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delse tl1ellan barnkammare och säll
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Små d imensioner 
Hög verkningsgrad 
Utmärkta kortvågs
egenskaper 

TETIlODEN Qn 2,5/250 

VI = 6,3 V 

II = 5,4 A 


Va = max:. 3000 V 

diameter ca 63,5 mm 

totallängd. ca 131 mm 


Ute/lekt: 
klass C telegrafi 325 W vid 3000 V 


100 W vid 1500 V 

klass C telefoni 205 W vid 2500 V 

klass B modulator (2 rör) 510 \V vid 2500 V 

styreffekt ca 4,5 W vid klass C t elegrafi 


ca 5,7 \V vid klass B modulator 

'fRIODE\' TU 2.51300 

VI = 6,3 V 

II = 5,4 A 


Va = max. 2500 V 

diameter ca 65 mm 

totullängd ca 140 mm 


Ute/lekt: 
klass C telegrafi 365 W vid 2500 V 


100 W vid 1000 V 

klass C telefoni 180 W vid 2000 V 

klass B modulator (2 rör) 560 W vid 2500 V 

styreffekt ca 14 W 


Philips nya sända.-rör QB 2,51250 och TB 2,51300 äro 

utförda SOUl lIeIglasr ör med botten ay sintrat glas. De ha 

zirkonillmbelagd kolanod samt dubb clspiraliscrad och 

lorierad ,' olframkalod. Genom aU kolven är utförd av 

härdglas kan anodtemperatlIren uppgå till 800-850° C. 

Röt'cn äro, trols de små dimensionerna, mycket stabilt 

byggda, ha kraftiga molyhdenstift och hög överhelast. 

ningsförmåga. 

Då dessa rör betinga mycket rimliga pdser, fordra små 

styreffckter och lämna god uteffekt även "id reducerad 

anodspänning äro de idealiska för amatörer. Vidare ha 

de fUlInit vidsträckt användning för fartygs. och mark. 

sändare samt för industriella, mcdicinska och andra 

ändamål. Vi sända Eder gärna utförliga data. 

PHILIPS 

SVENSKA AB PHILIPS äS SÄNDARRÖRAVDELNINGEN· STOCKHOLM 6 




Transistorn en epokgörande nyhet 

_ dgra fo kaLe vi,1 Bell L aboratories i 

l SA har nyligen framla~t en utomonlentli~l 

intr RSant redogörelse' för en anordning , sOm 

ka n ersätta kklTollrör . Denna anordning, 

ont benälllll ls >t rans ' IOrl> (TH. N fer 

rc~ ::,TOR) ha \i~ wige n ännu int lämnat 

c,>perimen ts tad iet men d~ resulta t, SOlU redan 

ut,pnat I ~ , är sa pass bc lydele.efuUa - man 

.. ImlIc il ja säga r volutionerande - att m an 

u tan tv kan kan tala Olll at t här föreli~"e r 

r ll nyhet av epukgörande slag. 

Tr n;;i-torn be"t' r av ,n tun n plat ta av 

gl nnaniwnkrigtaU pa vilken s tiid ·1' . ig tvii 

yttet,·t tunna kontaktstift - en »emitter

t·lcktror]» och en »koll ekl or l" l.. trot!) - pla· 

I prade på endas t 0,05 111m a\r6t d frå n v [ 

lind ra. Krist Ilen, » baksid;u är lödd t il! en 

1'1' m.msam f'lektrorl. Tram;i"torn ' k on. truk· 

t i ~ ll framg' r av fi ~ . l . Pit ti d ella kont akt

~Lift 't ~the emi l! D, tlm illerelf~ktJ'Odell anläg

" ..., en posit'v gallerförspänll ing av Ga 1 volr, 
ec Hg. . Pli u!' t and ra kOJ ltakt5tiltel :.; the 

l'1.l Il el;tar» , ko U" klorelek trodeTl an Liiggc cn 

11f''''e tiv ' ullerfijn;piinn ing uv ctorI k-"oTd

ni ngen nagra t iotal m It (se fig. 1). 
Verkn in":ssiiUc t {ör trans is torn är i s törti ta 

ko t het öljande ; 

I m talle r ske r ,om be :ull ström tran:;por· 

tl"n genom fr ia negat iH laJ.dade elek tron er; 
i s tort sett f inns det en fri elektron fö r varj e 

atom. I iso latorer däremot saknas p raktiskt 

tnget dylika fria elektroner. I haMedare blir 

lörh:l llandena mera komplieerade. l vi58a 

l~'per a\' halvledare ker sa lo nd a strömtrans

p')rt cll genom fr ia elektroner , som mer eller 

mindre rikligt förekommer i materialet . I 
aad ra typer av halvledare kOIl~ t itucras ström

men aven rörelse av "irtue lla po itiva ladd

ningar, som i själva verket utgöres av torn

rUIll, »båb med underskot t av nega tivt lad

,Jade elcktroncr. I andra type r av halvledare 

, P hys ical Review July 15, 1948. 

EmiHer
eleklrod 

KolIeklor
elektrod 

ca tV cc. SOV 

Fig. L Transiötorns konstruktion och 
principschema. 
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Vut i kollektorströmmen sker i den relat iv t hög

res istiva \1tgångskre tscn. Spänningsiindring

arna i denna krets kommer därför att bli a 

våsentligt högre amplitnd jämfört llled spän· 

ningarna i ingångskretsen, som är jämförel· 

sevis Iågresit.iv. 

, k r " trömlranspor ten genom förmedling av 

l](ide negativt laddad ' fria elektroncr och 

virtuella posi tiva laddningar ell r ;phii!». 
De t var vid mera detaljerade undcniök

n;.ngar av haldedarc av den sist nämnda 

t;-pen, nämligen germaniumkristall er , som dc 
tJ't' forskarna vid Bell Laboratories, W Stock· 

le)', TV H Bmttain och John Bardern kW1dc 

konstatera , att det uppträder ett m yckel tunl 

~ki kt av elek troner på kri5tallens yta. Det 

c;"ktriska fält som uP I tår gerIOm förek mo
tUI av detta tunna elcktro ns.kikt ger u ppIlO 

t i!! ett 811Lal vi r tuella positiva laddningar. 

I ~ r up pstår på de lta "ätt e Lt leclande skikt 

n;Ha ytan i vilke t s trömtram- po rten :iker 

' U 10lU t1c. ...a po<itiva laddningar. M ellan 

dd ta ledande skikt och haldedarens övriga 

ddar, i vi lke t ,t röm transporten kons ti tueras 

a, fria elekt ron(',[, uppträder ~ tt likri ktande 

.k ik t. 

Om mall nu unbrin ;(ar en me tal It rltd i 
PlIlll.. t,' is kontakt med ytan pa germanium

kr.i5ta llen kommer det n y,. ~ omnämnda yt· 

"kikte1, där lrÖ I1lI11t'n frulllJiir es av dc posi

ti, a laddnillgarlLa eller »halen», .lIt h m-ud

•,kli;;en bestii lllma lcdningsfö rmagan. lindes 

'Il ström genom kontak t;; täll et k mme1' 

,l rQlllmen a tl liksum ), pridas ut:.; i det 

ltdande sk ikt.et i närhe ten a v kristaJIens yta 

omedelbar närhe t a,' konLaktstälJc t. 

.Anbringas nu y tterli n'a re elt kontakLstift 

mol. kristallens yta i omedelbar när he t. av det 

förs ta kontaktstiftet, kommej' kOlltakts läUet 

för detta andra kontaktsti.ft att befinna s ig 

inom 1>"erknin "somr5dc t» av det andra kon

laktstiftet. A nbringa: ' Il negati v förspän

ning öve r kollektorelektroden av sådan s tor

]Pk att en ström av samma storleksordning 

som den som åstadkommes av cmitterc.lek

troden uppstår kommer kollektorclektroden 

att attrahera de positiva laddningarna i det 

ledande skiktet omedelbart under kri stallens 

yia. Genom all överlagra en växclspänning 

l' den pos.iliva förspänningen på emitter

elektroden ändras antal et posit iva laddninO'ar 

i det ledande skiktet i takt med späilnings

ändringarna. Dessa variationer ändrar den 

ström som - konstituerad a\' positiva ladd

ningar - går till kollektorelektroden och 

det visar sig att dessa strömändringar hlir 
av samma storleksordning som strömänd· 

ringarna i emitterkretsen. Dessa växlingar 

Den spänningsförstärkning, som k an pa

ri,knas med n tran~istor är av sturleksord

ningen 20 dU (effek tförstärkn ing ca 1O( 
g!ingcr) . l sitt nuvarande experimentut

fGrantl ,~ är t ra nsistorn mindre än dc ile;;\[ 
slIlmu niat)' rrör, (se bilden pA omslage t) ca. 

S mm diameter och 15 m m lång. L ivsläng

dcn beräknas var åtskilliga tnsen t imm ar. 

Man ka n med g:lmka stor bestämdhet {"k

na med aLt transis torn kommer a tt fU många 

llvändn inghomr&den . En av an ledningarna 

härt ill är, att transi tom int hehöveT någoll 

gllidström, c{fektförIJruknillgell är endasl ca 

G.l W fran d" l)' da späunill O'skänorna. Verk

ningsgraden är s tor da I ran~ i5torn kan ge 

ca 2.'i mW i ll lgang" ffckt . F ram förallt i ,;5.
dana fall, där liten vikt och god stTöm 

l'h:onflmi är av bc tydt!lse, e.xe.rnJltlvi. för bär

ba e1e.k tronikap par ter od , i matematik

lila kincl' med de mds::or av elektronrör 

I'mUne1- tromist om sär: kilt iii till ., in rätt _ 

lilan har redan f ramställt hade förs tärkar 

fi:r Iclcfonändam I och C11 II l radioapparat 

i unehtillande Il tms' lorer. T t' n.i torer hUT 

ii"en använts för osc illatore.r nt~d framg&ng• 

Pris t för trun6istorcr kommer med största 

~JnnQlikhe t atl vä5entJigt unders tiga pris t 

l-"l elek tronrör. Den enkla uppbyggnaden och 

elet faktum al t det inte krä\~ r ak ering gÖl 

de t sannolikt att p riset vid s tortillverkning 

k0mmeT att bl i endast en hr kd",1 av ele 

trourörspriset. 

NIe n lrans is Lorn har in bcg·rän~njng år

minstonc på s ill nuvarande utvecklingssta

dium_ En nackdel ä r, au uteffekten fr n en 

transistor inte kan överstiga en 25 m W eller 

50 IDW från två transistorer i lllottakt. Vi· 

dare kan man inle använda tr ansi,torn vid 

högre frek venser än ca 10 Mp/s. Ytterligare 

cn nackdel är, att brusnivån hos transis torn 

ligge r högre än för elektronrör . Man ha 

emellertid anled ning all förmoda att det 

kommcI att uträttas en hel d el på ut\'eck

lin "en av trans istorn och säkert har man att 

v;mta sig en hel del )'lIerligare lramsteg pa 
området. 

Sch. 

L itteratu.r : 

The Transistor - A Crys/aL TJ'iod , Elee

tronics, 21 (1948) cep t. nr 9. s. 68. 

The Transi.,tor. A Crys/aL Valve Ampli/ier, 
Electronic Engineering 20 (948) nr 247 
sept . s. 284. 

Audio Engineering, Jnly 1948, s. 6. 

Eclipse o/ the Radio Tu.be. Radio eraft, 

19 (1948) nr 12 s. 24. 
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Blandarsteget 


l delta nummer fortsätter vi vår 
artikelserie om mottagarteori, som 
påbörjades 1947. Artikelserien vän· 
der sig i första hand till radiotek· 
niker med någon teoretisk under· 
byggnad. men även »praktiska» 
radiomän bör ku nna ha nytta av 
dessa artiklar, som också ger en del 
värdefulla pra/etiska anvisningar för 
hur en radiomottagare bör dimen· 
sioneras. 

I ett föregående avsnitt (POP . 
LÄR RADIO 7/47) omtalades i sam· 
band med genomgången av super· 
heterodynprincipen, aU man i det 
s. k. blandarsteget sammansätter den 
mottagna signalen med en lokalt 
alstrad signal och därmed erhålles 
en tredje signal med konstant frek· 
vens (mellanfrekvensen). i skall nu 
närmare studera de olika möjligheter 
som finns för att åstadkomma denna 
blandning. 

Olika blandningss}'"stem. 

Man skiljer mellan två olika typer 
av blandningssystem, nämligen additiv 
blandning och multiplikativ bland· 
ning. 

Additiv blandning. 

Enklaste sättet att erhålla en addi
tiv blandning är att tillföra signal
och oscillatorspänningarna till sam
ma galler (styrgallret) i ett rör med 
icke-linjär la-Vg-kurva. För att stu
dera förloppet matematiskt utgår vi 
från ett rör med kvadratisk I,,-Vg

kurva: 

la=kV2 
g 

För signal- och oscillatorspänning
arna Vs resp. Vo gäller 

v5 = Vs sin wst 

Vo= Vo sin wot 
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Tillföres dessa spänningar blandar
rörets galler gäller för anodström
men : 

la=k(Vs sin ({)st+Vo sin (uotF= 
=k{V2s sin2 wst+V2o sin~ wot+ 

+2VsVo sin lust sin (tJot} 

En trigonometrisk uppdelning av 
dubbla produkten ger: 

VsVo{ eos (ws- wo)t-cos {lus+wo)t} 

varav framgår, att la bl. a. kommer 
att innehålla summa- och skillnads
frekvenserna av signal- och oscillator
frekvenserna. 1 

r--r------4r-+ 

AVI'. 

Fig. 1. Exempel på additiv blandning. 

Vid rundradiomottagare tillföres de 
båda spänningarna i praktiken ej styr· 
gallret, utan oscillatorspänningen in
lägges antingen på ett särskilt galler 
eller över en induktans mellan katod 
och jord, detta för att minska kopp. 
lingen mellan signal- och oscillator· 
kretsarna. Uppstår koppling mellan 
kretsarna kommer signalkretsens av
stämning att direkt påverka oscillator
kretsens, särskilt vid höga frekvenser 
(»dragning») och osciIlatorspänning 
överföres via signalkretsen till aIIten

1 Se RydelI, c.: :tOm distorsion i HF
steget:.. POPULÄR RADIO nr 8/1947, 
sid. 197. 

021.30G.G21.(i;J 

nen, varigenom en utstrålning erhål
les, som kan störa mottagningen i när
belägna mottagare. 

Ett exempel på additiv blandning 
ges i fig. L Som vanligen är fallet i 
praktiken, har här ett kombinations
rör använts. Induktansen i katodled
ningen är samtidiot återkopplingsspole 
för oscillatorn, vilket nödvändiggör 
avkoppling av anod och skärmgaller 
till katoden i stäIlet för till jord. För
hållandet framgår tydligare av ekvi
valents lIeman i fig. 2. MF·transforma
torns impedans är liten för oscillator
frekvens och anses här vara noll. För 
överskådlighetens skull har katod
spol n ersatts med en separat gene
rator med tomgångsspänningen Eo 
(oscillatorspänningen ) och med impe
dansen Zk (katodkretsens impedans 
för oscillatorfrekvensen). Den spän
ning av osciIlatorfrekvens, som upp
står över galler. och katodelektroder· 
na i pentoddelen är uppenbarligen 
Eo-E", där Ek är det spänningsfall, 
som uppstår genom inverkan av pen
to den s anodström av osciIlatorfrek
ven s över Zk' Värdet på Ek är: 

E,,=S(Eo-Ek)Zk 

där S=pentodens branthet. 
Löses Ek ur denna ekvation erhål· 

les: 

Då är: 
Eo 

Eo-Ek= l+S' Zk 

vilket alltså är den resulterande spän
ningen mellan katod och jord. 

Den effektiva oscillatorspänningen 
blir synbarligen reducerad, och efter
som denna spänning samtidigt är 
återkopplingsspänning för oscillatorn 
är det uppenbart att en farlig mot· 
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Fig. 2. EkviV'alentschema för fig . 1. 

koppling uppträder. Denna motkopp· 
ling kan bli så stor, att oscillatorn 
slutar svänga. Genom att avkoppla 
anod- och skärmgaller till katoden 
kan detta fenomen elimineras. Resis
tanserna Rt och 14 samt kapacitan
serna e t och et i fig. 2 fylla denna 
uppgift; kapacitanserna korsluta pen
to den vid oscillatorfrekvensen, men 
resistans rna hindra att även oscilla
torkretsen kortslutes. • 

Kopplingen fun erar mycket bra 
inom lång- och mellanvågsområdena, 
men är något bes ärlig inom kort
vågsområdet, beroende på att galler
katodkapacitansen vid höga frekven
ser är tillräcklig för att signalkretsens 
avstämning skall paverka såväl frek
vens som amplitud hos oscillatorspän
ningen. Via samma kapacitans över
föres också en del av oscillatorspän
ningen på "ignalkretsen, vilket, om 
HF-steg ej finnes, ger upphov till ovan 
berörda utstrålning från antennen. 

Denna skadliga koppling kan helt 
eller delvis elimineras genom att över 
signalkretsen lägga en spänning av 
oscillatorfrekvens i motfas relativt den 
via galler-katodkapacitansen överför
da. En kompenseringskondensator 
(Ck i fig. l) på ett par pF ger önskat 
resultat. Ytterligare förbättring er
hålles om mellanfrekvensen väljes 
hög, emedan då frekvens avstå n det 
mellan sign al- och oscillatorkretsarna 
ökas. 

Mltltiplilcativ blandning. 

Vid multiplikativ blandning påföres 
signal- och oscillatorspänningarna var 
sitt galler i ett speciellt slag av hlan
darrör. 
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I enklaste fallet (båda gallren styr 
anodströmmen lineärt) kan ekvatio
nen för anodströmmen iblandarröret 
tecknas: 

la=k ' Vgt • Vg3 

Äro signal- och oscillatorspänning
arna resp.: 

Vs = Vs sin wst 

Vo = Vo sin (t)ot 

kan ekvationen skrivas : 

la=k ' Vs sin (t)st · Vo sin wot 

Denna ekvation kan omformas till: 

la=k V~(J (cos (ws-(Vo) t

--eos (ws+(J)Q)t} 

Även i detta fall erhålles såled 
såväl summa- som skillnadsfrekven

scrna. 

Medan man för addHiv blandning 
kan använda vilket HF-rör som helst 
med krökt l a-Vg-kurva, erfordrar 
den multiplikativa blandningen ett 
speciellt rör. Det finns flera olika 
typer av dylika blandarrör ; här skall 
endast behandlas det vanligast före
kommande - triodheptoden. Triod
delen användes fö]' oscillatorn och har 
ingen direkt inverkan på själva bland~ 

ningell, varför vi koncentrera oss på 
heptoddelen, vilken schematiskt visas i 
fig. 3. Som namnet anger, innehåller 
denna del sju elektroder: katod (K), 
galler 1-5 (Gt-Go) och anod (A). 
Till fö rsta gallret, som erhåller en 
negativ förspänning, anslutes signal
spänningen, andra gallret t j änstgör 
som skärmgaller och ges en positiv 
spänning av samma storleksordning 
som anodspänningen. Tredje gallret 
ges en negati v förspiinning och t j änst
gör som styrgaller för oscillatorspän
ningen. G4 utgör ett andra skärmgal. 
ler och ges s ledes även det en spän
ning av samma storleksordning som 
anodspäuningen (G2 och G'I äro van
ligen sammankopplade inne i röret). 
Det femte gallret slutligen, är ett 
bromsgaller, som ligger på katod
potential. 

K 
G1 

.)9.~~W- Gz 
G3

Virtuell kotod 
G4 
G5 
A 

Fig. 3. Principiell uppbyggnad av blandar
rör för multiplikativ blandning. 

Sedan elektronerna lämnat katoden 
passera de Gt, vilket ger en varia
tion a elektronströmmen i takt med 
signalspänningens frekvens . Första 
skärmgallret G2 accelererar elektro
nerna och slunga dem mot G3, som 
på grund av sin negativa förspän
ning på' nytt bromsar upp elektron
strömmen. Härigenom kommer ett 
elektronmoln alt bildas framför detta 
galler. Intensiteten hos detta elektron
moln är inte konstant, utan beroende 
av spänningen på Gt, varigenom elek
tronmolnet kommer att »andas» i takt 
med signalspänningens frekvens. 
Spänningen på G~ är mellertid inte 
konstant, utan varierar i takt med 
oscillatorspänningen. Bromsverkan 
kommer föl j aktligen att variera med 
denna och en vis8 del, proportionell 
mot oscillatorspänningens amplitud, 
kommer således att sl "ppas genom 
Ga och sedan passera galler G4 och 
G5 på samma sätt som i en pentod. 

Heptoddelen kan tänkas uppbyggd 
av två delar. Först en tr joddel, be
stående av katoden, signalgallret och 
första skärmgallret, samt därefter en 
pentod, vars katod utgöres av elek
tronmolnet framför G3 (detta moln 
benämn es också »virtuell» katod). 
Styrgallret i »pentoden» utgöres av 
gallret Ga, medan G4 och Go tjänst
göra som skärm- resp. bromsgaller. 

Eftersom intensiteten hos den 
virtuella katoden bestämmes av spän
ningen på Gt och storleken av den 
del av elektronmolnet, som skickas 
vidare mot anoden bestämmes av 
spänningen på Ga kommer den totala 
anodströmmens storlek alt påverkas 
av båda spänningarna på det sätt, 
som förut angivits matematiskt. 
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Fig. 4, VIsar kopplingen a ett 

hlandarsteg för ll1ultiplikativ bland· 

ning. Tack var det första skärmgall· 

r et (G~) är o signal. och oscilla tor· 

l.·Tetsar väl avski~rmade frå n varandra, 

varför inv rkan a den ena k retsen 

på den andra ej förefinnes i ni gon 

större u tsträckni ng. Nilgon kompen. 

sering är vanligtvis ej nödvändig fö r 

denna kopplin o' . 

Blandlling.\branlheten. 

Blandningsbranthet !1 eller t ram-po· 

neringsbrantheten (5,, ) definicra 

"om Iörh Iland .t mellan amplit uderna 

av den mcHanfrekventa komponcnten 

av anodväxelströmmcn Im och signal. 

sr änningen f/TS. 

Im 
5/J=J.i 

s 

Vid additi \ blandning gäller, att 

om S är blandarröre ts br anthet hl ir 

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

Fig. 4. Kopplingsschema för blandars teg 
med multiplikativ blandning. Oh<;. i t ig. 
~aknas förbindehc mellan C, och e, och 
,.kärmgallerresis tanst; n llIed avkoppling> 

kondensa tor. 

'o i regel inte mycket större iin 

0,25 , vilket framgår av följande: 

Vi utgå från a tt ekvationen för 

anodströmmells (lJ beroende av 
gal1erspänningen (V~ ) h ar följ ande 
form : 

la =ko+klVg+l,~V~g 

Differentieras denna eh,. erhålles: 

dIa _ 1 ; 'J '. TJ"
dV - /CII_"~" .~ 

g 

dIa .. 
lVlen -- ar I a--V~.kurvans lut·

elVg 

lJing, dvs. dess branthet S. För VISS 

gallerförspänning (--Vr) erhålles: 

dIa 
dV-; =Sm=k l --2kXr 
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Vilxelströms.komposanten av anod· 

strömmen för en signalspänning 

Vs cos OJst 

på styrgallret vid SaITlIlla försp änning 

bli r då: 

la=S' Vs eos wst= 

= (kj--2k}/;)Vs cos UJst 


T illföres nu även en ösc:illatorspäll. 

clhålles : 

la = (1'1 +2k2 (Va eos (I)u t--V ;)} . 

. Vs eos wst 

Den mellanfrekventa komponenten 

(lm ) a la representeras ay termen: 

2k~VoVs eos wut . cos (t./st 

dvs.: 

IIll =k2T7oVs eos (O)o--ws) t 

Enligt definitionen ä r: 

c.' 7 1/ ( )Vb -_'mV = rf2 ' YoC OS (t )u--(J)s.t 
S 

För att kunn a uttrycka 1'2Vo, och 

därmed även Sb i S antaga vi , att 

lJänllingen på styrgallrc t GI ökas till 

--Vd-V" . Då erhålles 

S' =lc1+2k2 (Vo--Vr) 

På motsvarande sätt erhålles f ör 

brantheten för en sp~il1ning =-- (V,,+ 

+Vi) på styrgallret : 

5" = 1..: 1--21'2 (Vo+V j ) 

S'-S" blir då ~ 4k2 Vo, och 

S'--S" 
k 2V O = 4 

E nligt ovanstående ar S/> =k2 Vm 
varför således blandningsbranthetell 

är = 1/ 4 av branthetsvariationen, för· 

orsakad av oscillator-pänni ngen. 

Största värdet på ,'h erhålles då S 

varierar från O till dess gallersJröm 

börj ar fl yta. Detta senare värde på 

S är mycket nära lika med det värde 

på brantheten som uppges ay rör· 

fabrikanten. 

Denna metod för beräkning av 

blandningsbrantheten är lämplig en· 

dast för de fall, då oscillatorspän. 

ningen ej är större än att ström flyler 

genom röret under hela perioden. Är 

e1etta yillkor ej uppfyllt måste Fou· 

r ieranalys Lillgripas, vilket torde falla 

utanför ramen för denna artikelserie. 

Det vare nog sagt, att man genom en 

ökning av oscillatorspännin oen till ett 

såclant värde, att anodsLriimmen un· 

der vi"s del av perioden upphör, kan 

uppnå en S t> som är 0,28 5. 
I fig. 5 \Tisas hlandningsbrantheLen 

som fu nktion av oscillatorspänningen. 

Kurvan stiger frå n noll till ett maximi· 

värde, varefter len åter långsamt 

St 

Sm 


0.4 

0,3 

0,\ 

O o 1 Z 3 4 5 

Fig. 5. Biandningsbrantheten SOll1 funktion 
av oscillatorspännin cccn. Kurvan gäller 
approximCltivt för bade adJ itiv och ll1ulIi· 

p likativ LIandning. 

sj unk 1". Det kan \'lsas aLt maXImI· 

vä rde l erhålles för en oscillatorspän. 

n il1g, var s amplitud är 0,65 Vio , där 

Vro iir rörets cut·offspän ning. 0 111 
oscillatorspän ningens ampli tudv ärde 

till, les överstioa 0,5 V io medföljer 

den nackdelen, aLt oscillatDrspänning. 

en bli r betydligt mera rjvertonshaltig 

~in om dess amplitudvärde understiger 

0,5 Vro. Detta medför i sin tur, att 

större risk för piptoner föreligger, 

" arför man ofta nöjer s ig med eu 

m inclre ' II"~ 

V ad här sagts om blandningsbrant. 

het gäller nän nast för additiv bland· 

n ing. men gäller med god approxima· 

tion även för l11ultiplikativ. 

l Se Rydell. C. : »Om distorsion i Hl'· 
s tege t~. POPULÄR RADIO nr 8/1947, 
sid . 197 och nr 11/1947, sid. 272. 

Leipzigmässans schlager 
på :radiogebitet var en mottagare med in· 
byggd magnetofon, som möjliggör upptag· 
ning av programpunkter på stålband. Upp· 
tagningstiden kan vara ända upp till 20 
min. utan avbrott. Ståltråden kan avmagne· 
tiseras och åter användas för nya upptag· 
ningar. (K) 
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Kvotdetektorn nytt detektorsystem för FM 

Av förste telegrafassistent Sune Baec;:kstrcm 

Fig. 1 (ovan). F örenkla t schema för FM-cIiskrilllinatorcr lned amplituclbegränsarsleg. 

Rt = "O k O R4 = 100 kO R- = 100 kD C, = lOO pF Cr, = 20 000 pF 
R,, = 50 kIl R = 200 kO C; = 100 pF C4 = 100 pF T, = och T2 = mellan
R~=200 kf) R~ = 200 kQ C2 = 50 pF C, = 500 pF frekvcnsbandfilter a 

speciell typ för F;\1 

Fig. 2 (t. h. J . Pril1cipschema för el en nya FM-eliskri
minatorn. 

R, = 50 il R- = 1 kD C2 = 5 000 pF C,, = 500 pF 
R. =50 il R~= 10 k_J C~ = 1O pF C7 = 20000 pF 
R~= 30 kQ R'~= 10 kIl C4 = 30 pF' Cs= 300 pF 
R 1=1500 Il CI = SOOO pF C, = 300 pF C. = 300 pF 

C(O= 8 ,uF( ! ) 
Tt = speciell typ av mellanfrekvens

Iransformator 
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kunna t utbytas mot e tl. lämplig hÖ IT frekvens· 

d ro el , vilket ej gäller i fig. 2. RG ochR2 

R, äro belastningsmolsta nd för 6AL5_ Tid3 

konstant för den krets va ri C IO ingår , måste 

"',ra av torl cksordningen 0,1- 0,2 sek: C1O : 5 

s t-um J ddl';-ng kommer samt id igt a tt verka 

s labili serand e på kre tsen. 

För våra mera teare/i,ht intresserade 

läsare ges hiimedan. en kart redogörelse 
för kvo tdetektorns teori. 

huru en noggrann anal ys av kvotdetek

tor n bl ir gan ka komplicerad, om man tar 

hänsyn ti ll alla inverkande faktorer , är de t 

inte svå rt, att göra verkningssätt et klart, 

ont nian a VE tår från en nl era ingående un
dersökning. 

I den \"an li2:a balanserade F, {·de tek torn 

al!vänder ma n "n koppUng, som i star k 

fö renkling å terge i fig . 3. l denna fig. 

buccknar D I och de två diodernaD2 

" ~, de n till mellanfrekvensen avstämdaL 8 
c i gnalkret.~c n . TiI! m ittpunk ten på spolen 

L~ i di skrilllinatorsteget all lutes MF-kret

"ens -pole Lp, som dessutom är induktivt 

kopplad till (ömsesjdig sj ä lvinduktionsLs 
koe ff ic ient j~/) . 

pännio"-f! n e" i5"cr pnrnärspolrn Lp "er 
i ,ekundärlilldningell L::; upphov lill en 

opänning l;om lack va re kopplingen mel

lan krct~ a rna kommer a lt minska eller öka 

sp:inningcn (e, resp. e) över diodema be

l'ucmlc p om frekvensen f(jrskjutes uppåt 

e lle r nedå t frän kretsens r onansfrekven~ . 

är spänning p å grund av frekvensdevia

tionfm likar ö\'er en::I dioden min skas d en 

ij-:" r dcn and ra och vice \,er"a. l"Ian få r 
It ~ ri gcnom en växel pänniug ö\ cr resp. 

d ioder som va rierar i lakt med frekvem
d(;viationen. Efter likriktning i r esp. 

dioder uttages skillnaden mellan de I. vå lik

riktade spänningarna E,- E" mellan eua 

dioden odt jurd. Denna likriktade spänning 

kommer uppenbarligen att \'ariera i takt 

med frekvensavI'ikelsen s variationer. Sam

ma prin cip utnyttja också som bekant "id 
alll.olllat isk frekven skontroll. 

b------~~+-4:::::::.f-.--U_+--o LF u~ 

om bekan t iir en av örrl ela rna h os 

fI<~k,-e ll modulemde radiof,irbinue!iic r (F,\n, 

att signaI!Hörning-fOrlulJ !an ue t har e tt hög t 

\ urde. Del is heror detta på att slön u ngar 

i regel äro am plitndmod uleracle (AM), var

för en för AM okiint' !ig F i'.T-mollagarc ej 

utergCl' dem. 

För att «(-' ra F'lIr-mottagar en okä nslig fö r 

\ _I har man ['itt ill s tillg ri pit den utvägen 

:.I t t d riva meIlan frchensfö tärkningen myc

ket la ng t och diirefter inskjuta ett he

;;rän~nin ~,,~teg (limit · -) fl 'amför den s peci

(' Ila FJI-del ck torn ( J iskriminatorn ) , varige

1I0 1ll VM-det kto rn erhåll er en m ellan frek · 

\ ('nssignal av prakt iskt lage t kOIH;tanl 

llil'pli lud . 
Begrämningss teget utföres vanligen som 

e lt ordinärt MI" 'st r:g med den skillJluden, 

att skärmgal1erl'pänningen valts . ii all 

alioch trömm l bli r= O reuan ,- id ca ---4 

negativ gallerspänn ing och a tt anord nin g; 
för vanlig M-detektering (ga ll erli h iktning ) 

in saW,. Vid r ätt anpassning av ingående 

,Ielar /)ch spänningar kommer den i Tijret~ 

a nodkrel3 kva rvarande meJ lun frekvens

, ignalcn att bli av nära nog konstanl 

ampl itud . Den likspännin g som d~n om-

1I "mnda l ikriktningen ..er upphov till , kan 

d 'fiwtom am'ändas dels för AVK -reglt ring 

~ v t idi~are 11F-ö ll'g . dels för A~I-mott a '~ 

n iug vid even tuell omkopplin g AM!F~1. 

T fig. 1 återges ert f,irenkl a t schPlua för en 

_; ;1dan a nord ning. 

l A merika har emellcrl id framkommit 

e tt ny tt detektorsyotcm för F~1, vilke t själv 

brrlamcrar nt Al\'l-\'ariat ioner och därigenom 

~Öl begränsningsstegd öI'crHödig t, A nord

n ingen har få tt namne! »ratio detee tof» 
(ra tio = kvot, förh ållande ). K votde lektofl1i; 

1J3lallscringsslrömmar kunna användas fö r 

i\ VK liksom tiuigare vid bcgränsnings

s teget_ D en nya k 'otde tekto m får man 

fram om ma, i fig. 1 gö r fö ljande änd

ringar : 
P å T t är en mindre lindnin y fast kopp

seende pr, Fj\f·delektoms katodkre t

sar ; 

2} låt nuvarande LF i "täll e t bli AYK ; 

3) polvänd den cna diods triieka n, bär 

den högra. 

Den 11 )'3 F M·delek tortl och dess koppling 

til! ett vanlig t i\IF -s teg "isa i fig. 2, dä r 

,jqm ett par »ult ra llloclernal> r ,ir kOlllll1i r 

til! användning. 
p T, är en m indr e lindning fast kopp

lad till den vän::' Lra 8polen för förhättrin g 

"'! anpassning och kän;ol igltct. har härR2 

I ill uppgift a tt begrä n a topp~trömmar i 

6_ \ 1,5 jämte inkomma nde _A:\I -spä llni llga r. 

Värdena på och R" äro 'alda sa altR 4 

5'a nmetri erhålles i k re t.scn. C.,- R;j- C" 
ä r U\'kopplingsfilt er för meHanfreh clls ; 

el,!t bli r här observera:;, att l1'-' lIot s toppmot 

, tånd för melIanfrekvl'l) - mO b yarandc R., i 
f'g. 1 ej finns i fi g. 2 ; J1e hade ju i fig. :2 
en annan uppgift.. I fig . l "kull" L (j, H" 
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'I 

---E 1--_:-__EZ-_

L.f 

Fig. 3. Förenklat princip-chema för FM
detektor. 

Om nu den inkommande MF-signalen s 
amplitud skulle ändras exempelvis genom 
störningar kommer uppenbarligen sekundär
spänningen es att ändras i samma mån 
och därför kommer också spänningarna 

('l och e, över dc båda dioderna att änd· 
ras i samma proportion. Skillnaden mel
lan de båda likspänningarna El och E, 
kommer därför samtidigt att ändras, vari
genOm störrlinrren åstadkommer en ändring 
av den likriktade spänningens amplitud; 
störningen kommer in i LF-delen (se fig. 4). 

TU har man som bekant ökt komma 
från denna olägenhet genom att före FM
detektorn införa ett begränsarsteg, som 
håller amplituden konstant Innan likrikt
ning verkställes. Detta förutsätter emeller
tid att man måste arbeta med mycket stor 
förstärkning i i\lF-delen . Kunde man 
stället göra FM-detektorn okänslig för 
amplitudvariationer skulle man kunna ta 
Lort ett par rör i MF-delen och likaså 
skulle man kunna slopa hegränsarsteget. 
Det är detta man har uppnatt med d n nya 
kvotdetektorn. 

I denna koppling är som synes den ena 

E,-E z 
+ 

+ 
L1f 

Fig. 4. Ändring i MF-signalens amplitud ger 
upphov till en ändring av de bada likriktade 
spänningarna E, och E,.Amplitudmodulering 
av bärvågen kommer att ge upphov till en 

störning i LF-delen. 
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dioden vänd så alt man erhåller de två lik
riktade spänningarna El och E2 riktade åt 
samma h(Ut. (Se fig. 5). På samma sält 
som .vid den vanliga FM-detektorn kom
rHer spänningen (el resp.e,) alt öka eller 
minska beroende på om frekvensen för
skjutes uppåt eller nedåt fran kretsens 
resonansfrekvens, varvid de likriktade spän
ningarna El och E2 kommer alt variera i 
takt med frekvensdeviationen. 

Utspänningen till LF-förstärkaren uttages 
i en bryggkoppling mellan mittpunkten av 
en resistiv pänningsdelare R , +R2 (i vil
ken R, = R2 ) och mittpunkten aven kapaci
liv spänningsdelare (båda kondensatorerna 
Lika stora) . Det är lätt att visa att den 
uttagna LF-spänningen nn blir hälften av 
skillnaden mellan de två likriktade spän
llingarna. 

___ E, ___ ---E --a 

+ Roi 
I 

V I 
I I 
1------ E,+Ea-----+1 

Fig. 5. Förenklat principschema för FM-kvot
detektorn. 

Karakteristiskt för kvotdetektorn är den 
stora avkopplingskondensator, som inkopp
las parallellt över helastningsmotstandc t 
R,+ R2 (ej i-nritad i fig. 5) . Denna kon
d~nsator är sli stor, att om amplituden hos 
den inkommande signalen ändras med hör
bar frekvens sa ändras icke i första ögon
blicket den likriktade spänningen ijycr be
lastningsmotståndet R l + R2• Däremot kom
Iner den likriktade strömmen att stiga med 
;;t igande signalspänning. Om likspänningen 
E, +E2 är konstant medan likströmmen 
ökar inträder en ökning av den dämpning, 
som sekundärkretsen ntövar pa pnmar
kretsen; den skenbara belastningen på 
i!>IF-kretsen kommer atl - om komponen
terna är korrekt dimensionerade - ändras 
omvänt proportionellt mot den påtryckta 
1\lF-signalens amplitud. Ökad MF-signaI
spänning kompenseras sålunda genom ökad 
dämpning på MF-kretsen; LF-spänningcn 
blir därigenom konstant och oberoende av 
amplitudvariationer i signalspänningen (se 
fjg . 6). 

Lf 
+ 

Fig. 6. Genom att ökad amplitud hos FI\1
signalens kompenseras genom ökad dämp
nin« på 'IF-kretsen hålles den likriktade 
spä~ningen kon"tanl oberoende av amplitud

vada tio ner i siglIaIspänningen. 

Till slut kan påpekns att det är nödvän
digt att i kvot detektorn utnyttja en extra 
l indning på -'IF-transformatorn för anpass
ning mellan !\IF-stegets högimpediva krets 
och den lågimpediva detektorkretsen. Sch. 

f.illcralllr ; 

SEEYEY, S W, AVINS, 1: The Ratio 
Detektor RCA Review 8 (1947) nr 2 ~ . 201. 

Kurva, karakteristik, karakterUitika. 
En linje, som i ett koordinatsystem visar 

sam bandet mcIlan variabler kallas helt all
mänt en kurva. I denna bemärkehe kan en 
kurva i gränsfallet vara rak ; i alldaglig be
märkelse är den ju en kroklinje. Om kur
van framställer y som funktion av x kan 
den kallas )'-x-kurva. En spänning-ström
kurva visar alltså spänningen som funktion 
av strömmen_ Sådana termer böra inte be
traktas som vanliga sammansättningar, utan 
de läsas med lika betoning på för- och mel
lanled och med aningen av ett uppehåll för 
vartdera bind strecket. Man bör därför 
hdst undvika det ·s- som inkommer i vissa 
sammansättningar och alltsa inte skriva 
,-"pännings-ströms-kurva» e. d. 

En kurva som anger ett för t. ex. en ap
parat karakteristiskt storhetssamband kan 
kallas karakteristisk kurva. Ofta ser man 
härför benäm ningen »karaktcristik». Enligt 
o"dhöckerna är adjektivet lwrakteris'tisk 
d"tsamma som kännetecknande, och sub
stantivet karakteristi'k betyder skildring av 
det kännetecknande hos en person, mera 
sällan hos en sak. Teknikerna använda 
eme1lert id ordet för en kurva eller ekvation 
eller annan framställning av ett för en ap
parats eller en maskins arbetssätt känne
tecknande storhetssamba:ld. :tIlan talar om 
rät linjig karakteristik, kvadratisk karakteri
st:.k. statisk karakteristik. shuntkarakteristik 
(samma varvtal-last-samband som hos en 
likströmsshuntmotor ) osv.; i pluralis säges 
karak teristi'ker. Det måste medges att det 
även i dessa fall rör sig om skildringar av 
(!t-t kännetecknande hos något, men termen 
förefaller konstlad och onödig. TNC före
sIar att man i stället säger (karakteristisk) 
kurva, (karakterUitiskt) (storhets)samband, 
(karakteristiska) egenskaper, karaktär allt-
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Internationell televisionskonferens i Ziirich 

Under liden 6-10 sep lember i år samla· 

des i Ziirich nära 200 lelevisionEexperter 
från USA, Australien och II elll"opeiska na· 
t joner lill konferens. KonIer ensen hade sa ill ' 

mank allats på init ia tiv av den schweiziska 
television kommitten. 

Konferensen öppnades av den scbweiziske 
förbundspJesidenten, dr Enrica Celio. De 
egentliga tekniska förhandlingarna tog sin 
början med ett inledningsföredrag av T H 
Bridgewater (chefsingenjör för en avdelning 
av BB : televisionlltjänst i London ) . Han 
Ir mhö11, a tt BBC är inställd p å a lt behålla 
s itt system med 405 l injer. Han omtalade 
även a tt man få tt fram en ny typ av upptag· 
ningskamera, typ CPS, som har en fem 
gånger störe känslighet än den superemitron, 
om hittills använts för utomlmsnpptagningar 

och som även tillåter npptagningar i skym· 
ning. I detta sammanhang visades en av BBC 
inspelad f ilm, som visade hur televisions· 
tj ånsten I ungerade under olympiaden. Av 
denna film framgick bl. a . att den nya regis· 
sörsvagn, som numera användes, möjliggör 
övervakning av tre kameror och möjligheter 
att på godtyckligt sätt blanda dessa tre bil· 
der. I fortsättningen uppehöll sig talaren 
vid de nybyggnadsplaner som BBC välver. 
Han omtalade bl. a. att man i London för· 
bereder en ny centralstndio för television 
med nio upptagningsrum, halvcirkelformigt 
anordnade omkring en centralregianläggning. 
Det har efter han visat sig, att de två tele· 
visionsstudios som hittills funnits i Alex
andra Palace blhit alldeles för små. 

Nästa dag behandlades företrädesvis pro· 
b!cm som hade med upptagningstekniken 
och linjetalet att göra. T yvärr kunde inte 
R BartheLemy, Frankrikes televisionsveten. 
skapsman nr l , inte personligen närvara. 
Hans föredrag upplästes av ingenjör A Ger· 
ma ix. Han uppehöll sig särskilt vid det inter· 
nationella problemet beträffande program· 

så : rak y·x·kurva, kvadratiskt (storhels), 
sr.mband, statiska egenskaper, shuntkarak· 
tär osv. I stället för exempelvis , karakteri· 
s tikerna äro vanligen icke sådana entydiga 
fuuktioner mellan primär och sekundär stor
hd » är det mycket bättre a tt säga : sam· 
bandet mellan primär och sekundär storhet 
är v nIigen icke en slidan ntydig funktion. 

Inom elektrotekniken, sär ·kilt inom tele· 
teJ,."Jl iken, förekommer ordet karakt ristik 
Eom slorhetsnamn och avser da en på viss t 
sull definierad impedans, BV intresse vid hc· 
räkning av vågors gång ut elter ledningar. 
D nna användning mås t godkännas. 

Ett m era öällan brukat ord är det ur· 
sprunglig-eD grekiska karakteris'ti ' on, la· 
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Ly t.e och de svårigheter, som u ppstä tt, genom 
att man gå tt in för olika antal linjer i ol ika 
l iinder (England : 405 linjer, Holland : 567 
lin jer, Frankrike : 455 linjer resp. i föu öks· 
drift 819 linjer, USA : 525 linjer ). Han ut· 

~ryckte en möjlighet alt genom en särskild 
bildfrekvensomvandlare få de olika linjenor · 
merna med gemensam nämnare. 

I detta sammanhang kan det vara av in· 
tr sse att omtala ett föredrag, som senare 
hölls av Y L Delboard. Han föreslog a tt man 
skulle filma bilden på ett ka todstrålerör och 
sedan överföra denna bild med nya lin jetal 
till ett annat land med avvikande linjetal. 
Han beskrev de relativt komplicerade ut· 
j l!mningsmeLoder, som måste tillämpas vid 
('n dylik upptagning. Han medförde en prov· 
film, som visade filmade televisionsbi1 der 
upptagna vid det franska 819 linjerssystemet. 
Denna provfj]m föreföH fullt tillfredsstäl· 
lande ifråga om bildskärpa och ljusstyrka. 

Även den mycket kände amerikanske tele· 
visionsexperten dr V K Zworykin var för· 
h indrad att övervar-a konferensen. Hans före· 
drag upplästes av den europeiske represen· 
tanten för RCA Mr R Marer från London. 
Det framgick av detta föredrag, att orsaker
na till att USA fa sthåller vid siu 525 linjers· 
system är föl jande: tillfredsställande bild· 
skärpa, ingen överdriven band bredd och 
möjligheten att efter införandet av färgtele· 
vision, som kräver tredubbel bandbredd, att 
använda de nuvarande mottagarna, dessa ge 
natnrligtvis då endast en enfärgad bild. Tala· 
r en uppehöll sig vid uppbyggnaden av RCA :s 
system för färgtelevision. På mottagaresidan 
utnyttjas här tre katodstrålerör, en för varje 
grundfärg i spektrum. En utjämningslins 
sammanför de tre grundfärgerna till en fär. 
gad bild på skärmen. 

En nyare utföringsform av katodstrålerören 
arbetar med extremt tunna aluminiumskikt 
på fluorescensskärrnen. MaD fick slutligen 

tirliserad form karakteris' tikum, som betyder 
(ett) kännetecken. Vanligare äT pluralfor. 
men karakteris'tika; man kan tala om »någ· 
ra geometriska karakteristika» hos ett före· 
mål. Samma ordform förekommer också 
med singularbetydelse; pluralformen är då 
karakleris' tikor. Med en »karakteristika» 
menas oftast en karakteri sti"k kurva , vilket 
nltryck, oftast utan ri sk förenklat ti.ll en· 
Lurt kurva, av TNC livligt anbefalles i dCH 
ställe. »Tomgångs-, bel astn ings· och kort· 
slutn ingskaraktcristikor» [Öl' en elektr isk 
maskin böra hellre kallas t. ex. magn tise
rings·, lastmagnetiser ings· och kortslu tnings· 
kurvor. 'Iotsvara lllle b nämningar på ty~ka 
och engels.ka äro : Magneiisierungs·, Belast
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reda på a tt Iör närvarande finns det 33 tele· 
visionssändare i USA, därav 6 i New York. 
Varje månad byggs mellan 50000-60 000 
televi ionsmottagare. De nu i drift varande 
tc1evisionssändarna har en räckvidd som om· 
fattar 40 milj . invånare. 

Tre Iranska forskare (A Ory, Chef du ser· 
vice de In teh:vision,Radiodiffusion Fran<;aise, 
professor Lallemand och P Tarbes) behand· 
lade i Dågra korta föredrag dc framsteg som 
gjorts ifråga om upptagningskameror. De 
bt skrev bl. II. eriskopkameran vars nyaste 
typer besitter mycket hög känslighet och 
förbät trad djupskärpa även vid finaste bild· 
upplösning. De demonstrerade även en iko· 
noskopkamera för militiirtekniska ändamål 
I detta sammanhang behandlade den för n är· 
varande i Ziirich boende tyske televisions· 
forskaren professor A Karolus de problem, 
som uppstå vid avsökning av film medelst' 
ka todstrålerör. Han framhöll nödvän diglle· 
ten av att införa en uljämningsprojeklor 
(Mec.hau.projektod i strili banan och gick 
också in på de svår igheter, som uppträda 
vid konstruktionen av lämpliga fotoceller. 
Eli liknande ämne behandlades i ett före· 
drag av N Schaetti i Ziirich, som beskrev en 
avsökningsanordning för film med 729 raders 
system. Fotokatoden är utbildad som en 
streckkatod av 30 mm längd och 3/ 100 mm 
bredd, efter vilken följer en elektronmulti· 
plikator med en spänningsförstärkning av 
10" till lO'. Tyvärr visade det sig a tt de på 
så sätt erhållna bilderna är något oskarpa 
i kanterna. 

De följande teoretiska föredragen av pro· 
fessor Borgnis i Ziirich behandlade det räk· 
nemässiga förfarandet vid undersökningar 
av elektronopt iska linser; i föredraget an
gavs grundvalarna för uppställningen av mo· 
derna upptagningskameror och bildalergiv· 
njngsrör. I ett på italienska framfört före· 
drag av dr ing. Banfi omtalades de italien· 

ungs· nDd Kurzschluss·Kennlin ien; satura· 
tion CUTVd , load salUration curve, shor t· 
eireuit saturation curve. 

Singularformen karak teristika har där· 
emot en annan, fullt acceptabel användning. 
Uttryckel begagnas som bekant {ör heltals· 
d~·len av en logaritm. till sk illnad från man· 
ti. san som utgöres av decimalerna. 

1ed få ord utt ryckt blir al1t~å T. C :s re
kommendat ion i dessa frågor följand6: An· 
vitnd .ädan a uttryck som k urva. sam band, 
er;Ulskaper. karak tär och undvik i teknisk· 
matematiska f;ammanhang utt rycken »klU'ak
lerisli k, . »karakterif; tika» ulom i d ovan· 
nämnda bel~ delserna impedans och loga. 
ri tmdel. 
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ska t.elcvisionsförsöken i Rom och Milano 
som p sin tid utförde, fö re andra ärld 
kriget m d ty appara tur (441 linjer) _ Dr 
ing. Castellall ;' gick närmar in pil de italien
,b. television.projekten. Han föreslog ut

byggnad av ett ilal ien~kt td visionsuät. 
som alternativt sl--uIle kun na ö,' erföra 1200 
linjer per bild(!) för återgivning på bio
grafer och 600 rader per hild för hem tel -
Yisionsmottagare. Därvid skulle en central 
lämna erforderliga synkroniseringsimpulser 
tm Lildupptagningsplatserna. I den därpå 
fiiJjan de debatten pllvisade dr W Gerber i 
Bern fördelarna med tidpulsmultiplexför
furandet. som möjliggör sändning al' ett tele
viE.ions- och {lera tOllfrekventa program över 
trI gemensam sändare_ L Bedford (Mareoni" 
ChelmsCord) kom åter in på normerings
frågor och belyste i ett kritiskt föredrag 
skillnaden mellan engelska och nordameri
kanska normer. 

Nästa dag talade fl Rinia, chefen för 
Naturkundlichen Laboratoriums der , 
Philips-Glocilampenfabricken, Eindhoven i 
ett längre föredrag om den s_ k. Schmidt
optiken (Se POPULÄR RADIO nr 7/1948, 
,. 182) som han nämlare beskrev och som 
enligt hans åsikt utgjorde enda möjligheten 
att för en rimlig kostnad få fram projek
t iOllsbilder. Hans anförande utlöste en om
fattande diskussion. 

I ett föredrag av dr Thiemann i Ziirich 
fick man en inblick i storproj"ktionsförfa
randet »Eidophor», som utarbetats under 
ledning av professor Fischer och som efter 
hans död ulveeklats av professor Baumann. 
Efter ett klarläggande av de svårigheter, som 
möter vid storbildöverföring på grund av 
den låga ljusstyrkan hos bilderna fastställ
des, att enda lösningen är, att utnyttja en 
mycket kraftig ljuskälla, exempelvis en båg
lampa framför vilken anbringas ljusslussar, 
som regleras av ljusfördelningen på televi
sionsbilden_ Den demonstrerade konstruk
tionen Lestod aven båglampa med reflektor, 
vars koncentrerade ljus genom ett spalt
system överföres på ett »eidophorskikt». 
Ljusgenomsläppligheten av detta skikt sty
res aven katodstråle, "ars intensitet varierar 
i takt med bildmodulationen. Ljusutbytet var 
följande: Yid en ljusström av 10 000 lumen 
et hölls en ljusström al' 2000 lumen från 
bild~kärmen. 

Nästa dag höll. en del intressanta före
drag av Mr West (London) som uppehöll 
~ig vid dc tekniska anläggningarna i de pla
ner ade televisionsteatrarna j London. av vilka 
~ex skall vara färdiga i början på nästa år_ 
Bilderna på dessa teatrar skall ha en storlek 
a\' 4X5 m. Mr T C Nuttal talade om riktig 
överföring av Iju~8tyrkevärden o h fasläge 
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,id televi~ioll5motlagllillg medan E Labin. 
(fiSA) refererade en del problem belräf
Lmde bandbredden_ De vanligaste linje talen 
mellan 400--600 fordrar en bandbredd av 
1, Mp/ s vid enkelt sidobandssystem. Planer
na pa elt färglele~' i sionssystem med högt 
linjotai i USA skulle medföra en utvidgning 
<.\ bandLredden till 36 Mp/ s. Labin såg däri 
emellertid inga svårigheter, d man nu i 

A har tekniska möjligheter att fö rstärka 
hand bredder på över 750 Mp/ s( ). Chefen 
för Apparate-bauanstalt i Balzers (Liechten
stcin) dr Auwärter höll elt teoretiskt före
drag om möj ligheterna alt med kemiska 
ski kt på optiska linser åstadkomma förminsk
niug av reflexer vilket visar sig nödvän
digt vid televisionsprojektion_ 

Följande dag hölls ett föredrag av I av 
sektionscheferna vid det schweiziska telegraf
,·peket om möjligheterna till mikrovågstele
foni inom Schweiz och utsikterna att an
ordna ett dylikt överföring. system mellan 
Frankrike, Italien, Schweiz och Syd tyskland 
och på så sätt förbereda ett framtida pro
gramutbyte mellan de planerade televisions
sändarna i dessa länder_ Talaren illustrerade 
siu föredrag med utmärkta färgfotografier. 
. om gav ett livligt intryck av de svårigheter 
s(,m möter i Centralalperna. Ingenjör P Tou
lon. (Paris) demonstrerade en av honom ut
ve~klat ytterst komplicerat förfarande att av
söka film i ett fyrfaldigt radsprångsförfa
!"ende. Överingenjör Urtel (tidigare vid Tele
funken i Berlin) genomgick dc nyare eria
rl!uheter man gjort vid uppbyggnaden av 
vipposeilla torcr för televisionsmottagare. Mr 
p Adorian, (London) genomgick de svarig
heter ~om uppträder då Hera televisionsmot
tegare med sina antenner uppställas i när
heten uv varandra j storstäder och beskrev 
e! t system, som utal'betats av Central Redif
fusion Ltd, London. Man utnytt jade därvid 
tidigare ett system. som bestod aven an
tenn med en televisionsmottagare, som distri
buerade en likriktad bildspännjng till de en
skilda abonnenterna. Senare ändrades detta 
system_ Det bestar numera aven högt be
lägen antenn och en !örförstärkare med fyra 
rör (sp,iningsförstärkare 24 dB) och en över
lagringskoppling. som distribuerar MF-spän
ningen över en fördelningsanordning. till vil
ken högst 45 abonnenter kan anslutas_ Hit
tills har i London mer än 15 km matar
ledning lagts Ul och efterfrågan på ytter
ligare anslutningar är mycket stor. Det se
nare systemet levererar till abonnenten för
utom televisionsbilden och tillhörande ljud
hnaI också våglängdsomrlldena 1~51 m, 
190-560 m. och 1000-2000 m. I dU ms
sionen meddelade Labin (USA). alt samma 
system även användes i New York. 

Slutligen medddade .r Aubort de vikt i
gaotc fak ta om det system med stratovision, 
~om Westinghouse Electric Corp. i USA 
prövat under dc sista tre åren. Som bekant 
har en televisionssändare, som arbetar pa 
ultrakortvåg knappast en större räckvidd än 
60 km. Vill man förse ett helt land med tele
visionssändningar. måste man bygga ut ett 
hell nät av televisionssändare, som måste för
bindas med mycket dyrbara koaxialkablar 
innehållande förstärkare på ca 10 km av
stund . Utnyttj as mikrovågor som förbindel~e
hinkar mellan televisionssändarna blir för
halJandena knappast gynnsammare, då dy
likt sysltm al' mikrovågslänkar måste bli 
ganska dyrbart och komplicerat_ Detta gäller 
företrädesvi. för länder med stor geografisk 
utsträckning och gäller inte minst för USA. 
Man har nu tagit upp et! uppslag av C 
Noble i Pittsburg och placerar televisions
sändaren med tillhörande ljudsändare i ett 
flygplan som får kretsa omkring med låg 
ha~tighe t på ca 7000 m höjd. Räckvidden 
för en sådan sändare ökar därvid till ca 
600 km vid relativt låg sändningsenergi (en
dast ca 2 k ). Bild- och tonmodulering ut
såndas med hjälp av riktade antenner frän 
marken ; mottagningsantennen befinner sig 
i planets stjärtparti, sändareantennen under 
flygkroppen. Försöken började 1945 och man 
hHr nu nått följande resultat: Glen L Martin 
utl"ecklade ett speciellt 2-motorigt flygplan 
med övertryckskabin och mycket låg flyg
hastighet. Man kan numera bygga in fyra 
tclevisionssändare, som erhåller modulering 
från en markstation, så att man antingen 
kan sända ut fyra olika svart-vita program 
eller också ett av tre grundfärger samman
salt program och ett svart-vitt program_ 

Fem F!VI-tonsändare möjliggör utsänd
ningen al' lem ljudprogram. Samtliga sän
dare är anpassade eher de speciella meka
niska och elektriska förhållandena i ett {lyg
plan. Man behöver för ständig drift sam
manlagt fyra fullständigt utrustade flyg
pian: två i luften, varvid det ena tjänar som 
reserv och som omedelbart träder i funktion 
vid feltillfällen och ytterligare två flygplan 
för avlösning på marken_ Avlösning sker yar 
tredje timme. Kostnaderna går på samman
lagt ca l 000 dollar i timmen. inklusive kost
nl:den för markstationen ; dessa kostnader 
inkludera dock inte programkostnaderna. De 
prdktiska resultaten lär vara utomordentliga, 
vilket lär hänga samman med den branta in
fzJlsl' inkeln hos strålningen mot mottagnings
antennerna. 

Kongressen avslutades med att deltagarna. 
som gästel" vid det schweiziska telegrafverket 
deltog i en bankett i Ziirich. 

Karl Tetzner_ 
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syns högst uppe (streckad) kabelnHur ENIAC a rbeta r från de statiska uttagen fIAn ackumu· 
latorerna till tryckmaskinen (printer ) . Av assistent Hans Fiihrer 

T ill slut skall förklaras, hu man 
med ENIAC's hjälp kan beräkna en 
tabell, som samtidigt ger n, n2 och n3, 

där n = l , 8, l , 22 ..• l 394. Maski· 
nen skall all tså trycka vart sjunde tal, 
samt sluta, när den tryckt 200 tal. Vid 
denna uppgift används endast ca 4 % 

av maskinens arbetsförmåga. 
Vid räkningen använder man sig av 

formlerna (n+1)2 = (n2+2n+1) och 
(n+1) 3= n3+ 3n2+3n+1. 

Fig. 8 visar kopplingen för en cykel. 
I ackumulator 13 finns talet n i acku· 
mulator 19 talet 11,2, i ackmnulator 20 
talet n3 och i konstantsändaren talet 1 
(P 0 000000001, där P = plus ). Be· 
teckningarna (a) , (b) och (c ) beteck
nar det första, andra och tredje mo
mentet av beräkningarna. De mindre 
rektanglarna betecknar programkon 
tronerna. i d varj e ådan är angiven 
om den skall sända (transmit) eller 
mottaga (recei ve) , och hur många 
gånger operationen skall upprepas 
(times = gånger). Högst uppe är siffer
kabeln ritad (digit trunk), och nedan
för programledningarna A·I, A-2 och 
A-3 tilThörande en programkahel A. 
a) Kabeln A-l tillföres en programim
puls. Den åstadkoJllmer, alt ackumula
tor 19 sänder tre gånger och ackumu
lator 20 mottager (eftersom den är 
öppen under 7 a:tider). Ackumulator 
20 visar nu n3+ 3n2 och programkon
trollen (a) till ackumulator 19 sänder 
en färdigimpuls. 
b) Denna impuls går via A -2 till acku
mulator 18 (b), som således sänder 
tre gånger, o h till ackumulator 19 
(b), som mottager två gånger. Acku· 
mulator 20 Jllottager alla tre gångerna 
(ty den är fortfarande öppen) . Acku
mulator 19 visar nu n2+2n, och acku
mulator 20 visar n3 + 3n2+ 3n. Färdig
impulsen från 18 (h ) går till A-3. 
c) Därifrån går den till konstantsän-
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I nedre vänstra hörnet förkla as be

teckningarna för en stegomkopplal'e 


daren, som sänder t alet 1 till ana tre (stepper) ur programcentralen (mas

ackumulatorerna. (Ackumulator 20 är ter.programmer) . De t re hålen t . v. 
öppen den sj unde och sista gången) . markera de tre intagen. Högst uppe det 
Ackumulatorerna visa nu resp. n+l , direkta intaget, i mitten det ordinära 
(n+ 1) 2 och (n+ 1) 3. Observera, att intaget, och längst nere I l nst"llnings. 
man i ackumulator 20 kunde klar sig intaget (clear input) . Beteckningarna 
med en programkontroll i st. f. 3 styc dl resp. d',!, hänför sig till de medelst 
ken ; en från A·I för mottagning tre omkopplare inställda talen. Är t. ex. 
gånger, en från A-2 för mottagning dl = 200. så går 200 impulser genom 
tre gånger och en från A-3 för mottag detta steg l , varpå det av nästa impuls 
ning en gång. nollställes och en impuls går till steget 

Fig. 9 visar nu hela kopplingen. Här 2. Därpå upprepas det hela på nytt. 

Digit Cobl. 

Accumulator 2() Condont 
(sIares n 3) Transmitter 

Proqrom line 2 
of Q 

Fig. 8. Samtidig beräkning av n n" och n' i ENIAC. 
,- .... - - - - - - - f - - - - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --, 

I I I ,-n.,.. Cobles for 
+ + + , stotic outputs 

lIf occumulotors •,
I ~ t I ~ t I , 
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Au umu'otor 19 
(stores n2 ) 
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Fig. 9. Samtidig beräkning av n n" o('h n' i ENIAC. 
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Steg 2 förfar sedan på analogt sätt, 
men nollställes efter d2 impulser. 
:.Output for stage 1» = uttaget från 
första steget. »Initiating pulse contro!» 
betyder startenhet. 

Trycker man på en knapp på start
enheten sändes en impuls till den övre 
itegomkopplaren. Den går genom den 
till A-S och genom den undre stegom
kopplaren till A-l, varpå en cykel be
räknas. Utimpulsen från konstantsän
daren tillföres igen A-S och cykeln 
upprepas 7 gånger. Därpå nollställes 
den undre stegomkopplaren av den 
åttonde impulsen, som överföres till 
A-6 och stimulerar tryckmaskinen 
(printer) att trycka. Utimpulsen från 
tryckmaskinen går via A-4 genom den 
övre stegomkopplaren (som registre
rar tryckningen) till A-S och den 
undre stegomkopplaren. Där nollstäl 
ler den det andra steget (som är in
ställd för d2 =1), och går ut via A-l, 
på så sätt påbörjande en ny 7-cykel. 
Efter 200 sådana kopplar den första 
stegomkopplaren impulsen över till sitt 
andra steg (som står på d2 = l). Läng
re kommer impulsen inte, varför 
ENIAC slutar med räkningen. Tryc
ker man på startenhetens knapp en 
gång till, startas en ny cykel med de 
nästa 200 talen osv. 

Eftersom varje cykel är beroende av 
den föregående cykelns resultat, så är 
ett rätt · slutresultat också ett nästan 
100-procentigt bevis, för att hela tabel
len är rött. Kontrollen av slutresultatet 
består i föreliggande fall endast i att 
b räkna 1 3943 på direkt väg. 
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Artikel O) är ett första meddelande och 
innehåller knappast något utover det .som 
mcdtao-its i denna artikel. Liknande gäller 
för a;tikel (2), som dock utmärker sig 
genom mycket tydliga kopplingsschemat8 
och ett tydligt användningsexempel. .. 

Boken nummer ( 3) är :tell fynd» for den 
intresserade. Där återges ett stort antal 
fö redrag som hölJs vid ett möte den 7-10 
jan. 1947 mellan 336 ingenjörer, matema· 
tiker osv. Här avhandlas bl. a. de nyaste 
maoonerna oeh delar därn , liksom magne
ti ka och filmmetoder, fosforescensmetoder, 
el-ektrostatiska :tminnen), ,kvicksilvennin
nen> osv. (Ej kvicksilvertankar. som. någ;ra 
dagstidningar skre , där , tank CI!CUlt> 
bl ivit fel översatt). Mycket godo figurer 
och vackert utstyrsel förhöjer ytterligare 
bokens värde. 

SPANGENBERG. K R : Vacuum 
Tubes. 860 s. 500 fig. Pris 17: 50. 
New York 1948. McGraw-Hill Publish
ing Co. 

r föreliggande bok behandlas elektronrörets 
egenskaper så att säga inifrån. Förf. genom
går i första hand de fysikaliska logar, som 
elektronrörens verkningssätt bygger på och 
klarlägger de ,interna, fakt~.rer,. som be
stämmer arbetsegenskaperna for olika typer 
av elektronrör inklusive magnetroner, klys
troner oeh UHF-rör. Elektronrörens utnytt
jande i olika kopplingar för o}ika ända~.ål 
har däremot ägnats mycket liten uppmar
8amhet utom i fråga om UHF-rör, vilkas 
egenskaper ju är intimt förknippade med 
yttre kretsar. 

Boken innehåll r en värdefull och särde
les instruktiv samling diagram för potential
fördelningen i olika slag av rör, vidare före
komma åtskilligo »motnyttiga> beräknings
diagram och nomogrom, särskilt i kopitlet 
om elektronoptiska problem. 

Stort utrymme ägnas åt så grundläggande 
saker som Poisson's och Laplace's ekva
tioner för potential fördelningen, beräkning 
av elektron banor, konform, avbildning etc. 
I boken behandlas vidare elektronlöptidens 
inverkan vid höga Irekvenser och bruset i 
olika typer av elekt-ronrör. Ett särskil! kapi
tel är ägnat högvakuumtekniska problem, där 
åtskilliga nomogram och rent praktiska an· 
visningar samlats. 

Det kan förefalla som en bok av delta 
slag skulle ha intr sse hu udsakligen för en 
mycket trang krets av tekniker sysse ~ sa tta 
i el ektronrörsindustrien. De flesta radlOtek
niker är ju me t intresseraele av färdiga 
el ktronrör och el ras användning och egcn 
skaper i kopplingar och kretsar av olika slag. 

l en det är nog sä - som fö rfattaren även 
framhiiller - al! uen ri ktiga användningen 
a,. elektronrör ofta underlät la om man har 
' ännedom om rorens begränsn ing och de 

lagar pli vilka röre~s verkn~~gssätt grunda.s. 
Detta framförallt nar det gäller aU .utnytt}a 
rör under driftsförhällanden, som aVViker fran 
de som rekommenderas av rörfabrikanten. 

Spangenb ergs bok är ett mycket värde
fullt tillskott till fackbiblioteket OC~l k.~n 
rekommenderas till var och en som VIII for· 
djupa sina kunskaper på området ?C~. som 
vill ha de senaste årens framsteg pa rortek
nikens område lättillgängligt och systema· 
tiskt samlade_ 

GREENWOOD, r A, HOLDAM, J 
V, Mae RAE: Electronic Instru.ments. 
721 	 s. S9.00 McGraw-HiII Book Co, 
l ew York och London 1948. Vol 21 
i 	 Massachusetts Institute of Teeh
nology Radiation Laboratory Series. 

Det enorma utvecklingsarbete, som under 
andra världskriget lades ner pli ~koradio
tekniken resulterade inte endast I en ra? 
Ulomordentligt eilektiva hjälpmedel i kri
ge ts tjänst utan det gav också någ?t mera 
och värdefullare. Det gav ett oerhort om· 
fattande och för ingenjörer och vetenskaps
män ytterst värdefullt och intressant ~ate
rial att bygga vidare på inom elektron,lken 
och UHF-tekniken. Många av de forsknmgs
resultat som pressades fram under kriget kan 
nämligen mer eller mindre djrekt tillämpas 
ror fredJjo-a användningsområden. 

The Radia.tion Laboratory vid Mas.~achu
setts Institu te 01 Technologr har med be
römvärd snabbhet u tverkat tillstånd att pu
blicera de viktigaste forskningsresultaten ~å 
ekoradiogebitet, som framlades av de till 
den allierade krigsmaskinen knutna forsk
ningsinstitutionerna i USA, England ?ch 
Kanado. Det är ett helt enkelt fantastiskt 
arbete som laboratoriet åtagit sig; enbart 
för redigering av det oerhört omfattande ma
terialet har en stab på femton framstående 
ekoradiospemalister sammankallats. Materio
let kommer att s.omlas i 28 volymer behand
lande olika faser av ekoradiotekniken och 
som författare har för varje volym utvolts 
~n eller flera experter som under kriget 
specialiserade sig på olika grenar inom eko
radiotekniken. 

I föreliggande volym - nr 21 i serien 
behandlas några hjälpmedel baserade på 
elektronik. som utgjorde viktiga bestånds
delar i olika slag av radaranläggningar. I 
volymen behandlas sålunda matematikmaski
ner för radaranläggningar, servomekanismer, 
elektronikanordningar för konstanthållning 
a\' spänning oeh ström oeh speciella instru
ment och utrustning för provning av ekora
dioanläggningar. 

I bokens första avsnitt behandlas de grund. 
läggande principerna för planläggning och 
uppbyggnad BV matematikmaskiner avsedda 
att bearbeta olika matemaliska uppgifter. 
Förf. har eftersträvat att så överskådligt som 
möjligt klassificera de principer och kopp· 
Iingar som tillämpas i matematikmask~ner 
för lösning av olika slag av matematiska 
problem, e. empelvis aritmetiska problem, 
multiplikation, division, differentiering, in
tegrering. D går inte in på några detaljer 
och antyder endast de kopplingar och elek
tri ka eller mekaniska hjälpmedel som kun
na komma i fräga för olika uppgifter. 

Bokens andra elel, som handlar om servo· 
mekanismer, omfattar inte mindre än ca 

(forts. på s. 292) 

POPULÄR RADIO NR 11/1948 

http:�nda~.�l


Enhet innehållande l IF·steg, detektor och 
LF·rör utförd enligt de i texten givna an· 

visningarna. 

Praktiska synpunkter på S U PERflY G G E 
Av ingenjör Folke Wedin 

Nedanstående artikel innehåller en del praktiska synpunkter på 
superheterodynbygge; exempel ges på olika utföranden av några 

enkla superenheter. 

Förutsättningar. 

Först och frrunst förutsättes att till
gäng finnes till en likriktare för nät
anslutningen, plus eventuellt slutsteg1• 

Dessa delar av mottagaren äro inte sär
skilt utmärkande för superheterody
nen och komma ej att beskrivas här. 
Vidare erfordras en volt- och mA
meter för likströmsmätningar, samt en 
signalgenerator och indikeringsanord
Bing för trimningen. Mera härom 
längre fram. 

1:a utbygglladsstadiet 
Detektorn och lågfrekvenssteget. 

Dessa steg kunna bestå av en diod 
för demodulering av MF·signalen, 
sammanbyggd med en triod för LF
förstärkningen. Tillverkning av super
heterodyner är till största delen ett 
trimningsarbete. Därför bör detek
torsteget till en början utföras så, alt 
man bekvrunt kan bestämma torleken 
B V den MF.spänning, som påtryckes 
detta steg. 

l Exempelvis likriktare+ slutsteg som be· 
skrevs i POPULÄR RADIO nr 7/ 1948. 

POPULÄR RADIO NR 11/1948 

I fi g. l och 2 visas två alternativa 
schema för detektor+lågfrekvenssteg. 
Scheman i fi g. l är lämpligt om man 
vill ha mera exakt indikering och har 
tillgång till ett mätinstrument för l mA 
fullt utslag eller känsligare. Som synes 
har LF·trioden kopplats som rörvolt· 
meter. Denna koppling bibehålles tills 
hela mottagaren är färdigbyggd och 
trimmad, varefter den ändras till nor
mal LF.koppling (se även fig. 2) . 
Blir rörvoltmeteranordningen alltför 
känslig seriekopplas instrumentet med 
ett motstånd på 10000---100000 O. 

Det andra förslaget länlpar sig för 
dem som vill använda ett avstäm· 
ningsöga (se fig. 2). Detta kopplas 
dä som avstämningsindikator, och LF· 
trioden användes på normalt sätt för 

621.300.G21.U4 

att driva ett slutrör eller åstadkomma 
ljud i en hörtelefon, såsom antydes. 

Förprovning. 
Sedan detektorn och LF·trioden 

kopplats enligt något av de nämnda 
alternativen, inkopplas glöd. och anod
spänning för att man skall kunna kon, 
statera att anordningen fungerar. An· 
vändes instrument enligt fig. l, in· 
kopplas detta och nollställes medelst 
R5 • Därefter provas med en negativ 
spänning frän ett batteri över mot· 
ständet Rio varvid utslag skall erhål
las på ögat resp. i~strumentet. 

2:a utbyggnadsstadiet 
M F ·tralls formatorer;ui 

Innan man fortsätter 
steget, bör man taga sig 

med MF
en titt på 

r----r-I::::J--r---O +250 V 

__ 

'--........--~--_------<~-O 

+} mA

_ "'UER 

- asa v 
Fig. 1. Duodiodtroid kopplad som rörvoltmeter för MF·signalen. CI =100 pF, C2 =O,l !tF, 


R =R = 500 kQ 1/ 2 W, Rs= 50 kQ l W, R, = 40 kQ l W, R = 50 kQ l W pol. 

1 2 5 
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~------______-o + iSO V .--......----..., + ~!lO V 

MF <>--?--+ 
IH 

HÖR'fE.I.. 
ELLER 

} SLUTR!5R 

~____<I'__~_6__...L.--4--4-____ - iSO V 0-......--4---......-4----___ - asov 
Fig. 2. Detektor och LF·steg med magiskt öga som resonansindi· Fig. 4. IF-steg med ett MF-filter inkopplat. C.=C.=O,1 ,uFo 
ka tor. CI =C. = 100 pF, C2 = C3 = O,1 ,(tF. C; = O,Ol ,uF. R I =500 kO, R7 = lOO kO 1/ 2 W, Rs= 300 O 1/ 2 W, Rp=lO kO trådlindad pot. 
~=R6= 1 MO, R3 = 250 kO, RJ =I00 Hl, R j = 10. Samtliga R\O = 30 kO 2 W, RII =ca 40 kO 2 W, se text. 

motstånd 1/ 2 W. 

MF-transformatorerna. Dessa köpas 
ju i allmänhet färdiga för en mellan· 
frekvens av omkr. 450 kpj , och givet· 
vis bör man försöka få tag i dylika 
med j ärnkärna. Oftast äro dock MF· 
spolarna lindade på ett papprör utan 
sådan kärna. I så fall är det bra, om 
man kan skaffa passande trimkärnor, 
som kunna petas in i pappröret, en 
mitt i varje spole. Att använda dessa 
järnpulverkärnor för MF-spolarnas in· 
trimning är emellertid ganska oprak
tiskt. Dels måste i så fall MF-trans· 
formatorerna konstrueras om väl myc
ket, och dels brukar det vara ganska 
svårt att komma in på resonans en
bart med hjälp av kärnorna. Dessas 
uppgift är främst att förbättra spolar
nas Q-värde, vilket sjunker högst av· 
sevärt, om kärnorna ej sitta mitt i 
respektive spolar. Trimningen utföres 
således bäst med de vanliga glimmer. 
isolerade trimkondensatorerna. 

Kopplingsgraden i MF
transformatorerna. 

Selektiviteten i MF-steget är som 
bekant beroende av kopplingen mel
lan MF-spolarna, dvs. av mellanrum
met mellan spolarna i samma MF
transformator. I fabrikstillverkade 
MF -transformatorer är detta mellan
rum i allmänhet 3 il 4 cm, vilket inne
bär ganska fast koppling, mellanrum
met kan i allmänhet ökas en eller 
annan cm. Detta kan utföras på så 
sätt, att spolröret sågas av och åter 

sammanfogas, men med större mel
lanrum, sammanhållet aven stomme 
av rullat och klistrat papper. Se fig. 
3. Vill man vara riktigt finurlig, kan 
(len ena spolen utföras rörlig på nå
o'ot sätt, så att kopplingsgraden kan 
varieras efter behag. 

Kontrollera till sist att det ej är av
brott i någon MF-spole, och aU alla 
parter i litztrådarna äro ordentligt 
lödda. 

MF-steget. 

Sedan MF-transformatorerna aro 
klara, kan MF-röret och en MF
transformator inkopplas enligt fig. 4 
i ett förstärkarsteg (andra utbygg
nadsstadiet). MF -röret har kopplats 
så att dess förstärkning kan regleras 
medelst potentiometern Rg• På galler
sidan sitter endast ett mot!'itånd R" 

5KÄRM6URK 

MF-5"OL"'~ 

N-+--lf--ll- !>KARVRlSR AV 
RULLAT PAPPER 

~~~-4~JÄRNPULVER
KÄRNOR 

Fig. 3. Skiss till ~förbältrad) l\IF·trans(or· 
mator. 

på vilket MF-signalen inmatas för 
trimningen. 

F örprovning. 

Först kontrolleras att röret lyser 
när glödspänning inkopplas samt aU 
anodström och skärmgallerspänning 
ha rätta värden. Därvid skall Rg stå 
i »botten», dvs. så att katodströmmen 
passerar endast motståndet Rs, varvid 
spänningsfallet över detta motstånd 
bör vara omkring 3 volt för de flesta 
rörtyper. Motståndet RH avpassas så 
Htt skärmgallerspänningen blir omkr. 
100 volt_ Anodströmmen kontrolleras 
med mA-metern. Man provar med att 
vrida potentiometern (Re) mot högre 
spänning, varvid anodströmmen skall 
avtaga. 

Trimning. 

Signal inmatas på MF-rörets galler 
från en signalgenerator. Till aU börja 
med måste troligen ganska stark sig
lIal användas för att utslag skall er
hållas på indikeringsanordningen (in
strument, öga). MF-trimrarna jus
teras, och allteftersom utslaget ökar, 
minskas styrkan hos signalgeneratorn, 
så att slutjusteringen av trirnrarna 
utföres med svagast möjliga signal 
på MF-rörets galler. 

Svårigheter. 

Om mycket svag eller ingen reso· 
nanspunkt erhålles vid vridning på 
trirnrarna, får man först och främst 
komma ihåg att resonanskurvan blir 
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--+ ZSOV Rör r R 12 I R13 i RH I 
ECH 3 50 kQ 
ECH 4 45 » 
EK3 30 »,ECH Il 50 
ECH 21 25 » 
6 AB 20 » 

l 
6 KB 25 » 
717, 757 50 » 

45 k!J I250 Q I 

50 » 150 » 
30 » 200 » 
30 » 250 » 
45 » 150 » 
20 » 300 » 
30 » 250 » 
20 » 300 » 

~~~--~--~--------~----------~ -2SOV 

Fig. 5. Koppling för sluttrimning av MF.steget. CG=C7 =O,11 t F. RI!' R13 och Rw se tabell R t 5 = 50 kO 1/2 W. R16 = IOO kO 1/2 W. 


ganska flack, dels på grund av dämp. 
ningen från detektordioden och dels 
enär endast två kretsar äro inkopplade. 
Sedan kan det förstås vara något fel 
på de ingående detaljerna. Då rörfel 
äro uteslutna, om de förut nämnda 
proven utförts, får man närmast miss· 
tänka fel på kondensatorn el i fig. l 
och 2, samt e4 och e5 i fig. 4, eller 
också kan det vara kortslutning eller 
avbrott i MF·transformatorn. Sådana 
fel äro emellertid relativt sällsynta. 
Viktigare är att veta, om den signal
generator man använder är rätt in
ställd och fungerar. 

Signalgeneratorn. 

Har man tillgång till en fabriks· 
gj ord signal generator är det gott och 
väl, men även en sådan kan vara fel· 
aktig. Användes en enklare oscillator 
av egen tillverkning, måste man på 
densamma uppställa följande ford· 
ringar: 

1. Den måste fungera, dvs. svänga 
på det frekvensområde man vill an· 
vända. 

2. Dess inställning för olika frek· 
venser måste vara känd, helst på l 

400 420 4'10 460 ' 480 500 kp/~ 

Fig. 6. Resonanskurva för normalt MF-steg. 
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kpls när, särskilt inom området 400
500 kp/s. 

I andra hand komma följande 
önskemål: 

3. Dess utgångsspänning skall kun· 
na varieras. 

4. Den skall kunna moduleras. 
Man bör således ha övertygat sig 

om att signalgeneratorn svänger 
och svänger på rätt frekvens - innan 
arbetet med MF·steget fortsättes. An· 
nars kan det lätt hända att mellan· 
frekvensen hamnar någonstans nere 
på mellanvågsområdet och ställer till 
oreda längre fram. 

3:e utbyggnadsstadiet 
3 :e utbyggnadsstadiet åskådliggöres 

i fig. 5, och som synes tillkommer här 
ännu ett MF·bandfilter samt ett blan· 
darrör med tillhörande kondensatorer 
och motstånd. R7 (fig. 4) är bort· 
tl:! get. Den använda kopplingen läm· 
par sig för de flesta blandarrör, men 
vissa motståndsvärden få anpassas 
efter rörtypen. En liten tabell för 
detta ändamål återfinnes bredvid 
schemat. Variationer i de angivna 
motståndsvärdena på upp till 10 % 

kunna tillåtas. 

Förprovning. 
Sedan kopplingen enligt fig. 5 ut

förts, provas först spänningar och 
strömmar i blandarsteget på samma 
sätt som i MF·steget. Man får dock 
observera, att blandarrörets oscillator
del ej befinner sig i svängande till
stånd, varför värdena komma att av
vika något från de irörtabellerna 

angivna. 

Efter föregående prov fortsättes 
trimningen av MF-steget. Signalen 
inmatas denna gång på blandarrörets 
galler. Trimrarna i första MF·band
filtret skola nu justeras, och det är 
bäst att även känna efter litet på 
andra MF·bandfiltret. Sedan trim
ningen är klar, kan en ungefärlig upp
fattning av resonanskurvans utseende 
erhållas genom att variera den in
kommande MF-signalens frekvens. Ju 
noggrannare den använda signalgene
ratorn och indikeringsanordningen 
är graderad, desto tydligare bild fär 
man av resonanskurvans utseende. 
'Allra bekvämast blir det förstås, om 
man har tillgång till katodstråle
oscillograf och frekvensmodulerad 
signalgenerator, men det är en annan 
historia. I fig. 6 visas ett exempel på 
en resonanskurva för ett ordinärt MF· 
steg. Kopplingen mellan MF.spolarna 
har hållits så lös, att endast en topp 
erhållits på kurvan, vilket är lämpli
gast om man inte har tillgång till nog
grannare instrument. Om någon av 
kretsarna inte är rätt trimmad, visar 
sig detta därpå att resonanstoppen 
blir mindre utpräglad, och kurvan 

R.BL-R.ÖR. Mf- RÖR. 

Fig. 7. Avkopplingsfilter vid vissa fall av 

självsvängning i MF·steget. C=O,1 pF. 


R, se text. 
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GLIMMERKONDENSATORER 
(350 volt arbetssp .) 

D~ me llsio n cr iKapacita ns mm I 
Typ P rb ,,,F±lO '/. Lä ngd Bredd I'l'ioek-1lel, I I I 

.0001 

.0002 

.0003 

.0005 

.001 

.00025 

.002 

.00;3 

.01 

I 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
24 
:!8,u 
:~8 

88 I 


11 
11 
11 
II 
11 
13 
17,5 
2:3 
23 

I 

5.5 
5,5 
5,5 
5.5 
5,5 
4 
4,7 
O .~ ,u 

0,3 

OM20N 
l> II 
l> 

» 
~ 

i\I. W . N. 
M2N 
M3!\' 

I » 

-:70 
-: 70 
-: 70 
-:95 
1: 10 

-: 70 
1 : 20 
1: 85 
2: 85 

FöRSILVRADE GLIMMERKONDENSATORER 
(350 vol t arbetssp .) 

.00005 

.0001 

.0002G 

.0005 

.001 

.002 

.005 

.01 

24 
24 
24 
24 
28,5 
28,5 
38 
38 

12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
17,5 
17,5 
23 
23 

4 
4 
4 
4 
4,7 
4,7 
0,:3 
0,3 

S~IW~ 
» 
l> 

» 
SM2N 

~ 

SM:3N 
» 

1 : 40 
1 : 5U 
1: 50 
2: ~O 
1: 70 
2: 85 
4: 15 
5: 75 

KERAMISKA KONDENSATORER, FöRSILVRADE 
(;;00 " olt arbets"p.) 

Typ-CC30y (Disc) Typ CC31y (Cup) 
Nega tiv temp. koeff. -750 XlO-G Samma temp. koeff. som bredvid
per 10 O. Kap. tolerans ± 10 0/0. s tA ende. Kap. tolerans ± 10 0/0. 

K a pacita ns 
!l F 

7 
10 
15 
20 
25 
30 

P r is 

-:70 
-:85 
-:85 
-:85 
-:85 
-:85 

!(apacita ns 
pF PrisI 


-:65 
8 
fl 

-:70 

Typ "Tubular", rörformig 
Xcgutiv temp. koef f. -750 X 10-G per 1 0 O. Kap. tole rans ± 10 Ofo 

Dimensioner I mm!(apacl tans 
Tn> Pris

VE Längd Dlam. 

5 
10 
25 
50 

100 
200 
500 

11 
11 
11 
11 
11 
20 
2(; 

5 
5 
5 
5 
5 
6 
8 

OC40y 
~ 

~ 

:Il 

~ 

0042y 
0043y 

-:90 
-: 90 
-:90 
-:90 
-:90 
1: 25 
1: 55 

E t t mindl'e parti g'limmcrkondcnsu torer för s:indnre i glJngse ka p. vll rden samt fö r · 
urlJetss pUnnlll g'ar upp till 2500 ,"Dit fi nnes i lage r . Skri" oel! bcgUr nä rmare upplys-o 
Din gar . 

JOHAN LAGERCRANTZ, Värtavägan 57, Stockholm, Tel. 613308, 617128,610892 



uppvisar Jå eventuellt också en osym
metrisk uthuktning på ena eller andra 
sidan. 

• jälvsvängm:ng i MF-steget. 

När MF-kretsarna börja kOlUma i 
trim, brukar ofta ett annat fenomen 
uppLräda, nämligen självsvängning. 
'DeLta ser man därpå att indikerings
anordningen gör ett kraftigt utslag, 
utan att någon signal inmatas p gal

lersidan. Det kan P' sätt och vis vara 

ett synligt tecken på att förstärkning
en i MF-steget är god och att MF

Kretsarna börja komma i trim. Men 

(le t är ocksa ett tecken på att av

skärmningen mellan MF-rörets galler. 
och anodkrets är för dålig, och detta 

måste avhjälpas. Följande arbetsme

tod kan vara lämplig : 

l ) ndersök att chassiet är anslutet 

till »nolledning». Endast en sådan 
ansluLning fär finnas. Chassiet får ej 

ersätta »nolledning» eller »minus» 
någon del av kopplingen. 

2) Se till att MF-bandfiltren 
skärmburkar samt eventuella skärmar 
och skärmburkar pä röl'en äro ordent
ligt fö rhundna med nollpotential 

(chas iet ) . 
3) Anslut en 0,1 ,uF induktion

fattig kondensator mellan plus anod
spänning och minus. Prova eventuellt 
med mindre kondensator. 

Des a åtgärder äro i de flesta fall 

tillräckliga. I svårare fall tillkomma 

följande: 
4) Avkoppla blandarrörets anod

spänning med ett RC-filter enligt fig. 
7. Prova med följande värden på R: 
l 000 5 000 och 10000 Q. Tag ej 
stöne värde än som erfordras, för att 
f MF-steget ur svängning. Om 10 000 
Q ej hj älpcr fortsättes med 

5) kärmning av ledningen från 
1F-transformatorn till MF-rörets gal

ler. Annars behöver denna ledning 

Fig. 8. Samma enhet som i vinjettbilden seJd underifrån . 

SprötantenD 
med 6 spröt, längd 135 cm, fabrikat Telefun· 
ken särskilt lämplig för kortvågsmottagning. 

Jonteras på mast med toppdiameter 30 mm 
eller med klammer vid en skorsten eller dylikt. 

luminium, sprutad för korrosionsbestän· 
dighet. Pris kr. 37: 50 

Antennwire 
21-trådig, fos forbrons, i längder om 75 m 
upplindade på linhjul av bakelit och alu
minium. Pris kr. 15:

Strupmikrofon 
(Iaryngafon) , Telefunken ; impedans 50 ohm, 
med sladd och brytare. Pris 10: - kr. HörHOFFMAN & LINDOW !.-B. telefon, Telefunken, med byglar, 2000 ohm 

Vanadisvägen 41 Stockholm och 54 ohm. Gummikuddar till d :0, per par 

Telefon: 333554 339695 kr 2: 50. Pris kr. 10: 
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,SERVIfEINSTRUMENT från lager 


TAYLOR ANALANALY
RÖRPROVARE SATOR RCA 
Med dellll a rörprovlIre 
k unna följanue prov typ 162-C 
utföras : 

1. Brn nlhetspro v 
2. Gliidtrådspro ,' Knnalanalysalorn är e tt 

3. Kortslutni ng~ · s ynnerlige n mångsidigt 
pro\' in trument, som kan a.n · 

4. Ka todläckageprov 
::i, Nmiss ionsprov pol 

likrik t nrrör och 

" lindas vid fdsöknlng i 
varje slag uv mo ttaga re, 

uioder oa"sett falorikat OCh a rsllIodell. red detta Inst rument knnn ll 
n C'BJlU r ör provnre kan 
:tren le\"ereras kom· 
binerau med univer· 

törekommundc fe l systemat iskt, snu hbt od. bekvämt lokal!· 
. (l rus. 

..uJillsl rument, ,"a rvid Kanalunalysatorn best"r :1,' en HE'. och !\IF-I,anal, en oscil
~ t rjjm t spUn ulng och 
m otst. nu k u rm:l mlIta6. 

latorkana l, en LF-ka nal, en rÖf\'o ltmctc r samt en wattmeter, 
v ill,a lm nna unvändas "ar för s ig elle .· kombinerade. 

~IGNALGENE

R ATOR RCA 
trp WR-67 

n~ttu ,jr en ny modern 
s ig nnlgenl! rator rör ser
" iee m ed (örnlImlIga elekt
.-i sl{u ege llslmper oelL med 
ett synnerligen tilltalan
de yttre. rekvensomr;'det ä r 100 kp/s-30 l\! p/s. Dessutom 
ti nnes tre fa sta t r impunktcr för frekvenserna 4:;5, 600 oeh 
1.100 kp/ s. Utgångss piinnin gen Ur kont inue rlig t inställbar mel· 
IIlU 4 uV oeh l V och modulntlons~raden är instlillbar f dlll 
O till 7:; 0/. vieJ 400 p/s . 

SIGNALGENE
RATOR 
Mc MURDO 

ILVER 
typ 906 AM/FM 
Denna .ignnlgenerator är 
utförd för både amplitud. 
och fr ck\"ensmodulerlng 
och !rekvensområdet är 90 
lq)/s 170 Mp/s vid AM 
o<:h 90 kp/ s-210 Mp/a 
viu I·'~I. Utgångsspilnnln
gen il r kontinuerligt in

stlillbnr mel1an 2 u V och l V och kan kontrolleras med hjlUp 
av ett särsldlt utg:1ngsinstrument. ~Ioduleringsgraden iir In 
slä llbar mellan O och 100 ' /0 vId A~[ och mellan O och l!OO 
kp/s vid FM. Frekvenslloggrannher är ± l ,;•. 

RÖRVOLTMETER RCA 
"VOLTOHMYST" typ 195-A 

TRUSH MOTSTÅNDS
OCH KAPACITETS· 
MÄTBRYGGA typ 34 A 

~Ieu uenna fiJr nämliga rörvoJtmet er 
kunna mätas Hk· och vuxelspällningar 

Detta är en I1niversalmlitbryggll 
av Wheatstonety p med magiskt

i Il omr:1dcn upp till 1 000 V, mot öga som llollindikator. Förutom 
·tC.nd upp Ull 1 000 lIIegohm sam t resistunser oc h knpacitanser kan 

u teffekter fri\ n - 20 t ill + 02 d B. ii"en rörlustfaktor och läckning I 
I nstru mentutslaget il ." s:1 gott som ko ndensatorer ucsillmmas, varvid 
olJer oe nde av niitspänningsvariatlone r. förll1s tfuk to rn erhålles direkt I 
~Ied hjUlp av CD särskild krlstnllmät· procent på en silrskild skala. Nog.
k ropp kunna vli xelspilnnlo!;ur m ed grannheten iir 2 'I. och miitomr:1. 
f rekvenser upp till 100 Mp/s mU tas. dena li ro : 
V15rutom typ 1oo-A finns en typ WV-75A, \"ars (rekven.om· Fö ~ reslstllnser : 5- 5000 O, 000 0 - 0,511111 och 50 kO-OO MO 
råde är linjärt upp t ll! 250 Mp/s. ~'ur I{R(lacitause r: 5---G ()()() (11<' , O, OOO~,;; uF och 0,05-50 ulf 

.... ... . 
EI.EKTRONIKBOLAGET AB 


Kungsgatan 34 - Stockholm - Tel. 21 62 90, 21 62 91_ 



vanligen ej skärmas, om dess längd underlåta vissa försiktighetsmått, för 	 Boknytt Forts. fr. s. 284 

ej överstiger 2 a 3 cm. MF-steget bör att i gengäld få upp förstärkningen 	 300 sidor. Servomekanismer definieras här 
som l>e ffektförstärkande anordningar, i vilka utföras så, att denna ledning blir så och selektiviteten. 
de förstärkande elementen som ger uteffek

kort som möjligt. 	 Vinjettbilden och fig. 8 visar en tcn påverkas av skillnaden mellan in- och 

6) Samma förfarande som ovan enhet innehållande blandarrör, MF uteffektenl>. Under denna definition faller 
exempelvis anordningar för fjärrstyrning, ansteg med detektor samt LF-rör. Rörbeträffande ledningen från blandar
ordningar för fjärröverföring av indikator 

rörets anod till _ IF-transformatorn. bestyckningen är litet blandad : 717, uppgifter och anordningar som överföra 
6BS, EF2l. Genom att använda EF21 eleKtriska data till mekaniska. 7) Kondensatorn från MF-rörets 
som LF-rör kan en effektivare för I ett tredje avsnitt av boken behandla5

skärmgaller (Cå Hg. 4) kopplas till anordningar för konstanthållning av spänstärkningsreglering åstadkommas. Erkatoden i stället för till minus som på ning och ström. Här ges utförliga uppgifter 
forderliga spänningar tillföras genom och dimensioneringsanvisningar för dylika schemat. 
en 6-ledarsladd, genom vilken också regulatorer. 

8) Kontrollera kondensatorerna C2 I slutet av boken har samlats några aniF-spänningen ledes till ett separat
i n g. l eller C2 och C~ i fig. 2. 	 visningar för hur dimensionerings- och kon

slutsteg. På enhetens sida synes en struktionsarbetet bör organiseras d det gäl
Vid avhjälpandet av sj älvs ångning fempolig kopplingsplillt för anslut ler att bygga upp elektronikapparater. Även 

en bör således ej tillgripas större våld om dessa anvisningar väl i första hand ärning av spolsystem. Chassiet är utfört 
tillämpliga vid uppbyggnad av mycket inän nöden kräver, dels för att spara av l mm aluminiumplåt och har måt vecklade apparater bestående av mängder

material och arbete, och dels emedan ten 240 X 80X 40 mm. av samverkande elektronikapparater såsom 
förstärkningen i MF-steget vinner på radaranläggningar och matematikmaskiner

I nästa nummer behandlar förf. oscillator så är de anvisningar som ges helt visstatt en viss återkopplingsgt-ad får kvar kretsens och signal kretsens konstruktion och icke utan intresse för konstruktörer syssel
stå. Ja, man kan t. 0_ m. med flit trimning_ satta med mera blyg~amma anläggningar. 

aLPHa TRIMKiiRNOR OCH TRIMSTOMMIR 
lör höglrekvens 
- produkter av högsta kvalitet 

Alpha järnpulverkärnor tillverkas av ett hög

värdigt material med hög effektiv permea

bilitet och låga förluster, varför trimstomme

system med mycket högt godhetstal kunna 

erhållas. 

Vi tillverka flera olika standardtyper och stä 

gärna till tjänst med råd vid val av trimkär

nor, spolstommar och trimstomrnar. 

r> "88 ALPiiA 1948 <I
-------------'----------t - ETT LM ERICSSON-FÖRETAG - I 

........... 
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ELE CTRO N WIRE 


ÄllliREN 
Telefon 1749110 - växel. 

lVlaterial för amatörbyggare 
av tråd· och j!rammofonins p.lnin . B .•pparater 

Grammofoninspehtingsma,terial : 
70 wn tts ln <pe lnin g smotor med skivtallrik .. . ...... 120:
70 watt. Inspl'lnlu gsmoto r II tan Rklvtallrlk ... ... ... OG:
L" /';O hmlg gr8verdosn. 5 ohms lmll,-uuns . ..••. .. . ..•.. . 411:
1I:lll t r YI 'k,m,it a re ... ... . ... . . ... .... . . ... . .. . .. ..... .. . .. .. . . .. .. ... 1~:-
Grn\'pr nil lnr. om.lipningsb81'a .. .. .. .. . .... ...... ........ ... l: 10 

L~gb rll s i ga 8vspelnln g"",'lar p r 100 s t. .... .. . .. . .. ... 11:
Kri.t :t llmikrofo n med borus"tativ .. . . .. .................. 12,,: 
J';:r l,tnllp lek · up, Iiltt\' ikt"typ . .............. ...... .. ... .. .. ... 29:
1I::ilkol'l' ...... ... .. ...... .. .. . .. ... .. .. .... .. ................. .. ... .... 2: 25 

Grn mmofotlstift pr n~k .... ........... .... .... ............. .. . l: 711 

Grammofonstitt långspelande pr 30 st. ... ............ 2 : 75 


Trädinspehtingsmaterial: 
:\Io toeer se ov UD under g rammofonlnspelnings

matel·j el 
T, H'kr rold ' 1'l3 1' lind ni ng liv osrll lllto rHpole Pr sats 15:-
Spolhå llur e (ii r rllllc-Il m"d In,pl'\nlllg,r rll.d ... . .. . .. 11:
11l"p"lnlng'tr:1d. rull.. m. 'p..ltid flO min . 60 : -, 

30 m in. 3fl: -, 15 m in . 25: 
HH~t~k(lmagne t Uv Ti tpt fo rul at 11i mplig fö r bort~ 

rad erill j! .. .. ... .. .. .. .. ... ............... .. .... ... . .. ............... Il: 
R ör A 7 12: - , 7C5 11:-. nx;; 7: 

K omplett I;ll uda r spo l,u t (U r 2().-.1Q-80 m. ban de n, 
R\lo lh ~lln r" och gu n!!konL1~ Il:;ll tor .. .. ........ ... .. ... .... 4G:

I övrigt finner Ni 

"Allt m pll an an ten n och jord" 
hos 

I~GENJÖRSFIRMA ELFA 
L 

PO PULÄR RADIO NR 11/1948 

G!L.tU~;1 
radio m ateriel 

från lager: 

• 	 Amerikanska radiorör, »National 
Union>, »Philco» och , RCA:. , 

• 	 »Hunb elektrolyter, kända för abso
lut pålitlighet. Samtliga gångbara 
vä rden, 

• 	 »Philco» ringlednings- och glödströms
batteri RA 6, med hög kapacitet och 
stor lagringsförmåga. 

• 	 , Philco» industribotteri, RA .4 1I med 
dubbel kapacitet. 

• 	 , Ersin Multicore" lödtenn med tre fluss
kanaler. Oöverträffad effektivitet. An
vändes av landets förnämsta radiofa
briker inom bilservicen, telegrafverket, 
flyget, armen m. fl. 

• 	 Kopplingstråd PVC, 0,65 mm (/J , grön. 

• 	 "Pronto» trimverktyg för servicemän, 
sats I och II . 

• 	 Montage- och servicetången Phi1co. 
Ett utmä rkt verktyg vid radioservice. 

EL EKTROSKAN DIA 
STOCKHOLM 6, Norra Statio nsgatan 75-77 

Telefon : Nam nan rop "ELEKTROSKANDIA" 

Göteborg • Ma lmö • Nässiä ' Karlstad 

Gävle • SundsvolI • OsteTSvnd ' Ume'" 

I 
\....... ," b , 	 ,,)~IiiiiiI"·________ 
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Den populära ledningst råden EI,ECTRON 


WIRE kan nu åter levereras. 


Vit plasticisolerad. Area: l XO:75 kvmm. 


Kartonger om 25 yards. 


Rullru om 100, 300 och 1 760 yards. 


Stor sortering av aktuellt sel'vicemater ial för 

r adioverkstäder fin nes på lager föl' omgående 

leverans. 



TELEVISIONSNYTT FRAN ENGLAND 


Jnteriör från lexanJra Palae under pågående inspelning av tele
visiompjäs. 

Antalet televisionsapparater i bruk i Eng· 
land är nu (sommaren 1948) uppe i 50000 
mot 11. 000 apparater i januari 1947 (31000 
årskiftet 47/ 48). Denna snabba ökning av 
antalet mottagare ,-äntas ytterl igare stegras 
bl. a. beroende på alt apparatpri 'em a den 
senaste tiden varit föremal (ör kraftiga pris
sänkningar. Som exempel kan nämnas all 
man numera kan köpa n god tele, iRion s

mOlIagare kombinerad med vanlig mottagare 
för kort·, mellan · oeh långvåg för endast 
53 pund dvs. ca 800 kronor. I detta pris 
är dock inte skatten inberäknad Illen pri· 
se t får i alla fall anses vara mycket billigt 
speciell t som bildkvaliteten verkligen var 
myek t njutbar. 

Licensavgiften för tclc\'ision smottagare är 
2 pund , dvs. 29 kronor per år. 

Ut.sändning av televisionsprogram sker 
f. n. i LondonomriIdet vid tre tider på dyg· 
n .t: nämligen 11-12 på förmiddagen och 

och 8- 10.30 på eftermiddagen. Utom 
el osa ord inarie programtider alTangeras 
extra utsändningar vid Eärskilda e,·enemang 
såsom vid olympiska spelen. 

Sändaren i Londonområdet, som är belä
gen i Alexandra Palace, är fortfarande den 
enda. Frekvensen flir denna är 41,5 Mp/s och 
sändaren arbetar med amplitudmodulering 
för ljudövcrföringen. I den utökning av 
sändareantalet som scdan länge planerats 
sIar en Eändare i Binningham närmast i tur. 
Program till denna sändare kommer att 
ö'· rföras från London medelst radiolänkar. 

Televisionssändarens räckvidd är givetvis 
beroende av om de olika faktorerna som 
inverka äro gynnEamma eller ej och kan 
därfö variera avsevärt. I allmänhet räknar 
man dock med att ha en acceptahel mot
tagning ända upp till 100 km från sända-o 
ren och ibland under gynnsamma betingel
ser betydligt längre. 

De från sändaren utstrilIade "agorna äro 
horisontalt polariserade och som mottagare
antenn användes nästan uteslutande en ver
tikal dipol med reflektor. 

Systemet llIed 405 linjcr användes fort
farande och anses ge tillfredsstäJlande bild 
halitet. Detta system påstås dock ännu ej 
ha nått sin tekniska fulländning, varför 
bildkvaliteten med bibehållande av syste
met fortfarande kan förbättras. 

Beträffande mott.agarna kan nämnas all 
c1co" oftast äro a\ bordsmodell oeh atl 

~ 
SlEMENS 

VITROHMs RADIODELAR 
Kondensatorer och motstånd 

Potentiometrar 
med S-märkt tryck- och dragströmbrytare 

grafitmotstånd 1/2 och 1 W samt 

trådlindade motstånd upp till 160 W 


Vi kunna nu åter leve rera Siemens elektrolyt

kondensatorer, rörkondensatorer, motstånd m. m. r UNIVERSAL-IMPORT~ 
i originalutförande för radioind ustrin, service

AKTIEBOLAG 
verkstäder med flera . 

Tomtebogatan 2 STOCKHOLM 

POltj[irokonto 157 I I S Tel. 301084. 33 38 J8 
 SlEMENS SM 241 

STOCKHOLM · GÖTEBORG · MALMÖ · SUNDSVALL · NORRKÖPING 
SKELLEFTEÅ . ÖREBRO · KARLSTAD . JÖNKÖPlt~G 
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- -

('hamiltOn reseradio typ c;~59. 811
perheterodyn med 5 milliatyrrör . 
Dubbelt Illellallfrekvenssteg. Exkl. 
batterier k r . 205: 
Rabatt cnl. k lassning. 

Sigualgenm·ator. CE4S. Kr. 395:
(netto) 

CHAMPION RADIO A.-B. 


ger några exempel ur iörsäljningsprogrammel . • • 


UTSTÄLLNINGAR: 

Sveavägen 50. Tel 2012572178,(8 
Malmskillnadsgalon 24. leJ. 215703 

BiI.-adio, typ 78. 6-r örs fluperhetero
uyn med högfrek\'ellsförstlirkning. 
Y:'gliing(l~omn·lden 200--550 1l1. ocb 
750- 2000 ID. Kontinuerligt varia
bel klangfHrgskon tro ll. Kr. 400: 

-~_... EtC hijgkla;.;sigt lluh·ersa linst rllmell l. 
meu kni\'Yisare och spegelskala . ;:;" 
skala . Kr. 225: - (nelto ) 
Simson l:niversalinstl"UlUen mor. 
21". K r. 175: - (netto) 

Col"e."n trådlindade potentiornetnll: 
1, 2,3 ocb 4 W . hr. 5: 50-7: 50. 

Cornell-Dubilier elektrolyt-konden
satorer 8-l(j-32, 8+8, 16+16, 32+82 
mfd nu i lager. PertinilX och IlHH
bägare. 

I 4 

I 

Rörpro~·are. PR45. ],r. 325:
(netto) 

Chamllioll L'45S universalinstru
Illpnt. Kl' . 175: - (netto) 

Vi hu all önig radiornaLeriel i myc

ket god sortering, diiribland Uven 

amerikansl,a rör R CA, Kenrud m. fl 

fabrikat. PIl nednllstllende adresset' 

finner ); i suldmnnigt folk beredda 

att tfl till tjiil~st så snart Ni be

hÖ"er nflgot pft uet radiotekniskl\ 

omriidet. 



Under olympiska spelen i London var tel·vision5kamerorna i Från Alexandra Palace. Här spelas »Hamletl> inför televisionskame· 
livlig verksamhet. 68 extra televisioJlssändningstimmar ägnades ran. »Hamlet» spelades i obeskuret skick, och blev en av säsongens 
tävlingarna. Det fan ns de som påstod , att man såg tävlingarna största televisionssllcceser. 
bättre i television än man gjorde i olympiastadion. 

många inte äro mycket större än en ordi· 
när radiomottagare. Apparaterna innehålla 
vanligtvis 15-25 rör och man blir förvå· 
nad att höra alt ungefär hälften äro raka 
mOltagal·e och hälften superheterodyner. 

uprarna ha vanligtvis en mellanfrehens 
på 15 Mp/ s. Då det för överföringen av 
bilderna fordras en bandbredd av 7 Mp/s 
förstå r man alt särskilda åtgärder måst vid· 
tagas rör att bandbredden vid denna mel· 
lanfrekvens skall bli tillräckligt stor. 

ad säger då lekmännen om televisionen 
i England? De apparatägare som förf. blev 
i tillfälle att tala med prisade alla televisio· 
nen och framhöll o alt det skulle vara svär! 
att vara utan televisionen när man väl en 
gång vant sig vid den. Faktum är också 
att även ell vanligt musikprogram vinner 
mycket på att man även kan se de age· 
rande. Au bilden är så mycket mindre än 
en biografduk anses inte betyda så mycket 
enär man ju kan sitta så myckt närmare 

televisionsapparaten och dessutom inte be· 
höver störas av omgivningen. 

En del engelsmän påpekar även att tele· 
visionen säkerligen kommer att fl stor in· 
dustrieU och vetenskaplig betydelse. Exem· 
pelvis kan nämnas att vid en amerikansk 
kirurgkongress för inte så länge sedan ett 
stort antal deltagare fick följa en pågående 
operation via ett antal televisionsmollagare. 

K J Börjesson 

ELEKTRO
CHAMPION 

t runsportabel högtalarunI. med 

PHII.IPS 12" konserthögtalare . 

i\IIKROFOXSTATIVET Hr 3-delat hoptlUl
bart och levereras med etui av smärting, som

FöRSTÄRI{AREN i denna verkligt f ijrniima anläggning Hr ffi !' plats i vHskul1. 
Vill" nya typ Gl\! 28 med en uteffekt av 2ii watt. Ljllclkvalite och ljudvolym iiro enastilende, 
Fiirs tii rkaren har dnhbla mikrofoningi'lIlgar med mixer, en bil ttre anli'tggning i detta prisliige finnes 
skilda bas- och diskantkontroller och dnbbel negativ mot in te. 
knpvllng. 
H öGTALARNA liro fabrikat PHILIPS typ 9098/ 0;; med 12" Pr iser : 
kondiameter och förseor!a med tonspridilre. 

Komplett med kri stu llmikrofon Kr. 1.125: -VHs korna iiro av synnerligen stubilt utförande och kliidda 

mecl I~iderklot i trevlig flirg. 
 Komplett m. dynamisk mikrofon » 1.195:

,lterförsäljare erhiirIa sed\'anliga rabatter. 

r Dessutom finnes flera millu-' 

r e tra nsportabla. anlii l;g' llin-
 I EtEKTRISKA AB CHAMPION 
g-nr I [ör' lkla", igt ulWrantlc
I,,---till pri se r från Kr. fl'~,': - ...J 
 I ngenjör Gösta Bäcl,sh·öm 

EHRENSI.ÄRD 'i GATAN 3 . Te l. S22528, 5225 .. 9, 522630. STOCKHOLM 

---'I 
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,KONDENSATORER 
AV ALLA SLAG 

Representant för Sverige: 

Handels- & Indusfriakliebolaget UNIVE RSAL 
Postbox 16103 • STOCKHOLM. Tel. 233520 (växel) LONDON 



Ny fartygsradar f'ån ReA. 
En radar för handelsfartyg av ReA:s 

fabrikat har nu börjat komma i allmänt 
bruk på fartyg över hela världen. Anlägg· 
ningen, ,;;om bär typbeteckningen eR·lOI , 
kall "ägas utgöra re ultatet av erfarenheter· 
na under kriget men med beaktande BV 

fordringarna vid fredlig ~jöfart. :\Ian har 
oalunda valt kortast möjliga våglängd, 3.2 
cm, för att få god ~kärpa även när det gäl· 
ler sa E1ua fijremål som bojar och prickar 
i fa r lederna. Vi~erIigen ökar vid så korta 
,agor ä"en de störande reflexerna fnin 
hav6va o'orna och t,itare regn· ellrr -nöfall , 
men detta har man Iyel a ts eliminera genom 
en autolllati~k »törningsundcrtryckare~ . 
Denna k n meJ en rat t var ieras kontinuer· 
ligt "a alt man alltid erhåller största möj· 
liga 'on b:asl mellan ekona fr lin hav<viigor· 
na och dc från malet . 

Tack \"are den korta våglängden har man 
lyckats koncentrera strålkn ippet ti!! endast 
1,6 0 bredd i horisontalplanet men däremot 
~- med hänsyn till fart 'gets tampningar 
och rulln ingar - 17 ' i vertikal led. Del 
finn . 4 olika räckvidder, nämligen 1.5, 5, 
15 och SO sjömi l. (Det är Jock endast hög· 
länta kurser, t. ex. den no.r~ka, som kan 
urskilja, p upp till 50 jömils a stånd ). 
P fI kärmen , som har 30 cm diameter, finns 
det fl a,·~ t "nrhringar , vars ljusstyrka kan 

j, 

Vi leverera även: 

Ton- o. signalgeneratorer 
Frekvensnormaler 
Rörvoltmetrar 
Mätbryggor 
Tavelinstrument 
Precisionsinstrument 
m. fl. standard och 
specialinstrument 
Transformatorer 
Drosslar 
m. m. 

F ig. 1. Karta ÖI'pr hal1llloml" dc. (Detro it 
Ri,'cr .\rca.) 

regleras med en rat t. lh 6tilndct kan i all· 
mänhet bestämmas med en noggrannhet av 
1/ 5 av avståndet mellan tvii ringar. 

En av dc viktigast e egcn, kapcrna hos den 
nya radaranläf';g niJl "cn utgör dess detalj· 
lIppli:;sningsförmll. ga - härpå beror dees 
använd barhet vid navigering i Ir ngn far~ 
Jed,"J'. DCJmu upplö~ningsförm ga beror pli 
\'il.gHngden, ötrå lviddcn, impulslängdcn och 
impulsfrekvenscn. I allmänhet allse- upp· 
löSllingtlörmagan hos en fartygsradar god, 

F ig. 2. Samma hamnområde som i fig. l 
"om det ser ut på radarskärmen ReA:s 
fartyg"radar eR·lOl. 

Olll mun kan se fartyg med 70 m öppet 
vallen mellan sig "om separata mål. All 
denna radar uppfyller fordrinO'en visade sig 
nä en!dandsbåten »Suecia) nyligen var på 
, äg in" i Göteborgs hamn und!!r rådend.. 
dal ig sikt. På radarskärmen observerades 
dJ något "om liknade en lån/! mask med 
ett kor l huvud - vid närmare undersökning 
visade det ,ig vara en ovanligt lång tank· 
: ngare bogserad aven liten bogserbåt i en 
cndu5t 20 m lång bogserlina! 

U N IVE RSAL I NSTRUM'ENY 
TYP T6 

Användbart för såväl svag- som starkström 

Mätområden (lik- och växelström): 

Ström: 500 f/A, 2 mA, lOmA, 50 mA, 250 mA, 1 A, 10 A 

Spänning (2000 ohm/V): 2 V, 10 V, 50 V, 250 V, 1 000 V 

Motstånd: 1-15000 ohm, 1 000 ohm - 1,5 Megohm (bott. 4,5 V) 


1 000 ohm - 2 Megohm (nät 110 V VS) 
Decibelmätning: -10 till +50 dB uppdelat på 4 områden 
Kapacitans: 0,001 - 35.uF uppdela t på 6 områden 
Knivvisare och spegelskala 
Mätncggrannhet: ± 1,5 % I 

IETT PRECISIONSINSTRUMENT TILL STANDARDPRIS I 
ELEKTROAB EIEKTROBORG ZBOR6 

OBS! Adressändringen. 

S:t Eriksgatan 44 STOCKHOLM Tel. 511750, 151755 

I 
" 
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P ER MA NENTDY NAM ISKA 


B OGTALA R E 


RADIO AB PEEHLESS 

Erikslushägen 23, Malmö. Tel. 19494 



För att samtidigt kunna tillgodose kraven 
på ii ena sidan stor räckvidd och ii andra 
sidan hög detaljupplösningsförmäga vid 

Fig. 3. RCA :s fartygsradar för handelsfartyg. 
Typ CR-IOl. 

små avstånd, användes två olika impuls· 
längder - 1/ 4 .us för 11/ 2- och S·sjömils 
skalorna samt l I's för IS· och 50·sjömils· 
skalorna. Samtidigt ändras även impuls
frekvensen från 3000 p/ s till 750 p/ s. 

Antennens rotationshastighet har som i de 
flesta amerikanska radarsystem valts låg, 
nämligen 10 varv per minut, medan skär
mens efterlysrungstid istället är hög, eller 
8-10 sekunder_ Den långa efterlysnings
tiden medför bL a_ den fördelen att ett rör
ligt mål kommer att få en )svans) av sva
gare indikering efter sig visande ii t vilket 
·hall det rör sig. 

Anläggningen drar 2 kW, de utsända im
pulserna däremot ha en effekt av 30 kW 
medan medeleffekten endast är 23 W. För 
a tt fartygsbefälet ej skall störas av buller, 
som kan inverka pä navigeringen vid lyss
nandet efter ljudbojar, finnas inga rörliga 
delar hos den i styrhytten installerade en· 
heten, utan den kringsvepande radien alstras 
av ett roterande magnetfält. Priset för an· 
läggningen inklusive in stallation i fart yget 
uppgar till 40 000 ii SO 000 kronor. Repre
5entant för Sverige är A B Pegasus, Råd
mansgatan 56, Stockholm. 

B S- g 

Oscillografnvhet från Philips. 
Philips fö r nu i marknaden en liten pris· 

billig oscillograf av helt ny konstruktion. 
Trots att dimensionerna endast äro Il X 
x24x29 cm har oscillografen ett 7 cm 
katods trålerör och separat förstärkare för 

såväl y- som x.axeln. Förstärkarna har ett 
frekvensomräde från 6 p/s tilJ 100 kp/s 
och en känslighet av 30 mV ingångsspän
ning för l cm bildhöjd för verlikalförstär
karen och 4.5 mV för horisontalförstärkaren. 
Oscillografen är dessutom försedd med in· 
byggd vippgenerator och har automatisk ut· 
släckning av strålen vid ätergångslinjen. 

Till oscillografen kan även anslutas ell 

Liten oscillograf från Philips. 

Verktyg lör hobby och linRlekanik 


H AN DBORR SKAFT, engelskt , lUngd 1U5 mm . fö r bor
rar upp ti ll 7 mm ....... ........ .. .. ...... Pri" pr .t. kr. 26:
B ORRBEHÅI"LARE, Inställbar, med 51 st. ollka borr, 
frAn 1, 1,10, 1.20. 1.30 o. s. v. t. o. m. 6 mm . Pri8 pr st .: 
Nr. 1 med koJst:.' I_bo rr .... .. .. .... ..... .. .. ..... ...... . kr. 28: GO 
Nr. 2 med sDabb~t~lsborr ........... .. ... .... .. ...... .. kr. 47: GO 

ELEKTR. LöDKOLV S-märkt. med sladd oeh stick
propp, 100 ~att (110, 127 och 220 volt ) . Pris p r st. 

kr. Ui:-
LöDTENN N med syra. Pris pr m . ........ .... .. .... kr. 1:
D :o med harts . Pris pr m ... ....... .... .. .. .. .. ........ . kr. O: 75 

Om Ni är i behov av andra t:erhtYIl godlu!bfullt _kriv fX!h begär pr••. 

AliE THOREr.L Sliitbnks,'uJren 46 , En.kede. 
Sänd m ig f r a k t f r i t t (I nom Sver ige) mot post 

förskott a e n b Il r t !(jdtenn t illkomm e r porto): 
.... .. s t. BorrskIlft . .. .... s t. Lödko!\' , 100 W att .. ....... volt. 
...... st. Borrbehlillare , ' r. .... .... . ......... met. Liidtcnn 
med .. .. .. .... .. 

Namn : ........ .. .... " .. .... .. .... ..... .. ..... ... .. ..... ...... .. ..... .... ...... .. 
Bostad : 

RADIO

TRANSFORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIAL l Y PE.R 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSfORMATORfABRIK • TUREBERG 


TELEfON STOCKHOLM 351681, 351666 


II~ Ljudförstärkare för film, mikrofon 
och grammofon. 

TOPPKVALIT~ från 

AMERIKANSK lJUDTEKNIK A.B. 
STOCKHOLM 
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(l För Er som har radio som yrke eller hobby har 

Brevskolan den rätta kursen 


r---
Elektrotekniska räkneexempel 
Fiirs t t elsen ny elektrotekniken ökar i 
hög grad genom triining i att lösa 
r ä kneuppgifter n v skilda slag. Dennn 
träning ger oeks[t s t örre säkerhet i 
teknikerns dagliga arbe te. I en ny 
kurs h a r Bre\'s!iolan sammans tiil lt e :a 
1:30 praktiska räkneuppgifte r i elektro
teknik. H a r Kl gr und läggande kun
skape r i e lektr icitets lii ra och enkl a re 
formelrHlming finne ' hill' den kurs 
Ni liillge viintat pit. Ki kan anmilla 
Er till den genom nedanstående Im
pong. 

HrevskDla~15 ~ 

Härmed a nmli1ef ja O' m ig till kursen 

glcktro tcklli~ka rii kn~C!xempel l , Avgift n 
Kr. 17: - Ins:itt S samtidigt p:1 postgiro
konto nr 11. 

XamIl : ................. . 


Bostad : 

Postadress: ...... . ..... .. .. , .... , ......... ,.... PR 11 


Ha dions utveekl ing och fulllilldning f ortga r a Iltjilmt. Efter
frtl gan pä skickliga radioteJmiker stiger ständigt, och de 
som kan s itt yrke fii r goda platser , 
~len lira ,'en pä kunnande stiger oeks:!. Det riicker inte en
bart med praktik. ~Ian mllste ii "en behiir lm de teoretiska 
grunderna i radio tekniken. 
Brevskolans n Ii d j o k u r S har mycket att ge bilde för fack
ma nnen och ama tijren. Genom s t iind ig övera rbetning hälles 
kur sen i nh',1 med utveel;:Ungen, oeh de miinga praktiska 
beriiknillgsexemplen och be.~I(I'ivniIlgaruu llnderliitta l' fi;rst ii 
eLsen a v den teoretiska fralllstiilllliugen. Kursfiirfattare är 
en a v \' :ll't lau(]s friims ta faekmiin, civ ilingenjör ~Ia ts Ho lm
gren. Han lir ii ven Er Uimre, med yilken Ni kan d iskutera 
Edra radiopr blern. 

AHa amatörer 
har myeket stor n~~tta av att stn
dera Brevskolans l'adiotekniska 
kurser'. Man f tir Hira sig a llt om 
radio och allt Bom har med radio 
att glira, t. ex. grunclerna i trigono
me t l'j , \"Igrörc!seliira, a kustil;: , elek- ./ 
tricitetsliira, vii xels trömsteori m. m. 
Brevskola n har ocksi't mtlllga andra 
intressanta kurser P:"l sitt program 
och h ii r nedan ha r \. j gj ort e tt ut
drag nr de t stora kursprogrammet. 

-- - y---- -
Installa törs- SpecIalkurser: 
kur s er Räknes t ickan 

~[ontör~kurscr Avvä g n i ng
Yrkeskurser Elektrotekniska
Lärling skurscf berHkningarBrevskDla~'l IsoIations 
Vu..nne - o. sani mlitningar
totste\olil, Plan sch ve rk fö rSiind prospekt öl"f~r de kurHer jag In ge njörs Kn rs cr yrkes u nde rvisI'.itrnklt under. 
Verkm iistarc- ni ng m, fL 

kurser 
X a m n ; ~Iiistarbroys Ritteknik: 

kurser I nge njUrsknrserB os ta d : ~la~kinistkurRe r Rita reImrser
Yrkeskurser Äm nesku fserI' uslau rC 8S: .... .. .... .... .. ........ .. ........... .. P. R. 11 

GrOl'p ltitslagerl: R ealskole
Verknllistare li:ursrr:Teleteknik: S'f'et8nillJr8 ~ Maskinteknik: kurser 

Radiotekniker- Konstruktörs l~'örman skursel'
tel<nlk: . IGnskild brev

uudervisningkurser VerkmHsta rc- kurser Dag brevs kolorRadio kurse r VL'rkm~istare- Viigbyggnad. AftonbrevSignalteknik Förmanskl1rser kllr'Sf~r teknik: skolurGrundkur s er Yrk eskurser Ff)rmu.nskurs(' I'" 
Vli grrl;istare ~ Yrkeskur--scf Ma skinistktI rser 
kllr~{-'r Språklturser :U"paratörs_Smidesteknik : Sehaktmästul'e_kurser Grund kurs I 

Verksta d s  ~Iiista rekurser kurser:\IollWrskurser svenska 
teknik: FHrmunskurser ]'örmnnskurser Rä t tskrivn ing 
Ingpnjörs Yrkuskur ser 1\Iekaniskn Yrkeskurser Praktisk sk rIv

berlikn lugn r och kur skurser Grund1rurser l:J.mnstrukUoner: 
kUfHeT In g enjöriikurser ~Iaternatik Tyska, Franska 

Verklulistare. Triiföriidling: Engelska 

VCl'kmii stnre
Förman s kurser Hitarekurse r Fornw1.rii kn ing Ryska, Spanskakurs i? r
YrkeskllfSl'f Ritteknikens o. trigonometri gspcrantoFörmanskurser
!(u rRcr fUr ar- grunder FysIk och kemiYrkeskurser Mu.lk o. hobby :RitteknIk 
Kurser fö r pla ritning Verkstads- Att sjun ga till 

ner i ng sruHn ~Iotorteli"nlk : 
~Iaskinritning teknik gitarr eller lu ta 

V erkmUstare- 11Jle lit rid tetsmra. FiolspelnIng 

betsstud iemii n Geometrisk 

Elcktroteknlk:kurser Elpktro - piano, dra gspel 
GJuteri teknik pnrmanskurser Iugenjört<kurse r maskinlllra Musikledarku ra 
Mästarekurser ~Iun törs l):urser lIIaskinistkurser '~Iotorlära Teckning 
Förmanskurser Motorskötare- Verkmiistare- Uadio Am atörtea ter 
Lärllngsknrser kur~er kurser SIgnalteknik OrienterIng 



suu kild testkropp vilken möj liggör att 	 d IN" tl'ufiklllO t tU ;!:1 loC, S\':} r till ·-I~at o ...k ijp ··J' 
['O Pli Iii r Radio t . \', b.BYTEN OCH FÖRSÄLJNINGARoscillografen med fördel kan användas som 

signalsökare. Detta senare gÖT oscillogra· 	 ::::::::!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::;: ::: : 
Under dpnna. rubrik inröra vi slandurdiJilerade Till slllu : 1 st. Philips Ca rtomutlc typ
rudnnnon8cr av nedanstående utse<'nde UU 7fj~G nl ed 2!) ~t. r ör och miitlaHt S1lmt 1 5t. 
ett priM nV kr. 2: 50 per rad. Minimum 2 1'lJ iliv " cl' \' ic·e·Ose illu l o l'. tnl G;\[ 2880, allt 

i prima s l.:::i e k, till h ö g-~tbjll(}u ndp. 'Viden- raders utrymme. Dessn radannonser äro BV" 
~r(cll" .\/ D. So lkftt>ii. Tel. 681. 

.~d<la ntt .kapa en rörlläljnl o lrskootllkt radio· 
umator~r ("'me llan. 

Till ...Iu: Llkl'ik tal'f', ;;0 "t. SdeneleJrll'nL 
(i noka, I,öpa: lJKV · s up~r, n [ (.L\f·F M ) 1110 mA, 120 Y, e r ,Uttc l' lJkril;tarriir, p!lsöa r 

no ·I0i! (:J0·(j0) ;\[c/ s. r . Ohlsso n, Kiimpega· 1,1. a. am . rnd iouJ)]lu rutel'. Endu"t llpl" PUI'
la n :1. -<l<lc mlla_ 	 tid s~iljes omg. f tir 5 kl" , :5t. Syn r 1 iU " .\.IlLt 

I..:nlIit(~b rnhrika t " , POp. TIutlio. 

ÖD1d~ns köpa : 1 st. GeIoso lH2G spolSystCHl 
l11ed 1.Fl n~1<\O ll(lC'II 'Sator 0 (" 11 . I.;;: a la . Gärll:.-l ('tt Till saJu: Tclt' ;;I'afikll l'~ p.l 20 ,;r_ <lubb I" anviint . i"1l1a nt lll e ll felfr it t. I l. Norbe r~ , I,-'mrfen särskilt värdefull för radio5ervicemän 	 g;rammo(on s k inH" inld. llyc1~(' 1 (e llkeI) s a mt 
!;p. ;\!olidcn. h'xth ilft Pfl . nl'iyi ~ r j b'-·g. . ll:i: -, \ii..ru c:aförutom att den blir e tt uruvers lIt felsök· 

:20 ~1 : - . n . H !'hufkll , '," W1UUf' '''Utan 7 . T r oll · 
ninga ins trum!'nt för d iverse le lektekni"k 	 lIiil t a'!] . 'S ~. u ~ f'illugl'nf I'hili!Hoi :U:HGi; 111 (>(1 7 ('JU 
apparatur. :-:k:inll ~;llj{ 's l' l lL'r b,yt t!8 mot t Oll~e Il e rato l: 

! . 

U N IVERSALl NST RU MENT 
B Ade 20000 ohm/ V och 1000 ohm/V i ett: il1~lrull1en t. 

PRECISIO N 
tJ·p 858 m ec) 54 mät· 
tJl uriiflt!n fii r li k· oeh 
, :! xe l ~t l'i i ll1. Ti lly €' r· 
kas i lvl1 ut fö ran· 
d en. t1e ls i hÖlje IlY 

bal,eli t ol'h del,; i 
tdHda lIJed 101" 

MJtområden 

och ]WJldt"ag sa mt ii 
lIl ~d f ucl, fii r sIad· 
clar. 

8 miitoJUr}l(le n fiir lik~[l:illn i ng: :1. n, 1:!, GO, ~:oo . GOD, 
1200 o('h (JOOO Y. 

S mU tomriitlen f öl' yiL elsp:iulling : 3. G, 12, GO, :300, 
600, 1200 och (j000 Y. 

8 mätolllrå l]ell fiir lik:4röm : (;0 oc·h 1:.!O f iA, 1.2 .• l:.!, 
120 och 000 UlA, 1.2 oeh 12 A. 

r. miitolllrilrl CJl fjjr IIlotstiiudfnniitning: (iOOO, (jOOOO 
och GOOOOO OhUl. 6. 1:0 och 1500 me~ohU1 . 


(\ decibelomrilden fr im - :w till +70 dB. 


ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Kungsgatan 34 - Sto(~kholm - Tel. 2] 6290, 216291 I 

'i 

i. 

Amatörer! 

SPOLSA'l'SER tillverkas u u ii\'en i Syerige. Inom 
den allra niirmaste WIcn kU llIlä vi fr~ lager leve
rera som standardtyp :3,vllgs spolsnts med eller utan 
mf·transformatorer. Hur Ni 1l11gl'u s peciella önsl{€'· 
mål. så tillskriv oss om d etta. 
STAVANTENNEJR med stiillbnrl fiiste I rostfritt, 
2 m. lunga. Kr. 9: 50. 

I W A -INDUSTRIERNA. Ingeujörsfirma 

Box 25, Lidingö l. 

'I 

302 

Vi tillverka 
i plåt: chassie, frontpaneler, huvar, rackaT 


och lador föl' radio, instrument, 

förstärkal' m, m, 


Enstaka oc h i parti, Gott arbe te, 

billiga pri;;cr. Krymplackeringar utföras. 


RAD IOAMATÖ RER NAS INKÖPSCEN TRAL 
Trollhättan 2 I 

" 

Fiirstklassig tantl'tid fö,' 

TRiolNSPELNINGSIGGREGIT 
Wire recorders 

Spolar i amerikanskt s ta nda rdformat med 1/ 2 tim· 

mes spel tid , mOiS\"1Il'tlnc\e en tr'l!\hastighet n, c:a 


2/3 me lelhek., (2 fot/;;ek . ) . 1'l'is K r. 26:-. 

'polar föl' ] 5 min. speltid. Pris Kr. 16:-. 


Et t autal Il" ultrakort,'i'tg~triouen !l3G fiirsiilj e,.: 

liven. ~Ied ke ramit; k hålla re. Pris Kl'. i: 50. 


Rel{vlrera omedelbart fr iin 

R1Gl\IAR TOn KElS 

Polhemsplatseu 2 - Göteborg. 


i, 	
m . m. i en lällfalllig, rikt illustreratl kurs iTELEVISION 
IUIIIOTEK ,IK och ELEKT.lOMK.Ut.RIDIRIKONOSKOP arLetad ay kUnd. fackmän. Inga förkun· 
okaper erfordr••. Utsändes i delar v~eko' 

IIOMKR1FT "i•. Pris la kr . ln.Tänd namll och adre.. till 
RIDlO.IVIGE- Radio.kolan Avd. F, S:t Erik.Tg. 95, Sthlm,

RING • ElEKTRONKIKARE sa erlill lle. pro.•pekt grati•. 

Grammofonmotor 
"EaNER" 

allström omJ<oppllug:;bal' för oli l<a "pänningar, och med 
hllSltlghet'regnlator, DU ink olllna. l'ris I... 8;;: -. Till 
liln usortcn mot efterkrav, fraktfritt . 

FRANKS RADIO 

l. 
 Yasl\gu tan. 10 . Tel. 1048 O'l, 11 86 62 . Stockholm. 

rl 
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[lo.I:p[a [<> - POIlU ' -u lluuq , >i UU1!J Ud'Ul[lllk l Ull 

l~[~JJ ') Ulf!J~ S 1m;; SUU1~[ II p[[!I.[[[a~1 u 
u/ .1.1: I" po.IFlH1J·Q;;; lItlo.ldIJ!IS a<; '11IU11101PPlls :!J,s!1U]" 

~ a(ll1n .1f!.111!.Il S - ;r.~J"TPl',1,I Ulddo~rmo
.10 ll!ln.lOJ~UnJ::) -O! ~ U,1 ,"uu~ .S;}J!;:  0 .1 UjUAS.t~!J

-P! .I.I. • -lom 'qO [/S- -.I.\1>i 
-dell A ' UO!lll ]i'.~s 1l1.1 !~J!S -111 [S ' 

-~F)K.q  uru,IZlIl!p/, - -SP[UljO lLl '- Plll"I~lom
- .\!Ul[ '  -PIlt ,\,1 '- · .liqUlllpom 1·1 U~S 
iJ.1 ulll!l;;  - }I·IUHI ' _.- -"u,).qa,IJ1JUnilm ' 7ilqSoH1 [IUll;:; 

;1U;U i 1},l ·lH -UUILillU 
-.j1lu·IUOJ[ '  -SlhJ.\l[;).l J • 

-POj u :!J, '  - S Uil.\ l FlJJ;)1! 1 a.l P[J.! i;l1!l!f[Gl"-,ma.ul<>·!J;)!!11 •dl l}·flSmv.l .1~!-l sElIpas!l!qlqs-.llD[·qnS,I!!J 
PO l!  uOJ,)!ajo n gmC! n.l ls 

~ V ·I UP[HJl!A1 ~(([ n~ 1

;; tqt .tiU11.Ll.[~:J UOJOJ~Ul(jn,( )S H,Ul: · - ~;;U~[l(lll1 fJ·l\!J ,1!!,I.lOl ll ,;!l!' [1l1" 
ll l\q

WJ1IUj .;uilu.\ ti[l !.IlS na~ 1! -.n: p uJ.I;) [J [[O! I q ,uJ.\" .1111 •LI Or:) U'I S O! pU.IS !Ui l: .\Sp~.qs -P[ilJJ,) 
.pq . m \!.q ' .IJr ',J.llJj .Cl lj -s"p;;rnq.u1:..\ ~Irfq t1r:·I 

-.\j .l[l 

- [il:\.!l A '  llOl -lll J-I lL\ ,r!'!J ,lO:)l:SU J p IlOll1'!'u OJ" 

, -.I01![,)l<>P- , (( 11 1 FlU( [U~[ .:l l f unll!·1 ' .lOlt:SIJ9PllOJ[-,II Ill-a ,nmIl, 
Jf!J J O I U ~UJpIlO~lP!;u. S 

-!lA  -I,I"11 t ,,[
-l n 1J.\! 11', -.lu pnul'I'.IOlllSIl pooll-aufl~llt1l!l.!.lJ ..-s;tn l.r:1Tn Ol - ;),l1:qJ.I:1

-[ lI} '- ;)[o(bltIor-: 'q ,),l~f 

PlllJ:) !O l O1U:llnS 'PUl 'lS-. B IlTlq l1: ru '- ,IO:IUS U",p llo }[(jcIo ~j ~ th .\~r, ·',IJ

-:!j.IHm .- -!Onlj l\ll[S ;)S ' PU U'ISlom- - l' ll!1q '"lrn nmo I" u ll<)j1Il1
-.I.) _\.~~u GUl J "1l!J

-[ods ' -IIlRl]lJl.l ' - ljJ H1 
,- ;1 lq [[V ,lLllll' , l'1'Il1WF .\1~1 "-lUl - -dll!!l1S • ,_.-p Olm[ ,7iunll- ,IC)JUls -m ! '

qs-nbs 

tel- ton sel-- skr 

t t,> legrnf t Hlsa L<; -lin!lnillg' ~ i ll1 plex 
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testa, sc l>rO\,;1 -generutor dros ' 1 -potentiometer 
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lid -genera tor-registcr 
, Hill -[umpa sk j utmotstå nd-reglering

-konstant -styrka->;lindning skrh' pl[IU, raderbur 8kl'1\· · 
tillslag -telegrafi silitmot. tånd y ta pil. UPIlUl'fI t 
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Den 1 dec. 1948 flyttar AB BO PALMBLAD till 

I c:J I I I ) INYA LOKALER +- till HO InIohIll 	 Ho rnIgoro" 

~ 

I , D~ ~29 "'d. fr , 

I 
~ n n 

Targ 

Il 
, IC. r ukmckorgororo 

Eftn· d l'll 1. IIp(·. kOllJIlJer ,· ,h nya a(ln' ~~ ,III· blh·a 
~ 
o 	

! D D 
Torliei HJllltsonsgatan 29 . Yi iiJl ~ k <1 ftUa y,h'l gall1la 

oelL Jl~· a kIllIller Yiilkoll111<l I ill d~nn<1 ndre;:~. lIiir ,·i 

g ni
;;: t ijrre Illkaler med biittre läge Ilch goda kOll11lJll

nikarioll t' r har ll1öj Iig ]I(·'r atl lJPreda y,ha 'i J·ncle 

kun ll e r 1: 1I lJii ttre oeh :'<1111 b!)n re sE']"\"itE' . nll ElIt.·r ](,fl !Ii II 1'11 -I. tYll ij I"er IltfUr U~ l!l" 

Buss. linje 36. 

oVi 	presentera här en del av vara nyheter: 
lIl' IV 	 Sto('h'k JO", 11l · J'III:1l1c~ l1td.\· Il :i nl i :s J \, 1:11

spo le illlIJ. S ohm, belastn in g- wat l. 
KOAXIALKON TAKTER POTENTIOMETRAR 

' T I' · l 	 Triil1li n <1all 2 .GOO ohlll. 70 wa t t . 8 : ;")0 l :l, 9~ 
TP.:! :!OO o hm . 4 wu u . 4 :,)Q lt1' ·] 2 ':'-i Lorlck ] ~". p (\ rJllan~ntd."narll is k, tal ITl' ·:l :lGO o hm. 7 ,,·u tt. 	 2 :45 lO Vo!f.. i III p . 8 td"n. belu::;llling l G watt. 

l.OUO o hlll . ~ watt. :~ : 4.j .t] : il;) .': ~f,:~ 4.000 o hm 8 watt. 4: 5U IIp·l?l ~( orl e k ] 2". f> <: rrnan cntllynami.k, tal 
' 1' 1' .r, ;-,. 000 o hlll ." 4 watt. 	 5: 9{; ~poI.:~m]l. B oh m , tj(~ l a~tning 18 watt .
'1"1' -7 10.000 OhlO . 4 wot l. u: 9:') "O: , .) .I TP-R ~O.OOO ohm . 15 W8 t!. Jr; : 75 
1' l' -!) ~O.OUO ollln . 4 watt. 6: 7;' 
"1'1'·10 ;:;o.OUO o)nn . 10 \Va t t. 12: 9:1 
TP _11 100.000 o hm . 25 wall. :14; ;;0 

T p ·12 2U.00U o hm . 4 wn t t. 2 : ~ ;; 

KP-l Kol · pot. ~.OOO ohm . 9) 38 BUll . 3: ';;j 

l>\:P-:! 10.000 ohm. Yl 38 m m . :{: 7 .; 
KP-~ '20.000 ohm. Yl 38 mm . :~: 7:; 
Kp·4 2::;.000 ollm. \"! 3~ mm. a: 75 
KP-:; ;jO.OOO ohm 0 38 mm. :J : iI; 
K l'_G 100.000 ohm: 9) 38 mm. :~: 7;;

H3-m 	 I,P-j 100.000 o hm , Yl 21 mm . ;i: 4;"'; 

I, P-S l mego hm . 0 38 mIll . :~: j;') 


I,P-() l IlI l'g o hm . Yl 40 mm. 3 : 9;' 

KP·lO 2 n u~ go hllt . 0 40 mm. 3: U:; 

KP-U l megohm, m ell 2· po1. 


:;.;ll.'jjmUry ta r c -l: !J;; 
KP_l'2 1 l11(~ gohm + 1 megohm 

Yl 38 mm . 4: 9:. 

SPECIALERBJUDANDE PÅ HUG. 
TALARE 
HP·4 	 StOt lek 4". pcrma nc lltllynamis k, t a l·Ii.a t. Ht' Typ Beskl'iyn ing

s poleim p. 20 o hm, be la.stning l w!'ttt. 
eo -sp 	 83-1 81' Ka be lko nlukt, 1-polig mctl M,95.

stift oc h gUnga d I,\s r in g. HP-;:i Storlek ;J". ll c rrnon~ntllynomi sk . t a l 
4: 95 spoleimp. -l o hm , l>c lnstning l .:j wa tt . 

eO ·R 8:l-l R C ha ssiekontakt, m ell hylsa o. O: 8;3. 
g iin gat. hölje. 4: 25, IIP-G S tot lek O" . pe rmUll cntllynallJi.k, ((\)

!=; po le im p, -l oh m , ul' lastning 2 watt.CO-Ap 	 83-J AP Yin kelkon tokr, l -I>oli t; m ed 
10: 7G.h y lsa oc h giingat hö lje i ena 	 HöGSPÄNNINGSELEKTROLYTERII P ·8 Storlek S". pcrma lH'lltllynamisk , tu !.~i ndan samt s-tif t och gäng-atl 
s po leimp. 4 ellcr 8 o hm , belastni ng 'l'CC 32 ~l f. arbctsspil unill g" GOO till 000 volt.lås ring 	 i li en andrn. 6, 25. 
~ watt. ]1: Uo. Kr. 5: 9G. 

CO·T IIp·Sl Sto rlek 8". porma ncntll)"ua m is k , t al· Kntnlog nr EL 512.8;)·11' 	 T -kon ta kt l-polig, l V;'\ In· Isnt 

m ed gäog-nt hölje , l , 11ft Dled 
 "pole imp. 8 ohm, lJe las tning- " watl.
gängad låsring. (): 2;i. 18: 95 S.")[TUGA J>RJSER AHATöRXETTO. 

CO _J Sa-l.J Skarv kontakt, Lpolig, hyl sa 
i billla änllarna med gängat 
hölj e . 3:(;5. 

A••B. BO PALMBLAD (SM5lK)TELEFONPROPPAR och JACKAR 
Ka t. nr B eskl'h-nin,g pri s 


PL·"::; :l- pOli g p ropp 2 85 FolkuD#!a#!ulan 42, tockbolm. TelefoD 4.01940, 414343. 

PL-68 3_polig propp .. 2 85 

JI.-55 2_poli~ jack .. l Or, 
 Podgiro 193972.l 65 Te~gr{Jmadre•• : ZEDKEY.JL·68 	 a -pOli g jack .. 
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I FÖRSTÄRKARPENTOD • 6AU6SER 
B E s K R I v N I N G 

6AU6 är en förstärkarpentod av miniatyrtyp med rak karakteristik . 

Röret kännetecknas av hög branthet, lågt ekvivalent ~rusmotstånd, 

små elektrodkapaciteter och korta tilledningar. 6AU6 är lämpligt för 

o såväl hög- som lågfrekvensförstärkning. Observeras bör att den i 

röret inbyggda skärmen är ansluten till bromsgallret. Initialgaller

förspänningen torde uttagas med katodmotstånd. 

o 
Allmänna data: Ma.limaldata: 

Max. total längd 54 mm Anodspänning Eb Max. 300 V 

Max. diameter 19 mm Skärmgallerspänning Ec? Max. 150 V 

Sockel miniatyr 7 sti fts Anodförlust P Max. 3W
o 
Galler·anodkapacitet CgO Max. 0,0035 p,uF Skärmgallerförlust Pc2 Max. 0,6:3 W Sockelkoppling 
Galler· ka paci tet C 5,5 p ,uF Gallerförspänning

g Röret seLl underi'från 
Anod·kapacitet C 5,0 ppF Negativt värde Max. SO VEcto 

Positivt värde Max. O V Samtliga värden mätta utan yLlre skä rm . 

Spänning glödtråd-


Glödspänning E, 6,3 V 
katori "1ax. ± 90 V Glödström l, 0,3 A E"k 

Driftdata: Tablå över data L'id motstånd~koppling: 
Anodspänning E

b 
100 250 250 V Matningsspänning V 90 90 90 180 180 180 

Bromsgaller g3 anslutes till katod Anodmotstånd ylQ 0,1 0,25 0,5 0,1 0,25 ö,5 

Skärrogallerspänning Ec2 100 125 150 V Nästföljande rörso Katodmotst1lnd Rk 140 95 67 Q gallerIäcka MQ 0,25 0,5 1,0 0,25 0,5 1,0 

Anodström I b 5,2 7,6 10,8 mA Skärmgallermotstånd MQ 0,25 0,5 1,5 0,15 0,5 1,0 
Skärmgallerström I c2 2,0 3,0 4,3 m Katodmotstånd Q 1800 3600 5600 1 300 2400 3000 
Branthet gm 3,9 4,45 5,2 rnA/ V Förstärkning ggr 80 105 125 120 150 210 
Inre motstånd ro ca 0,5 1,5 1,0 MQ Utspänning vid 10 Ofo 
Gallerförspänning vid distortion 21 25 21 53 50 43o Vefl 

Iv 10 !.lA -4,2 - 5,2 -6,2 VEct 
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