. 
Elvlusgatan 3 A, Trollhlitla.n. Tel. 119 22. 

En oumbärIi g handbok: 

AADIOADA VADE·MECUM, 

6:te upplagan 220 sidor 

Fullständiga data, sockelkopplingar, jämförelsetabeller 
och utbytestabeller för rÖr av alla fabrikat. Samman
lagt e:a 7 000 rörlyper• 

SUPPLEMENTTABELLER för under år 1947 nyut. 
komna rörtyper erhållas kostnadsfritt genom insän
dande av i boken benntlig kupong direkt till förlaget. 

Boken är försedd med anvisningar för begagnandet 
på engelska oeh tyska. 

ANVISNINGAR PÅ SVENSKA kunna erhållas 
för ett mer pris av 60 öre. 

RADIOROR VADE-MECUM kostar kr. 10: 50 + 
porlo (postförskott). 

Beställ omedelbart, dd endast ett 
begränsat antal finnas i lager! 

Ensamförsäljare för Sverige: 

INGENIORSFIRMAN TELEANALYS 
Björngårdsgoton J Stockholm 
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M5Z presellterar ell erie I.ägldassiga kortvåg "kondensatorer 

P. 0225 . Butterfly 2 X 23 p r. . 5 : ·10 

1-', 	 2270. 2· g ang kond . :? ,3 pf. H elt 

fi i,.",iI n acl ... .. . . ..... ..... .. 10 : 5.; 


P. 	5 1150. ) [TC siinda rkondeosatorc r 150 

l'f. Ö"(' r s lag ''' p. 3000 "ol r .. ... . 23: 50 

O"ans luende lwoden satorer finncs 

,h" -" i följa n" e värden: 

3~ pi. 100 p r . 120 p!. 


l', 411r;". SLi ll cla rkon d. 1;;0 pf. ker:n lli~ k 

llJlll~lingning. 500 "ol t .. ......... . 8 : ~6 


(Le \'. okl. ) 

-	 1-', 5150. Avstämning:konu. 50 pf. Duu

belt plattu \'. land 7 : 75 

r. 	32.>0. 2-ga u i;' kand. 2 X50 pe. Helt 

försiInad ............. .. .. .... ...... .. 11: 75 


P. 	 5t7,j, An>1 limnin gsko nd. 7;:) pf, fin 
H ~S Uveu i 100 pf . 7: 9.; 


r. 512.;. A.- stämningHkond. 25 pL .... .... . 5: 4J 


P . 	 1210. Split s t ator 2 X IO p r. Kera
mi~l{u gavlar, försilvrade plat
tor .............. 7 :90 


1'. 1230. Sp lit stator 2 X 30 pL Helt för s. 6: 05 

r . 	 1207. Spli t ' la lo r 2 X7 p L H elt för

s ilnau , uuuue lt plalla '·s t:lnd... :;: 80 


r . 	 1125. I o rl n,,.~ko Dd. 2;) pc. Duubia 

p la n a \' ·ta nd. FÖrsih·r . platto r 7 : 85 


r . 	 1212. Split s ta tor 2 X 12 p r. Dubbl a 

platta r .' t · nd. H elt föl' .I I\'1"ade... 5: 95 


r. 	 1220. Spli t sta tor 2 X 20 p f. F örsiln. 

plaLtol' .. .. ... .. .. ......... .... 6: 40 


Lag-Pl' 	 finnes \'!llare 3" OIjcl,onll l?H1:O a l urC f , r u r . JllotOre r föl' u Cilm il llt C'n n e r. ~ehYJlr . 	 12 45. Spli t sta tor 2 X 43 pL Förs iin. 

platto r ...... .... . .. ..... ... ........ 7: 90 
 moto r e r . 300 o hm fimpbenol l,aue l, g limm erkoJJ(]e ll sa tor(' r. kpralni :o:: k a 1'()l'h[1l1arc\ HF

(l ro~slor för sJ.n{]a re och moUag3rt', poten ti umetrar, ~ l'l !::' 1l1i krjlaal'l' , ~y.·.q () fl (· x, hör
e llde axlar. H elt försilnad ... 7: 50 lelefoll e r m. m . Se r. R. sept. 

P. 2175. l-gall~ "onel . 7 ;; pf. med UI;;tl 

Samtliga priser netto. Rabatt vid köp av över 25 instrllment av samma sort. 

Pil 	 i' lJ il tillfälle'! Pi II a ins'rllu, en' .HI ialnllös' l i'ga IJriser 
r. 	 1. Yolt mclC'l' (}.-300 ' ·o lt . )I jul,j'i r.n, 

80 mm. .. ...... ... _... . 11: 75 
r . 	 2. Ampereme te r (}.-~~ amp . t;la n 

s hunt 2. mA . Yr id spolc. DialIl. 
W mm . .. .. . .... . . " :W 

r. 	 3. "armtr:'<l ~in&trume nt O---! alllpe re. 
Skaldi:lfll . :JO mm . 14: :'i0 

P. 	 4 . )IiUi a mperernc lL.r 0- 1500 ~nA. 
lJlan shnnt 15 mA. Diam . lOJO mm. 19: 75 

r. i). Amper f mel cr 20 nmp. )IjulJärn 6: 90 
1'. 	 6. Ampc l'emprcr 0-~5 amp. Ulan 

"hunt 5 mA. Yriu"po le . Diameter 
M mm. ":00 

r . 	 7. )[illiamperemet er 0- ;;00 mA. LIan 
,!tunt 5 m ..'1. Vrid spole. Diameter 
00 mlll. ... ... .. . .... .. .. .. .. .. U:U 

r. 	 8. )Iilliamperme ter O- G mA. Yrid
" poJe. Diam . OG m m. 21: GO 

r . 	 9. Decibelm e teI' 20 dec ibe l. (j milli 
wa t t 600 ohms linje. Diom . G5 mOl . 39: 75 

r. 	10. )Iicr oam'pCl'emeh'!' 25(}.-0-2iiO mi
k roamp. ' ''e&ton. Diam. 80 mm . ... 36 : 95 

r. 	ll. _\mper emete r f>-20 smp. Utan 
s hunt u mA. Yri O,spo le. Diameter 
~2 tum. 11: 8.5 

r . 12. Y oltme ter g ra d. 1:; och eoo .-olt, 
IItan för l:;:oppIing-. Diam. !j2 mm, 17: 8;3 

r . 13. )!ic roampel'emeter 0-200 micro 
amp. Dia m. e5 mm . ....... 38 : 75 

P. 	H . 'l'c rm okop pla<l RF-me t.e r (}'-3 amp. 
"Tc~ t iugholl se. Diam . 65 liND. 29: 75 

r . 15. )licroampercmetpl' ::;00 mlcroamp. 
Yol tgrader in g. Diam. 6G m m ....... 26: 75 

r. 	16. YoIrmete r 0-40 volt med fö rkopp-
Jin~ . Vl'idspo le. Skala 45 mm.... 9: ÖO 

r. 17. " ·,,.,ton· mode ll ~OG. Fullt utslagSamtliga priser netto. Rabatt vid köp av över 25 instrument av samma sort. :iOQ microamp. Yolt.I.:: r ade ring. Diem. 
35 mm. .... ...... .... ... ............... 21: 75 

r. 	18. Te rm oko ppla<l R F -met.er (}.-2,G 
amp. Diam. 50 mm. .. ...... .. ..... 17: 75 

r . 19. )ficroamperemete r 250-(}.-250 mlF:rn PALMBLAD (S~15Z Fl croa mp. Diam. GO m m .( reklam
pris ) ... ... .. ........... .... ..... 12: 75 

r. 20. T rmokoppla t RF .. i ns t.rum ent (}.
"olkun a;.taCan -':!. Stockholm. Tel. 40 (() 40. ·U 43 43 350 DL-\.. Diam. j 5 mm.... ........... 23: 75 

P. 16 P. 17 P. la P. 19 

http:RF-met.er


Nedanslåellde rör lagerföras 
lör närvaraIIde i mindre an' l 

Inom kort tid kunna vi leverera alla 
förekommande typer i erforderligt antal. 

Mlniatyrrör Sändarrör R-nd.i~)rör 

T yp Kr. Typ Kr. TYD Kr. Typ Kr. Typ Kr. 
CK502AX 10 :  RK4D22 70:  OU 11:  BBW 13: 7L7 10:
CK505AX 10 :  RK4D32 70: OUG 11:- GCö 7: aO 7NT 11:
CK506AX 10: 
CK510AX 16: GO 

2E31 11: 
2E32 11: - 
2E35 11 : 
2E36 11:
2EH 11:
2E42 11:
2G21 11:

RK6D22 440: -
RK20A 110: 
RK28A 200: -
RK38 120: 
RK47 125: 
RK48A 225: 
RKG3 170 : 
R K 65/ 

5D23 253: 
RK715B 245 : 

1A5G 8:
lA7GT/G 8:
1L4 11:
1N5GT 8:
1R5 11:
184 11:
lS5 11: 
2X2/S79 18: 
3A8GT J5: 
3Q4 11: 
3Q5GT 11 :
BA6 1°' _ 

GF6 
6.J5GT 
6.J7G 
SK7 
BL7 
SR7 
6S A7 GT 
6SD7GT 
GSF5 
BSK7GT 
BVGGT 
GY6G 

7:
II: 50 
7: 50 
7: !JO 

12 : 
10:
7: aO 
9:
8: 
7: 50 
8: 

1°' _ 

12A6GT 11:
12SF5 7: 50 
12S.J7GT 9:
12SL7GT 11: 
HHT 10: 
75 6: 50 
82 11:
VR90/30 17: 
VR105/ 30 20: 
9001 Hl:
9002 16: 

RK4D32 och RK4D22 2G22 11 :  RK715C 24;) :  6AC7i;.85215:  GZy5G 10 : 9003 19:

I~ortvu.gs@ä nda.rrör och förswrkarrör av 
ny )ton..stnll,Uol • Beam-rör. 

100 W llt !rJ. ng- :wB~kt vid e nda,>t 600 V 
ano <l,p. 1.25 \V Ilt ~tymingsetre kt. Lag- TELEKT ON A  •förlu;·U;oll st ruktioll. l,'u ll effe k t vid (JO 
~lc. K(\t1 troli~erin g e j nU dviindig. 12::; 
,V utg-:Jn~ ::; effekt \' id klus~ AB!, galler. Styrmansgatan 4 STOCKHOLM Tel. 620822, 622422 
försp. - 2;) V. RK4D32 0.3 V, 3,75 A, 

BK4D22 12,6 V, 1,6 A. Generalagent för Raytheon Manufacturing Co., New York 

Radiodelar a"V .lTIONAL Co's fabrikat 
Skalor och rattar. 
AD-Z . ],·inlnstii.llnlngsskala.. 4" förnicklad "ka
la m ed planetvUxel, utviixling 1 : 5 . 22 : 70. 
JL'-l-2. Filll n~tiillnlngs8knla, 3" f il rnicklad sku
la . Graderi ng 0-100 på 180° . Samma utvllx
lingsanordniug som pA AD -=.!. ]5: 80. 
B-l. Flninbitällning~skala. 4" tliameter, i ba
kelithöljc. UtvUxlingen kontinu erligt r eg le rbar 
ut\fr{w m ellan 1: G- l: 20. Gradering 100-0 
inom :1 60° . 14: 40. 
~,.p,,, -O. :t' ininstöllnJngssl(nln. a v preci s io n::;t~., 'P. 

GOO skalde lar m ed ca 1/4" avstl\ nd siJl!~emenan . 
Fulls ti in digt glapp Er\. I nk!. l; crambk koppling
fÖl' 1/4" :l.-eL 51: 50. 
ODD. Flni llstäJlnin g-s ratt av bakelit med la
gerbu ss ning och f r iktions l:opplilll,( för driv
ning av rattar m d plan pl:Hs ka1l1. 3: 40. 

Spolar, spolformar, RF-Drosslar m. m. 
FXTB-6. Avstämningsenhet l s kil rm burk av al1l
minium, 2" X23/ 4"X41/8", i nnel •• l!nnde 2 ' t . 
lll fttr imko n dcnsatorer, 1 spo lf ' r t XR-2. ~Icd 
C-.tiftig bo tten plattn a v gul I) ak li t. 26: <W. 
PE-IO-6. Sltiirmburk av alumlniu I1 2"X2318"X 
4 1/8" l uk!. 6-stlftig bottenplat ta ftv gul ba
kelit. '1: 10. 
UR-lOA. Spolonhet, bestående a,· ~n keram !. k 
spol fo rm med D 2 l/Z", li ndni ngsllingd 33/ 1" 
med 26 s pår. 5-polig sU rtsockel samt kcra 
misl~ h~lIare med 5 hyl~koo t a kter. Lämplig 
fii!' 20 och 40 m hunden. 24:-. 
UR-HA. Spolenhet, ntförflnd e lika ovanstilende 
m r-n för 80 ffi banuet. D ::i", liudningsHill g-d 
3314" m ed 30 s plir. Socl,cl och h iillare • om 
h os UR-IOA medle\'ereras. 33: 60. 
XR-l. Spolform av det llögvärdiga materialet 

R 30. D 1". L 111/2". ) Ied 4 sti ft pa ssande 
nc.rIllal am. rörh1\l1are. 2 : 65. 
X R -Z . Spolform = XR-1 m en utan ~ti[t. 1 : 90. 
X lt-GO. Spolfonn av R-3D. D 1/2". lindn ings 
hin g d 11/16". Med trimklirna. Lämplig f(ir 
fr ekvenecr upp till ca 200 ~lc/s. 8: 10. 
<\.R-2. SpOle. lindad m ed försilvrat koppar· 
ha nd i s pår på en XR-50 spo le. Med 10 100 
p j ' Wck s 220-75 Mc/s. 1!l: 70. 
AH-5. Spol" = AR-2 . Med 10-100 pF tilck es 
Jl0-37 Me/ . 11. : 70 . 
!t-IOO_ R F -drossel, sektionslindad pil. en stea
ti t .. t av. 2,5 mH, ma". 125 mA. 2: 80. 
U - WO U. RF-dro88el, ~ R-lOO men med en 
,tando[fiso lato r för skru\'fu s tsättniug. 3: 40. 
R-30~. Rl'- <1rossel, utfö rand e lika R-1UO, l m H , 
max. 300 lil A. 2: 80. 
R-:i OO U. RF-dr<>sse l, = R-nOn men med stand
of t i,,;o lator för skruvfastsättni ng. 3: 40, 

Isolatorer, rörh6l1are, toppklämmor, 
nt'lutraliseringskondensa.orer. 
/>..\·5. Ant,·nnisolator. s. k. aeroplan typ, ·sm:i 
d \m ensio n r , a v stcatit, L 38, D 14 mm. 2: 40. 
OS-l . Stnndofflsolator, av steatit. D 1/2". 
L1 3/S". Med topp >kruv och hottenpla tta av 
fö r nicklad mässing. l: 00. 
Gtt-Z. Standoftisolator, ..113. GS-1 men med måt
te n D 1/2", L 27/8". 2 : 40. 
FWG. K!il.mskruvspllnt, m ed 2 kläm skruvar 
1'11 3/4" a\'~ t "' nd, monterade p;, en platta av 
" Vidron" . 3: 40. 
Sl' P-3. Toppk1ämma, 3/8" hfil, med keramisk 
i"" lntion. Pnssar 807 etc. l: 70. 
S P-9. Toppidlimma., 9/16" hål, med keramisk 
ls cliation. Pa ~ar 866 etc. l: 90. 

LJ\GEn[Rt\NTZ. \ärl.,ölJen :i~ , 10(lIlIollD. Tl'll'lolIl'r UI :1:1 0/1, 6111191 
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