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* t illämpar a v Hl" l'ekonnnenderade gräns\'ärden* \ 'i8ar även rÖl'ets procentuella godbets\'ärde* 1nlyssning a v brum, lmastel', SIJral ocb rIylil,t* suab testning av förel, mmaJlde elektrodfel
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* beln'äm instä llning med swingmställd tabell

* snabb·in tällningen tar endast 10 sekunder

* lil,a, lätt a tt sl.öta även a v icke telmilwr 

* olllnbäriig för varje modern serviceverkst·ad 
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MOTTAGARRöR FOTOCEL~ER 

I metall-, glas-, helglas-, bantam- och Gasfyllda och högvakuumtyper. 
miniatyrutföro.nde. Elektronmultiplikatorrör. 

SÄNDARRö R GASFYLLDA RöR 

För effekter upp till 5 kW uteffekt. 
 Gastrioder, gastetroder och ignitroner. 
För frekvenser upp till 500 Mp/s. 

STABILISATORROR LIKRIKTA RROR 
För ett flertal olika spänningar. Högvakuum och gasfyllda för toppspän


ningar upp till 40000 V. 
 SPECIALRöR 
KATODSTRÅLERöR T. ex. lighthouserör för frekvenser upp till 

Flera olika dimensioner och skärmmaterial. 3400 MpJs. . 

Våra ingenjörer stå gärna ti/f tjänst med råd vid val av rörtyper. 

ELEKTRONIKBOLAGEJ'-. AB 

Nybrogatan 41 STOCKHOLM TeL 616795, 674460 
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IIVad ar god ljudåtergivning? 


I förra numret av P OP LÄR RADIOI refererades de 
viktigaste resultaten av en intressan t amerikan k undersök
ning, som avsåg att fas tställa, vilket ton område som före
drages av ett representativt urval av radiolyssnare_ Kon
tentan av denna undersökning var den, att det överväldi
gande fler talet lyssnare - och iute endast genomsnitts
lyssnare utan även lyssnare med grundlig musikalisk skol
ning - föredrar ett ton område, som inte innefattar alla 
de frekvenser som örat förmår återge. Lyssnaren i gemen 
skulle sålunda enligt denna undersökning avsiktligt be
skära det tonområde, som en anordning för ljudåtergiv
ning kan återge för att få fram det slag av ljudåtergivning 
som han finner mest tilltalande. 

I sanuua artikel anfördes även en del kritik, som fram
kommit mot den amerikanska undersökningens resultat. 
Kritiken riktade sig framförallt mot att undersökningen 
baserades på tekniska anordningar om vilka man inte var 
fullt övertygad att de icke åstadkom för örat uppfattbar 
distorsion. 

Helt nyligen har samma problem tagits upp till debatt 
i England av the British Sound Recording Association, 
som i november i fjol hade ett sammanträde, där frågan 
»Vad är god ljudreproduktion?» diskuterades av veten
skapsmän och ljudtekniker. Vad som framkom vid denna 
diskussioIl kan vara ägnat att ytterligare belysa det pro
blem som bearbetades vid de amerikanska undersökning
arna, och det kan därför vara av visst intresse att återge 
några av dc inlägg som gjordes där_ 

Vid den engelska diskussionen ar det framför allt ett 
inledningsanförande av Mr M G Scroggie som innehöll 
nya och intressanta synpunkter på ämnet_ Han framhöll 
att man .kan nppställa två oli a definitioner på god lj ud
återf,.-ivning nämHgen: 

l) en ljud, tergivning som skänker samma hörselför
lIimmelser som originalljudet 

2 ) en ljudåtergivning som skänker den mest angenäma 
hörselförnimmelsen vid återgivning av originalljudet. 

Båda d ssa defin itioner innefattar det subjektiva om
dömet hos en lysnare ; kvantitativa mätningar är mycket 
svåra att åstadkoimna, då det skulle vara nästan omöjligt 

Smalt eller brett tonomrlide vid Ijudåtergivning_ POPULÄR 
RADIO (194B) nr l s_ 9. 
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att jämföra resultat som uppnåtts vid olika tider och 
platser. 

Mr Scroggie framhöll också, att stora ansträngninga!' 
gjorts under de senaste 2S åren för att komma fram till 
objektiva matmngar på ljudåtergivningsanordningar~ 

Trots detta har man ännu inte nått fram till fullgod mät
metodik. Det förefaller som om det skulle finnas en klyfta 
befäst mellan ljudets fysiska natur och den mentala ver
kan ljudet åstadkommer. Det är därför nödvändiot, att 
man låter vägleda sig av det subjektiva omdömet och för
söker få fram objektiva mätningar och försök som ger 
utslag i samma riktning. Vid jäml örelse mellan objektiva 
och subjektiva försök måste man emellertid vara på sin 
vakt mot förhastade slutsatser; dåliga ljnda tergivningsan~ 

ordningar, som ger upphov till starka harmoniska över
toner kan ge angenäma hörselförnimmelser. 

På tal om de amerikanska undersökningarna, som nyss 
omnämnts här ovan, sade Mr Scroggie att de synes peka 
på att örat kan uppfatta distorsi on av så liten storleks
ordning, att den inte kan uppmätas med de instr ument ,.om 

vi förfogar över nu. 

Kanhända spelar mycket höga övertoner en viss roll i 
detta sammanhang. Insvängningsfenomen i h ögtalare är 
en annan distorsionsorsak, som ännu inte ägnats så stor 
uppmärksamhet. Likaså är den Dopplereffekt, som upp
står, då en högtalare samtidigt skall återge låga och höga 
toner, ännll inte i detalj utforskad. Måhända har dessa 
distorsionsorsaker vä entligt större inverkan vid lj udåter
givning än vad man nu är böjd att tro. Inverkan av efter
klangstiden är ett annat problem, som iIlte heller behand
lats tillräckligt ingående. Måhända föro rsakar alla dessa 
nu omnämnda distorsionsorsaker, viI "a ännu på intet sätt 
bli~i t tillräckligt un ersökta, alt lyssnare föredrar ett be
skuret tonregister vid ljudåtergivning_ 

Diskussionen ger tydlj ot belägg för aU de problem, som 
är förknippade med ljudåtergivning, ännu iut på långa vä
gar är lösta. Vad som framkommit under senare tid är 
egentligen endast antaganden och förmodanden. De veten
skapsmän och tekniker som arbetar på detta gebit bör ha 
fullt upp med forskn ingsuppgifter fö r åtskillig tid fram

över! 

Sch. 
L 
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när man kommer ner till decimetervågs

amrådet. Om man kan beräkna, att dessa 

vågor aldrig skola nå längre än till hori

sonten, så kan man i praktiken uppnå 5
faldigt större räckvidder. Nedanstående 

erfarenheter äro hämtade ur Radio 
 I 
News1• 

~-------~------------) 

~rEORJ 

oCrt 

Av civilingenjör. fil. kand. Bengt Svedberg 

r . h k'k k'l' . . h" d "\Teon oc pro fl s I la sig I og gro 

Rent teoretiskt kan påvisas att räckvidden för ultrakort
våg aldrig sträcker ig längre än till den fri.a optiska hori
sonten. Men att denna icke utgör en absolut gräns för dessa 
vågors utbredning har man i otaliga fall konstaterat. 

Det har sålunda id många tillfällen konstaterats att 
man med metervågor kan uppnå · förbindelser många 
gånger längre än till den optiska horisonten. Dylika lång
distansföl'bindelser uppnås alltid vid spe i lIa atmosfäriska 
förhållanden : vid förekomsten av utpräglade temperatur
och täthet kikt, då reflexionsfenomen kunna inträffa vid 
nästan vilken. frekvens som helst. När sålunda den ameri· 
kanska polisradion 1937 hade en frekvens av 39 Mp/s, 
dvs. 7 1/2 m våglängd, och med 10 watts effekt hos alla 
stationerna, så kunde man i Arizona regelbundet upp
snappa meddelandena från både fasta och rörliga polis
radiostationer i Cape Cod, som ligger över 3 000 km där· 
i från. I analogi därmed har det ju konstaterats, att polisen 
i Norrköping ofta kan höra samtalen mellan polisradio
bilarna i tockholm, d s. över en sträcka av 160 km. I 
ovannämnda fall voro sålunda villkoren mycket gynnsam

' FREEDMAN, S: Praclical Microwave Communications. Radio 
News, juli 1947, s. 35. 
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Fig. 1. Mikrovllgsinstallationer i berglandskap äro utsatta för 
vädrets verkningar. Tack vare perforering av refIektor.erna redu· 
ceras vindtrvcket utan att deras reflekterande verkan mmskas. På
litlig förbin~lelse kan härigenom upprätthållas trots besvärliga snö

och isförhållanden. 

ma för skapandet av reflexionsfenomen i atmosfären. Cape 
Cod hade dinllna och låg i omedelbar närhet av oceanen 
medan Arizona hade torrt ökenklimat. Ett annat exempel: 
radioamatörer i San Diego och Los Angeles meddela sig 
regelbundet med varandra på sådana frekvenser som 144 
Mp/ s, ehuru avståndet är 240 km eller 5 gånger den op
tiska synvidden. 

Även om man har mera sparsamma erfarenheter av 
fö rbindelser på ännu högre frekvenser, framgår det dock 
a t dylika räckvidder icke äro otänkbara även inom deci
meterområdet (1-0,1 m). Men när nu tusentals radio
amatörer i Amerika och annorstädes börja ta i bruk de 
nvlicren tilldelade frekvenserna mellan 4.20 och 22000• o 
Mp/s, komma säkert liknande erfarenheter att gäras. Här-
id kanske man kommer att finna sambandet mellan väder

leksförhållandena och radiovågornas utbredning. Omvänt 
blir det kanske möjligt att med utgångspunkt från radio· 
förhållandena finna nya möjligheter att förutsäga väder
l ken! 

len det finns även något som kallas centimeterområdet 
eller åglängdsområdet från 10 em till l cm. Här har man 
gjort den erfarenheten, att dessa vågor dämpas avsevärt 
starkare än de längre. Denna dämpning ökas därtill ytter
ligare när atmosfären är fylld med regn, snö eller tjocka. 
I t. ex. Hawaii där det ibland regnar mer än någon annan· 
sLans, har man vid mätningar under regnväder uppmätt en 
avsevärd försvagning av signalstyrkan. 
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Men centimetervålYorna ha även 8ma fördelar. Des83 
äro bland annat lättheten att skapa skarpt koncentrerade 

strålknippen med hj älp av antennsyst m av sm dimcn
sioner. En för tärkning 10 OOO-tals gånger p detta sätt är 

icke omöjlig att uppIla. Samm a slags förstärknm g med 
riktat antenn.' ystem kan erhållas vid m ttagarsidan. Och 
det beh c)vs sål unda i verkligheten mycket små effektm äng

der för att ö erbrygga stora avstånd. .1ed endast 100 
mikrowatts uteffekt från sändaren har man kunnat nå för
bin delse över åtskilliga kilometer . En annan fördel n ed 

centimetervågsområdet är alt tillgången på frekvenser 
inom detta område är nästan obegriin ad . Tågra hundra 

kpl s mer eller mindre betyder icke så mycket när hela 
frekvensområdet omfat tar nära 30000000 kp/ sl 

En av rsakem a ti ll alt ultr akortv gsapparatur ännu 

icke blivit så populär bland amatörer och för kommersiellt 
bruk är nog den , alt det ~lr ganska kinkigt att få dylik 
apparatur att fun cyera oklanderligt. edan vid lägre fre

kvenser, såsom mellanvågsom rådet, man ej har någoll 
större svårighet att få sändare och mottagare att fungera 

hyggligt även om de inte äro »topptrimmade», så kan en 
enda liten felaktigt injusterad detalj i en ultrakortvågs
apparat helt spoliera resultalet. 

Vad bör man tänka på för alt erhålla maximal räck
vidd med minimum sändarstyrka vid ultrakortvåg? Här 

någr a praktiska tips : 

1) Placera sändaren e tt i ntill antennen, så att en myc
ket kort tr al lsmissionslinje b höv r anviindas och så att 

därigenom förlusterna vid transmissionen fr ån sändaren 
till antennen bli f?må. 

2 ) Använd vägledare eller koaxialkabel, som ger minsta 

möjliga effektförlust. På figur 2 synes från vänster våg
ledare för l Clll, 3 cm, 10 cm och låg effekt samt en våg
ledare för 10 cm vågUingd och hög eHe t. Såsom framgår 
av fi g. ä r det den m alare sidans dimension som befTriinsar 
storleken av den effekt som kan över föras. Den bredare 

F igur 2. Olika sektioner a,' ,·figl 'dar kunna anvund. som trans
missionslednin ar fö r ultrahöga frek enser. Fr n vänster räknat 
synes vagledare för l cm, 3 cm, 10 cm våglängd och låg effekt 
samt 10 cm våglängd och stor effekt. Vågledaren kan även använ
das som en antenn - änden Lör då br das ut till en tratt för alt 

bättre anpassas till fria rummels impedan . 
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sidan begränsar den låg t a frekvens som kan passera 

igenom; den måste var större än en halv våglängd. 

3) e t ill att antingen horisonten är fri utan l1inder till 
mottagaTen eller oc att för emål av sådan uts träc -ning 
och placering fi TI11 as a tt de kun na f "r ulses reflektera ener
gien i lämplig riktning. 

Bland andra infl ytanden kan man mäl1:a vtlgorn as pola
risation . å for t våg01'na rc flekter s mot markytan eller 
andra hinder undero-å de som bekant en ändring i polari
sationen. Om n u mottagar antcnnc l1S dipol ej är korrekt in
riktad med hänsyn ti ll polarisations planets vinkel, kommer 
en stor del av den inkommande energien att gå förlor ad. 
Man kan faktiskt vinna upp till hundra gångers förstärk
ning vid mottagarsidan endast genom alt ändra n got pån 

dipolens inriktning. 

Det finn s tillfällen , särskil t vid kriminalpolisens spaningar, då 
en »walkic-talkie» skulle vara alltför iögonenfallande. Det finns 
emellertid numera »osynliga» utrustninga r för ' äncllliug och mot· 
tagnin rr , som ger polisen oanade möjligheter; ~ådana apparater har 
nyligen konstruerats i England. En fördel med denna apparat är 
att händerna är fria och icke behöver begagnas vid manövreringen 
av apparaterna. Olika lyper av dessa appara ter har fat t ganska 
vidsträckt användning bl. a. inom den en"dska sta tsförvalt ningen. 
]\fan an änder en trupmikrofoll och en höjlig kvalwågsantenn 
dold i kläderna ; det enda synliga är n oan!'Cnlio- öronmikroCon. 
likna nde den som användes av lomhörda. Själva utrustnin rrcn och 
dess hatt rie .. är inbyggda i t\'enne [Jata askar av fickionnat. S~ 
utrustad kan en detekli\' exempelvis blanda _ig m d folkmän rrden 
och rapportera lill en bil på några hund ra meters avslånd. 

Där sekxetessen icke är nödvändig ger en kvar· lv gs spöantenn 
lörrc räekviJd och en k!·istallmikroCon nv normalulföramIe kan 

anvällda~. 

Mottagarens känslighet är ca 5 ,fl för 10 mW tonfrekven t ut
effekt. Automatisk frekvensomkoppling användes vid övergång från 

sällunillg LiU mottagning. 
Då utrustJl in a en är kopplad som mottagare arbetar det första 

röre t som en supcrregenerativ detektor, det andra som LF·förstär
kare och det tredje som slu tsteg. Den superregencrativa effekten 
ernås ~'enorn återkoppling från anoden i slutsteget t.ill detektorgall· 
ret. Efter omkoppling till sändn ing arbetar det första röre t som 
oscillalor och de blda ndra som mikroronCörstärkare respektive 

modula torsteg. 
Medelst skruvrnejseljustering av en 15 pF trimmerkondensator 

kan bandet 75- 100 Mp/ s täckas. Frekvenskollstansen är god, vilket 
u ppnåtts genom ett högt CjL-förh:111undc och lämplig dimensione
ring av aterkoppl ingskretsen. 

Ett miniatyrrör alstrar vid sändning 120 IDW. Då hörtele
fonen är har i kretsen vid sändninr< möjliggöre ett hedömand 
av lIlodulat ionsbalileten. Drifts tabiliteten är sadan, att utrustning
en fO r\sätter att arheta till och med om spänningen på 90-volts· 
batteriet sjunker till 55 volt, men räck ' iddcn begräusas naturligt
vis då i viös grad. (G W ) 
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Om bildkvaliteten vid televi
sionssändningar 


Av tekn. licentiaterna Björn Nilsson och Hans Werthen 

nedanstående artikel lä mnas en utförlig edogörelse för de faktorer som be
stämmer bildkvaliteten vid televisionssändningarna. 

En mängd undersökningar ha utförts för att klarlägga 
problemet om önskvärd bildkvalitet för television. Vid ti
o ig'are försök utgick man från finstrukturen i tidnings
bilder, fotografier och rörlig film och härledde därur ett 
ekvivalent linjetal för televisionsbilder av motsvarande 
geometriska skärpa. 

De analytiska resultaten överensstämde emellertid då
ligt med de praktiska erfarenheterna. Engelsmän och tys
kar hävdade, att gott resultat erhölls med 400 linjer, samt 
att en övergång till 600 linjer visserligen kunde övervägas 
i framtiden , men att förbättringen med dåvarande ut
rustning blev relativt liten. Å andra sidan visar en mi
kroskopisk undersökning, aU 35 mm film motsvarar en 
geometrisk skärpa av 1500 linjer, 16 mm 750 linjer samt 
8 mm film 400 linjer eller samma som engelsk och tysk 
television. 

8 rrun amatörfilm har visserligen siu givna underhåll
ningsvärde vid kortare program i en trängre krets, men 
man har nog allmänt en känsla av att den inte är till
räckligt bra för att användas i regelbundna program
sändningar. Om j ämförelserna äro rättvisa, borde därför 
linjetalet ökas kraftigt, innan televisionen är mogen för 
allmän spridning. 

Med denna motivering har i Frankrike ett 1 000 linjers 
system fö reslagits, medan man i Schweiz överväger att 
övergå till experiment med 750 linjer. 

1 är Radio Manufactarers Association, RMA, i Amerika 
stod inför jätteuppgiften att ena de olika företagen om 
ett standardsystem, vilket var de statliga myndigheternas 
villkor för tillåtelse att kommersialisera televisionen, blev 
helt naturligt linjetalet ett av de första diskussionsäm· 
nena. Stödda på olika undersökningar varierade kraven 
frän 441 till 1029 linjer. Liksom i Europa kommo de 
lägre förslagen från dem som hade de största praktiska 
erfarenheterna. '. 

För att få en enhetlig bedömningsgrund verkställde 
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RMA en omfattande utredning. Orsaken till den bristande 
överensstämmelsen vid tidigare försök visade sig bero på 
att linjetalet, vilket objektivt bestämmer finstrukturen, 
endast är en av de många faktorer, som bidra till det 
subjektiva intrycket av bildskärpan. Med hjälp av medi
cinska iakttagelser samt psykometriska prov undersöktes 
därför den kombinerade verkan av objektiva och subjek
tiva inflytelser. Utredningen har ställt hela bild återgiv
ningsproblemet i en ny dager och möjliggjort en teOl'e
tisk bekräftelse av de praktiska erfarenheterna. 

Ögats arbetssätt. 

Televisionens uppgift ar att öka synvidden. Vid upp
ställande av kvalitetsfordringar på överföringen är det 
därför naturligt att utgå från ögats arbetssätt och presta
tionsförmåga. Man kan därvid inskränka sig till aLt un
dersöka den mycket begränsade del a\' synprocesser, som 
berör uppfattningen av plana bilder med måttlig kontrast 
och normal belysning. Om resultaten kunna översättas 
till dc inom elektrotekniken använda kvalitetsfaktorerna 
bandbredd, amplitud och signal-brus-förhållande, så har 
man en möjlighet aU dels ange de maximala fordringar 
som det med hiinsyn till ögat lönar sig att ställa på ett 
ideellt televisionssystern, dels bedöma de verkningar, som 
eventuellt nödvändiga kompromisser få på bildkvaliteten. 

Seendet är i motsats till hörseln i princip en mångka
nalöverföring. Bilder av omvärlden projiceras genom ett 
linssystem på näthinnan, som består av ett stort antal ljus
känsliga element, tappar och stavar, vilka omvandla ljus
energi till elektriska impulser. Ju kraftigare cIet infallande 
ljuset är, desto fler impulser utsän<las per sekund. För 
det detaljerade seendet svara tapparna inom en mindre del 
av näthinnan, där var och en genom en egen nervkanal 
står i förbindelse med h j ärnans syncentrum. 

Avståndet mellan tapparna bestämmer synskärpan. Om 
t. ex. en mycket finkornig fotografisk bild projiceras på 
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näthinnan, uppfattas endast de punkter, vars Ij usrefIexer 
träffa tapparna, medan mellanliggande punkter inte ge 
något bidrag till impulserna. Kornigheten i bilden kan 
därför ökas tills kornavståndet blir lika med avståndet 
mellan närliggande tappar, utan att ögat märker någon 
förändring av finstrukturen. Genom talrika försök har 
man funnit ett genomsnittligt värde på synskärpan vid 
normal belysning vara 1,5 bågminuter. Denna goda skärpa 
är begränsad till en s nvidd av ca 2° och sjunker sedan 
gradvis till 6° , vilket motsvarar begränsningen av den s. k. 
gula fläcken. Det största synfält, som bekvämt kan iakt
tagas är ca ISO i vertikal led och 20° i horisontell led. 
Motivets yttre delar uppfattas då endast i stora drag. 

Vid fixering av ljusstarka bilder med god kontrast kan 
kärpan ökas betydligt över 1,5 bågminuter. Detta tillgår 

p,nligt uppgift så, att ögat rör sig något fram och tillbaka 
över bilden hela liden, så aU nya tappar motta ljusenergi 
från en viss punkt. Den förbättrade skärpan uppstår då 
som ett medeltal av resultatet från flera observationer i 
analogi med medelvärdesberäkningar vid fysikaliska mät
ningar. Vid rörliga bilder hinner däremot inte ögat utföra 
dylika palpiteringar, varvid skärpevärdet 1,5' gäller. 

Ögats förmåga att särskilj a ljusväxlingar och rörelse är 
tämligen obetydlig. Ur elektrisk synpunkt skulle lllan kun
na säga, att hög känslighet uppnåtts aenom att brusnivån 
minskats på bekostnad av moduleringsbandbredden. 

Siffermässigt uttryckes rörelseuppfattbarheten med den 
maximala flimringsfrekvensen. Detta tal är mycket bety
delsefullt, och dess relativt låga värde utgör förutsättning
en för såväl televisionen som de rörliga filmbilderna. För 
talet gäller följ ande: 

l) Flimr ingsfrekvensen växer logaritmiskt med bildens 
Ij ustäthet. 

2) Flimringsfrekvensen växer med ökad synvinkel. 

3) Flimringsfrekvensen växer, när förhållandet mellan 
den mörka och ljusa delen av bildperioden ökar. 

4 ) Flimringsfrekvensen växer, när den omgivande be
ly, ningen ökar. 

Om man med valda värden på de inverkande faktorerna 
beräknar den maximala flimringsfrekvensen, så kan man 
också uppskatta ögats totala moduleringsbandbredd vid 
ifrågavarande bely ningsförhållanden. :Metoden kan illu
streras av följ ande exempel : 

Ett vitt fält alstras aven smal linje, som rör sig över 
en skärm, varvid specifika ljusflödet är 200 lumen/ m2• 

Förhållandet mellan ljus och mörk bildperiod är 500_ 
Rumsbelysningen är 30 lux. Bilden betraktas med vertikal 
synvink l 15° och horisontell synvinkel 20°. Om linjen 
rör sig över skärmen 60 gånger per sekund, verkar den 
j iimnt belyst. Maximala flimrings frekvensen är således 60. 
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Synskärpan är vid 200 lumen/m2 1,5'. Den är visser
ligen begränsad till synvinkeln 2°, men ögat kan välja 
vilken del av bilden som helst för noggrann betraktelse. 
Inom hela bildvinkeIn l X 20 ° måste synskärpan därför 
vara 1,5' . Det ekvivalenta antalet nervkanaler är således : 

15 ·60 - 20·60 = 480 000 n 
1,5 ·1,5 

Varje kanal har banJbredden 60 p/s. Ögats totala modu
leringsbandbredd blir således 29 Mp/ s. 

Genom att minska kravet på rörelse i bilden kan modu
leringsbandbredden minskas till hälften. Vid filmen åstad
kommes detta genom att varje bild visas två gånger, var
vid rörelsen bestämmes av 24 bilder/sek och flimringen 
av 48 biIder/ sek. Vid televisionen kan samma effekt upp
nås genom konstgreppet med meUanradsavsökning. Under 
de givna förhållandena, vilka äro typiska, blir den önsk
värda bandbredden således IS Mp/s. 

I Europa, där växelströmsnäten ha 50 p/ s, brukar man 
av praktiska skäl använda 50 bildfält/sek i stället för 60 
i Amerika. För att undvika flimring måste man då an
vända ljussvagare bilder. För europeiska system blir ögats 
ekvivalenta moduleringsbandbredd 12 Mp/s. 

Av ovanstående resonemang inses, att det med hänsyn 
till ögats prestationsförmåga inte lönar sig att i ett ideellt 
tclevisionssystem använda större bandbredd än 15 resp. 
12 Mp/ s och ett högre linjetal än 600. 

Ur sambandet kan man också utläsa hur bildkvaliteten 
påverkas av en bandbreddsminskning med bibehållen op
timal dimensionering. Vid oförändrad synvinkel niåste 
bildpunkternas storlek ökas_ Om denna överskrider syn
skärpan alltför mycket, börj ar bilden verka oskarp. San
nolikt fiunes i praktiken dock en viss reserv i det försik
tiga värdet 1,5'. Den naturliga åtgärden vid minskad band
bredd är emellertid att minska bildvinkeln, dvs. minska 
antalet bildpunkter. Värdet 15 X 20° motsvarar de bästa 
platserna på biografer med ett avstånd till skärmen= 4 
ggr bildhöj den. Detta förefaller väl stort för hemtelevision, 
där man inte som på en biograf låter bilden dominera i 
synintrycket hela tiden. En minskning av bild vinkeln till 
6 il 8 ggr bildhöjden medför sannolikt ingen nämnvärd 
försämring av bildintrycket. Motsvarande linjetal äro 400 
och 300. 

Tar man endast hänsyn till de teoretiska möjligheterna, 
skulle det engelska 405-linjers systemet ge fullt tillfreds
ställande resultat, medan det amerikanska förslaget med 
525 linjer näTmar sig det optimala. Emellertid försämras 
bildkvaliteten i praktiken dels på grund av den s. k. av
sökningen, dels genom ofullkomligheter i överföringsele
menten. 

:51 



A vsölcningens princip 

I alla hittills kända televisionssystem överföres i ett givet 
ögonblick endast ett bildelement. (I ett färgsystem uppde
las detta i tre delbilder, som vardera tilldelas en kanal, men 
geometriskt sett finnes endast en bildpunkt. ) Bildpunkterna, 
som på kameraskärmen ligga bredvid val'andl'a i r ununet, 
inordnas på sändarsidall genom avsökningsföd arandet ef
ter varandra i tid n. p , mottagarsidan sammansättes det 
så erhållna bildpunkttåget åter till en bild i rummet. Konst
greppet med avsökningen reducerar antalet behövliga över
föringskanaler till en. Samtidigt uppkomm r emellertid en 
viss distorsion, som inte fanns på kamerabilden, och vilken 
begränsar bildkvaliteten på mottagarsidan. En noggrann 
kännedom om avsökningens arbetssätt är därför nödvän
dig vid utfo rmningen av ett praktiskt televisionssystem. 

Vid ideell bildöverföring har trålen formen aven slits, 
vars bredd är obetydlig och höjd = bredd.en aven linje. 
Intensite ten skall vara konstant över strålytan. Frekvens
bandets vidd beräknas ur samb andet: 

10=0,5·lb ·N2. R 
N = linjetalet 

f" = bildfrekvensen 
R=förhållandet mellan bildens bredd och höjd 

För att fullt utnyttja möjligheterna borde en fyrkantvåg 
med grundfrekvensen lo överföras. Då N motsvarar ögats 
upplösningsförmåga, kan en beo-ränsning av bandet till 
grundfrekvensen utan olägenhet göras . 

Under gynnsamma omständighete-. kdn el nna anord
ning överföra ett schackbrädesmönster med rutornas si
dor = lin j ebredden. Villkoret är, att begränsningslinjerna 
mellan rutorna sammanfalla med avsökningslinjerna. San
nolikheten är emellertid lika tor att gränslinjerna hamna 
mitt på avsökningslinjerna, varvid mönstret urartar till ett 
antal vertikala linjer vid horisontell avsökning. Statistiska 
upplösningsförmågan för systemet motsvarar snarare ett 

schackmönster med sidorna= {2 ·linjebredden. Med lika 
horisontell och vertikal skärpa kan frekvensbandet minskas 

till fo/Y2. 
Redan en ideell avsökning på sändarsidan medför så

ledes, att linjetalet och frekvensbandet "id oförändl'ad 
skärpa måste ökas med ca 40 %. 

Vid de kamer arör och bildrör, som för närvarande fin
nas, har strålen emellertid inte den ideella slitsformen 
utan är rund. I nten iteten är heller inte konstant utan av
tar över linjebredden som en kvadrerad cosinusfunktion. 
Om strålens bredd bibehålles på sämlarsidan, urartar en 
linj e, som är nära p arallell med avsökningsriktningen till 
en streckad linje. På mottagarsidan blir bilden randad 
med omväxlande ljusare och mörkare partier. Trots att 
linjetalet motsvarar synskärpan, blir denna extra mönstring 

lätt synlig, beroende på att den är stillastående och ut
sättes för ögats »palpiterande» granskning. För att eli
minera felet skulle en fördubbling il tredubbling av linje
talet behövas. Att binda sig vid ett linjetal, som är 3 ggr 
större än vad som motsvarar den normala synskärpan, 
och dänlled tredubbla den överförda bandbredden endast 
för att kompensera ofullkomligheter i den nuvarande ap
paraturen, är dock en dyrbar utväg, som endast bör tillgri 
pas i nödfall. 

I praktiken har man motverkat tendensen till uppdel
ning i streck av linjerna på sändarsidan och mönsterbild
ning på mottagarsidan genom aU defokusera strålarna. P[l 

grund av överlappningen kan därvid intensiteten gör as 
konstant över linjebredden. Vid 100 % överlappning er
hålles konstant intensitet. 

Objektiv bildskärpa 

Det är tydligt, att en viss minskning av bildskärpan upp
står vid defokuseringen. Beroende på att skärpebegreppet 
inte är entydigt, ge de olika beräkningarna emellertid olika 
resultat. En jämförelse visar t. ex. att den vertikala ut
sträckningen aven punkt vid 100 % överlappning varierar 
mellan 2 och 3 radavstånd mot l och 2 vid ideell avsök
ning. Men då punktens intensitet avtar gradvis til! O, är 
det inte rättv ist att påstå, att dess skärpa avtagit 2 il 3 
agr. Denna försämring uppstår nämligen endast i ogynn
samma fall av direkta övergångar från .svart till vitt. De 
i praktiken betydligt vanligare halvtonsövergångarna bli 
däremot inte nämnvärt försämrade genom defokuseringen. 

nligt ett förslag av Wheeler och Loughren bedömes 
bildskärpan genom återgivningen aven horisontell och 
en vertikal smal ljus linje. Bildpunktens vidd definieras 
som basen aven rektangel, vars yta motsvarar ljusinne
hållet och vars höjd strålens ljusintensitet i träffpunkten. 
Rektangelns bas varierar därvid med träffpunktens läo e 
mellan l och 2 radavståndet i vertikal led. I medeltal blir 
den vertikala skärpan 2· radavståndet. Den horisontella 
skårpan beror på bandbredden och blir lika med den 
vertikala, om frekvenskurvan är rak till värdet f = fc: där 

och sedan avtar linj är t till O vid 1=2· fe. Vid kvadratisk 
strålform med konstant intensitet erhålles sanuna skärpa, 
om frekvenskurvan är rak och slutar tvärt vid f = 1,18 . IC. 

Fig. 1. (mouåencle sida). JämIörelse mellan den bildb'alitct, som 
uppnås med 16 mm film och den bildkvalitet som uppnås vid tele
visionssändning vid en hand bredd av 16 Mp/ s. Bilderna överst visa 
originalbilderna. Bilderna i mitten visa sallnna bilder överförda 
per television vid utnyttjande av 16 Mp/ s banclbredcl. Bilderna 

längst ner visa S31l1lna hilder å tergivna med 16 mm film. 
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Mrtoden visar, att de fel, som uppstå på grund av strå
larnas form, till största delen kunna kompenseras genom 
fördubbling av frekvensbandet För 441 linjer blir fc= 
2,75 Mp/ s. Totalt fordras då 5,5 Mp/s. Då det tillgäng
liga utrymmet enligt amerikansk standard endast är 4,25 
Mp/ s, föreslog man att bibehålla värdet 441 och begränsa 
den lutande delen av frekvenskurvan till 1,5 Mp/ s. En 
ytterligare ökning till 525, som sedermera genomförts, 
medför enligt beräkningarna sämre resultat vid denna 
kanalbredd. " 

Kell, Bedford och FredendalI beräknade det optim ala 
lin jetalet vid en given bandbredd och med varierande 
frekvenskarakteristik. Skärpan bestämdes för en tvär över
gång från svart till vitt i vertikal och horisontell led. 
överlappningen begränsades till 50 %. Inverkan av de 
oundvikliga insvängningarna, som ge extra linjer i hori
sontell led, ansågs försumbar. Resultatet framgår av fig_ 
2. Vid lika horisontell och vertikal skärpa blir det opti
mala linjetalet 441, om frekvenskurvan som i föregående 
fall göres rak till 2,75 Mp/s. Bästa resultat erhålles där
emot med fullt utnyttj ande av frekvensbandet, dvs. när den 
sammanlagda verkan av strålarna och förstärkningskur. 
van ger rak karakteristik till 4,5 Mp/ s. Det optimala linje
talet blir därvid 507. 

I fig. 2 har även ett godhetstal för bilderna definierats. 

l
Q 

l/V = vertikal skärpa 
l/H=horisontal skärpa 

Optimala förhållanden anses således råda, då skärpan i 
båda riktningar är lika. Motiveringen är, att map kan 
närma sig bilden tills dess ögat upptäcker ofullkomlighe
ter ,i en riktning. Ett eventuellt bättre värde i den andra 
riktningen skulle då inte kunna utnyttjas. På grund av 

I 

godhetskurvornas flacka förlopp inom de optimala områ
dena medger man dock, att mindre differenser kunna god
tas. En vertikal skärpeförbättring av 20 0/o anses t ex. 
motsvara en förbättring i båda riktningar av 10 0/ O• Ut
trycket tar inte hänsyn till lin j estrukturen, som kvarstår 
till en viss grad vid 50 Q/ o överlappning. Den slutliga re
kommendationen ligger mellan 441 och 507. 

En tredje metod för beskrivning av bildkvalitet har fö
reslagits av Cawein. Man beräknar därvid inverkan på av
bildningen aven ljusimpuls av de olika överföringsele
menten. En kvalitativ förklaring lämnas till att 35 mm 
film ger bättre bilder an 16 mm film, trots att båda anses 
ha betydligt högre linjetal än de nuvarande televisions

34 

,eD 
\_\ ""O II} ? o \ - f- .o -.: ~ o )I n~.g f{j'11. t OJ :I K E~ E\ ~ "' .... c E - I 

\ '-= -a.;;;
L.a L. 

lt.I C '0\ / 

1\ 
 :2 X;.. Frekvenl; 4,5 Mpj5 

/'- ·'<10 

2 -"'...~H,\m~i) /\ ~ OJ 
.r: 
c: \ 1\ \. /OJ 1<.0 

el 
 \\ /H!) (m:C;>'.r:.! 
:g Q= ' f '\ .L~,00 ~ -V(-&ll+[~)~H~lm=O.E>-')::r>..., "/~ u 
o ..... r-., 

c> 80 
 \. / I'. 

............
\. )~I -~/.~ -, ..........
.... 41 2 ["'-'~ " -60 r- ö - r--...."/, r 1: 

X
""", --,  --, - t->" lL ~-40 

Q3 ~Vy ~ ~ -- r=-=VlO 
]L 

o V 
100 wo 300 400 SOO GOO 700 800 

Antal oV5Ökning:;linjer (vid 30 bilder/:;) 

Fig_ 2_ GDdhetstalet beroende av horisontell och vertikal skärpa. 

bilderna. Den slutliga skärpan bestämmes genom det re
sulterande linjetalet NI enligt sambandet: 

Som exempel nämnes en överföring av 16 mm film, 
som har skärpan 800 linjer. Kameralinsen antas motsvara 
1500, strålarna vardera 600 och projektionslinsen 1000 
linjer. Enligt sambandet blir den resulterande skärpan 
287 linjer. Om i stället 35 mm film med linjetalet 1600 
användes, ökas den resulterande skärpan till 300 linjer. 
Den teoretiska skillnaden är således obetydlig. I praktiken 
är den däremot fullt märkbar. Till en del förklaras detta 
av den större precisionen vid såväl tillverkningen som åter
givningen av 35 mm film. Men den huvudsakliga orsaken 
är, att filmens linjetal i själva verket är betydligt lägre 

än vad man normalt räknar med. 
Trots att de teoretiska beräkningarna visade, att kanal

bredden 4,5 Mp/s bäst utnyttjades genom linjetalet 441, 
beslöt man senare att övergå till 525 linjer. Orsaken härtill 
var det delvis överraskande resultatet av undersökningar 
av televisionens och filmens subjektiva bildkvalitet. 

Subjektiv bildskärpa 

M W Baldwin utförde en rad psykometriska prov för att 
undersöka det subjektiva intrycket av bildkvalitet. Jäm
förelse gjordes mellan mekaniskt avsökta filmbilder, som 
återgavs på ett bildrör och 35 mm film, där återgivningens 
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skärpa kUllde.. varieras ctenolll defokuserill " av linssyste

met. En skarp punkt tergavs då SODl en liten yta, varvid 
JUan för va 'je inställning kunde b r~ikna det ekvivalen ta 
linjetalet eller antalet bildpunkter. ertikal och horison 
tell skärpa varicrades gcnom bländare av olika fo rm. Åskå

darna behövde bara säga, vilken bild som i ett givet ögo n
blick var bä t.. Om IIsikterna voro lika fördelade, ansågos 
bilderna lika bra. Om 75 % föredrogo en bild , definiera
des den . om l ellhet bättre. 91 0/ O motsvarar 2 enheter, 
98 % 3 enheter. För att en kvalitetsskillnad skall vara fullt 

märkbar för så gott som samtliga åskådare, måste den 
sdedes vara 3 enheter. 

Undersökningens re ul tat skiljer ig väsent/j ot från de 
oll jektiva beräkningarna och ger möjlighet att bedöma 

et subjekti\ra värdet a\r olika förbättrinaar. 

Den vertikala skärpan befanns vara N/ 1,9 mot N / 1,4 
vid föregående beräknilwar. Skmlladen mots arar san

nelikt lin jestruklurens inverkan. 
Bandbredden för lika v rlikal och horisontell skärpa 

blir samma SOlU d n r aka delen ellligt Wheeler och 
Loughre11s beräknino·ar. Däremot visade sig hildelemen
ten s form spela mycket liten roll, speciellt vid högre linje
tal. Tid oför~indrat bildpunkttal kan förhållandet mellan 

vertikal och hori"ontelI skärpa arieras i förhållandet l 
till 9, utan att bilclintryeket fö rändras ens l enhet. Det 
bet -der exempelvis, att l injetalet vid 4 1p/ s bandbredd 
utan oläo"enhet k an väl jas mellan o-ränscflla 300 och 850 

lin jer. Det nomlala värd t är ca 00 linj r . 
tredningen isar ock å, att bildkvaliteten ändras myc

ket långsamt med bandbredden. Av fig. 3 kan man utl äsa. 
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Fig. 4 S lIhjekli\ u bildskärpan som funktion av hand bredd resp. 

att 44,1 lin jer motsvarar 2,5 Mp/ s. 3 enheters förbättring 

medför en ökning till 4,. Mp/ s. Ytterligare 3 enheter 
fordrar 8 Mp/ s ellcr ungefär 750 linjer. P å grundval av 
mätningarna böjdes linj etalet till 525, vilket möjliggör ett 

bättre utnyttj ande av det tillgängl iga frekvensbandet. 
Fia. 4 visar, hur det subj ektiva bildintrycket varierar 

med linj e- och hildpunktstal. Över 450 linjer är föränd
ringen liten. Genom att övergå till 625 linjer och 120000 
bildpunkter skulle man dock kunna få 3 enheters för
bättring utöver det amerikanska systemet. Med nuvarall
de apparatur kan saledes endast 25 fJ/o av den teoretisk-t 

möjliga bildkvaliteten uppnås. En av orsakerna till detta är 
den dåliga detalj kontrasten i bildrören, som är ca 10, me
dan motsvarande värde för film är 35. . n ökning till 30 
skulle förb ättra den vertikala skärpan, så att 200000 punk
ter kunna överföras med 600 linj er. Däremot lönar det sig 

dåligt att för närvarande öka linj -talet, eftersom en stor 
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Fig. 3. Det lIbjekliva bi.ldintryckels heroende av bildpunktst al et. 
bildpunktsIa I. 
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del av förbättrin <ren skulle aå förlorad genom ytterligare 
kontrastförlust i bildrören. Framtida förbättringar kunna 
lika v ~il utn yttj a till alt öka den horison[ella ski"irpan. 

Baldwins prov äro mycket värdefulla för standardisering 

av telev isions" tem. Dett a gäll r i särskilt hög grad 
Europa, d~ir mall har relati t rikligt frekvellsutrymme och 
utan större oläo"enhet inom givna nonner gradvis kan in
föra förbättringa r genom utökning av bandbredden. I 

Amerika äl' däremot systemet redan fastlåst genom att 
arj e stalion enclast tilldelats 6 Mp/ s och resultatet blev 

där endast en l) kräfte1se av de praktiska erfare nheterna. 

Som subjekti a mätningar kan man oc å beteckna de 
j ämförelser, som O J Schade nyligen utfört mellan televi
sionsbilder av olika kvalitet samt 35 och 16 mm film. Det 
visade sig, tt aen fö rra hade en skärpa av l 500 och den 
senare av 720 linjer, men att projektionssystemen redu

(forts. på sid. 42) 
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Televisionssignalens vågform 

Av Arthur Wilkinson 

"
r	Vår engelske medarbetare fortsätter i 
detta nummer sin artikelserie om televi
sion med en redogörelse för, hur tel'e
visionssändarens vågform ser ut. 

'--	 ..J 

I förra artikeln genomgicks i största korthet principen 
för televisionsöverföring. Det omtalades i denna artikel 
hur man med en ljuskänslig anordning på sändaresidan 
»avsöker» den bild eller den scen, som skall televisioneras. 
Vidare omtal,ades, hur man låter variationerna i ljusinten
sitet från avsökningsanordningarna omvandlas tm spän
ningsvariationer, som får modulera en radiosändare. 

Det antyddes också i samma artikel hur man på motta
garesidan åter sammansätter de överförda spänningsvaria
tiunerna till ljusintensitetsvariationer med hjälp av ett ka
todstrålerör, vars elektronstråle tvingas att röra sig över 
en ljuskänslig skärm i exakt samma bana som avsöknings
strålen på sändaresidan. 

Det inses lätt att om det skall vara möjligt aU åter upp
bygga bilden eller scenen på mottagarens ljuskänsliga 
skärm måste man ordna med anordningar, som tvångsvis 
synkroniserar avsöknings- och återgivningsorganens rörel
ser. Den signal, som skall överföras, skall sålunda inte en
dast innehålla de mot ljusintensitetsvariationerna svarande 
spänningsvariationerna utan också spänningsändringar, 
som bringar katodstrålens bana över skärmen i takt med 
avsökningsstrålens. Denna synkroniseringsprocess åstad
kommes i allmänhet genom utsändandet av synkronise
ringsimpulser, som utsändes efter varje »avsökningsrad» 
och varje »bildfält». Det är därför tämligen självklart alt 
de signaler, som skall modulera televisionssändaren, blir 
av ganska komplicerad sammansättning. 

Vågformen hos de signaler, som skall modulera televi
sionssändaren, skiljer sig starkt från vågformen hos de 
signaler som tillföres en rundradiosändare. Förutom att 
moduleringsprodukterna måste innehålla de svängningar, 
som svarar mot bildens ljusintesitetsvariationer, innefat
tar dessa också synkroniseringssignaler. Den erforderliga 
banc1bredden blir därför oerhört mycket större än vid 
rundradiosändning och bestäms bl. a. av det antal element, 
i vilket bilden skall delas upp_ 

Bildavsökning med radjörskjutning 

Innan vi går närmare in på vågformen hos modulerings· 
spänningen måste vi ägna en stunds uppmärksamhet åt 
bitdavsökningen. I förra artikeln omtalades att bildavsök
ningen sker på ungefär sanllna sätt, n~lr man läser i en 
bok. Ögat »avsöker» rad efter rad, hoppar snabbt från 
slutet aven rad till nästa osv. Vid det televisionssys.tem, 
som tillämpas i England, har man emellertid infört en extra 
finess vid avsökningen för att komma ifrån hildernas 
»flimring». Detta avsökningsförfarande som benämnes 
»interlaced scanning», dvs. avsökning med radförskj utning, 
innebär, att man vid avsökningen utnyttj ar dubbelt rad
avstånd och låter varannan bildavsökning ske i mellan
rummet mellan närmast föregående. Förfarandet kan lät
tast förklaras i anslutning till fig. l. 

Katodstrålen startar i punkten A och rör sig över skär
men till punkten B; det uppstår sålunda en linje AB. Strå
len kastas sedan snabbt från punkten B till punkten C och 
rör sig sedan över skärmen till punkten D; en ny avsök
ningslinje CD uppstår därvid. Avsökningen fortsätter se
dan linje för linje iinda ner till sista raden, där strålen 
startar i punkten K. Från punkten K rör sig strålen sedan 
till mitten av skärmen till punkten L, där den sedan kastas 
upp till skärmens övre kant till punkten M och fortsätter 
därefter avsökningen aven halv rad MN. Därefter fortsät
ter avsökningen mellan de tidigare upplin jerade raderna. 
Den första hela avsökningsraden blir alltså OP. Avsök
ningen fortgår sedan mellan de tidigare avsökta raderna 
ända ner till skärmens undre kant, där strålen linjerar upp 
en sista hel rad WX, varefter strålen ånyo startar i punk
ten A och en ny avsökning påbörjas. 

Varje komplett avsökning över skärmen benämnes en 
bild. Varje delavsökning benämnes bildjält; de bildfält 
som börjar och slutar med hela linjer benämnes jämna 

M 
, A --------N 

O 	 B 
C ----------p 
Q D 
E 	 --------R 

~=-==--=-:. _.- ---- ~ 
U ____ H 
I ---- ----v 

W - ____________* 
L 

Fig. 1. Bildavsökning; med radförskjutning. 
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bild/ält, de bildfält som börjar och slutar med halva linjer 
benämnes udda bild/ält. 

I England användes vid BBC:s sändningar från Alexan
dra Palace ett televi ionssystem, som utarbetats av Mar
coni - EMI. Detta system arbetar med radförskjutning 
och med 405 linjer och 50 bildfält per sekund. På så sätt 
erhålles 25 kompletta bild r per sekund . 

Erforderlig banrlbredd 
Antalet element i en televisionsbild kan lätt bestäm

mas. Antag att bilden som skall uppdelas består av alter
nerande svarta och vita fyrkantiga element, vars band
bredd = linjebredden. I verlikal led finns det 405 linjer, 
och antages att bilden skall ha samma skärpa horisontellt 
och vertikalt, fimler vi, att eftersom bilden är rektangulär 
med förhållandet höjd: bredd = 4 : 5 består bilden av 
4052 X 5/ 4 bildelement, dvs. omkring 200000. Då vi skall 
överföra 25 bilder per sekund blir det antal element som 
skall överföras per sekund 200 000X 25, dvs. ca 5000000. 

Vi antog nyss, att den bild, som skall reproduceras, be
står av alternerande svarta och vita punkter, vars storlek 
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.L ...;..' . 11 • 
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Fig. 2. Vid överföring av omväxlande vita och svarta bildpunkter 
blir modulationssignalen en kant\'åg. För överföringen kan man 
emellertid nöja sig med att endast överföra kantvågens grundton. 

motsvarar just bredden aven linj e. För överföringen av 
televisionssignalen skulle då krävas frekvensutrymme för 
överföring aven kantvåg enligt fig. 2. En hel period av 
kantvågen svarar mot två bildelement, ett svart och ett 
vitt, föl j aktligen är kantvågsfrekvensen hälften av antalet 
bildelement. Om vi förutsiitter att endast grund tonen i 
kantvågen behöver överföras - vilket faktisk t visat sig 
fullt tillräckligt - skulle alltså en bandbredd av 2 1/ 2 
Mp/ s erfordras för överföringen av televisiollsignalen. 
Denna bandbredd, 2,5 Mp/ s, användes också av BBC vid 
televisionssändningarna från Alex andra Palace. 

I detta sammanhang bör vi kanske inskjuta det påpe
kandet, aU denna beräkning inte är riktigt korrekt, enär 
en del linj er måste elimineras föl' att få utrymme för bild
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(fo rts. på sid. 42) 

MODULAT/ON~pÅimINGEN
UNDER BILDAV.sÖKNINGE.N 

MODULAT/ONS5PÄNNINGE.N 
VID SLUTET AV "JÄ'MNA" 
BILDF)(lT 

MODULATION55PÄimlNGEN 
VID SLUTE.T AV >l UDDA" 
8/LDFÄLT 

F ig. 3. Televisionssignalens vågfonn efter likriktningen i mottagaren. Se vidare texten . 
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Av ingenjör Arne Sundin 

Philips har utarbetat en ny metod för 
tillverkning av helglasrör. I nedanstående 
artikel lämnas någ ra uppgifter om den 
nya tillverkningsmetoden och några data 
för de rör som tillverkas enligr denna 

metod. 

F.'-onstruktion 

Vid tillverkning av helglasrör -har 

man hittills i allmänhet förfarit så, atL 
kontaktstiften smälts in i en skål av 
pressglas, som, sedan elektrodsystemet 

monterats, hopsmälts med glaskoh·en. 
Glaset måste härvid värmas till smält
punkten, omkring 500 0 C, för att en 

säker hopfogning skall ske. Nackdelen 
med denna metod är att elektrods vste
met under uppvärmningsproceduren 
{ftr så hög temperatur, att katoden kan 
taga skada. En annan olägenhet ä r, att 

särskilda för ikti"heL ålgärder måste 
vidtagas för att in te kontaktstiftens lä
ge skall ändras i det mjuknade glaset. 
För att kunna utföra eventuellt erfor

derlig efterj ustering av stiften utföras 
dessa av mjukt material, varigenom 
emellertid röret blir ömtåligare vid 
hanterin<Yen. 

Vid till erkning av Rimlock-rören 
ker sammanfogningen av den med 

kontaktstift och elektrodsystem monte
rade sockeln - en glasplatta - med 
kolven, enom användande aven spe
ciell keramisk massa som bindemedel. 
Denna massa smälter vid ca 230 0 C 
cch ttstadkommer härvid en hopfog

ning lika god som om glaset skulle ha 
smälts samman. Tack vare den låga 
temperaturen riskeras inga skador på 
elektrodsystemet eller sockeln vid upp
värmningen och efterjustering av kon-

Laktstiften behöver ej ifrågakomma. 

Dessa kunna därför utföras av ett hårt 

material, som ej deformera~ så titt vid 
ovarsam behandling. Härigenom k-ull
lIa toleranserna och därmed också di· 

menSlOnerna minskas. venså kan 
elektr odsystemet utan risk placera 
närmare sockeln. Den nya fabrika

Li onsmetoden medför sålunda icke 
blott en förenklad tillverkrringsproce. 
dur med större möjligheter att erhålla 
en jämn produkt, utan möjli u gör ock
så en avsevärd minskning av rördi

mension rna mell bibehållande av nyc
kelrörens goda egenskaper. Diametern 
på Rimlock-rören är sålunda endast 
22 mm o h längden med kontaktstift 

Fig. 1. Jiimförelse mellan elektrodsystemen 
l,os Rimlock-rörct uen 41 (t. v.) och nye
kelröl'et UCH 21. Observera del förenklade 
utförande hos Rimlock-rörets sockel. l moL
. ats till CH 21 ligger triod sy~tl'met överst 

i UCH 4l. 

G2L3tW.l.O~::.J::: 

60-75 111m, beroende på rörtyp. De 

små dimensionerna i förening med 
helglaskonstruktionen gör rörtypen 
väl ägnad för användning vid höga 
frekvenser. Fig. l åskådliggör skillna
den i kon:otruktion och dimen ioner 

mellan det välbekanta röret U H21 
och motsvarande Rimlockrör, CH 
41. 

Rimlock-rörens sockel har 3 slift 
j ämnt fördelade runt en cirkel med 

11,5 mm diameter. Någon styrpinne 
finnes icke, utan röret styres i rätt läo-e 

i hållaren genom en på metallringen 
l--ring rörets nedTe del utpressad vårta, 
som passar i ett spår i den burkfonna
de rörhållaren. En fjäder låser röret 
säkert i hållaren. Detta system för lås

ning av röret genom metallringen 
(eng. »rim») har gett rörtypen dess 
namn. S fig. 2. 

I bott n på rörhållaren finnes en 
kort metallrörbit, som skall j ordas för 
att skärma kontakterna i rörhållarcll 
från varandra. 

Rörserier 

Av Rimlock-rören kommer en serie 
för allström med 100 mA glödsh'öm, 

U-serien, att under 1943 introduceras 
; Sverige. En serie för växelström med 
6,3 V glödsvbinning, • -serien, och en 
för 1,4 V balteritlrift, D-serien, äro alt 
vänta så småningom. 
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Fig. 2. Rörhållar för I{imlock·rör. 

All8lrömserien 

-se rien omfattar fern t) per, nä:. 1

ligen tn od-he den CH41, pentod
dioden U F41 , pentoden UF41, ~lut

pen loden 41 och likriktarröret UY 
41. Vid valet av t)l)er i serien har man 
i möjligaste mån undvikit att komb i
nera Hera olika rörfunk li oner i ett och 
sanlll1a rör_ Endast undantaO"svis har 
man sammanfört flera elektrod stem 
i sanlllla rör och då ndast om detta 
iir himpligt av funktionella skäl. CH 
4,1 är exernpel -s enbart avsett som 

hlandarrör ; triodgalIr l och hexoden 
modulatoro'aller äro förenade i röret. 

Emedan detektorn i en normal mot
lagare kommer omedelba rt efter mel
lunfrekvensförstärk aren, har det an
setts naturligt att komhinera en pen
tod med en diod såsom i UAF41. En 
enkel ~uper kan sålunda förses med 
rör n UCH41, U .41, VIAl och 
IJY 41, varvid dioden i F41 använ
des för likriktning av såväl signal
som A K-spänning_ ill man ha ett 
,. legs lågfre vensför lärknincr, till räck
lig fö r anordn ande av motkoppling, 
användes ett andra - F41 för detta 
oindamål, varvid en särskild diod för 
A VK erhålles_ Skall mottagaren för
ses med högfrckvensförstärlm ing, an
viindes F41 i detta steg_ Likriklar
röret är tillriickligt fö r en dylik 1110 
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lagare för 220 V nätspänning och "id 
110 V räcker röret till för två UL4 
: push-pull. 

'/tOTa rördata och kopplingar 

Glödspänningarna för -rÖl"en äro 
följand : UCH41- 14 V, U F41 och 

41-12,6 V, L41-45 V och Y 
4l -31V. 

-CH41 är som ovan nämnts ute
slutande avsett som blanda rröl", var
vid en koppling enligt fi g. 3 rekom
menderas. Efter om blandarde1en är 
en hexod, måste röret dri a med kO Il 

stant skärmgallerspän lling, som utta
ges g nom spänningsdelaren RIK '.. 
Tomgångsströll1men genom denna böl' 
vara stor i förhållande till skärmgal
lerströmmen för att rörets impedans 
ej allt för mycket skall påverkas vid 
förstärkningsreglering. 

Oscillatorns avstämning sker i 
anodkretsen, varigenom risken fö r ire
kvensdrift vid A' 'K-reglering och va

ri ationer i nätspänning minskas. P< 

kort ågsbandet (1 5- 50 m) kan det 
ibland vara sv f t att få en o eiUat r 
att svänga jämnt över hela området. 
Oscillatorspänningen hrukar ju gärna 
vilj a minska med ökad kapacitans i 

het'en. En kopplingsfilless, som rc
kommenderas för att övervinna denna 
svåri o-het, är att dela upp gallerkon
densatorn i tv seri kopplade kond 11 

satorer ; en på 50 pF, närmast gallret, 
ch en på 150 pF_ Mellan dessa kon

densatorer inkopplas till jord en extra 
å terkopplingslindning, som dimensio-

J.r.;OPF l 

Fig. 3. Kopplingsoch ma för UCH iU som blamlarrör. 

Fig. 4. nodströmmen Eom funkLion av O"al 
l erför~ pän ningen ho ' hexoddden i CR 41 
vid ol i!.. a ,J.; 'irmgaIlerspänningar. Den slrec
kade kurvan gäll er för koppliugen i fig_ 3. 

Anodspänning 170 V. 

neras så, att oscillatorspänningen hö
jes vid omkring 40 111 < glängd_ 

Transponeri l1 gsbran theten för UCR 
41 är 0,4- mA/V vid 170 anodspän
r.ing, vilket med n lYod mellanfre
kvenstran f rmalo ger en förstärk
ning av omkring 90. fig. 4 återges 
någ ra anodström-aaller. pänningskur

vor för hexodclelen. 

Triodens statiska branthet är 1,9 
mAI och högsta tillåtna anodförlu t 
0,75 W_ 

I Hg. 5 återfinnes ett schema, som 
visar användningen av UAF4.1 som 
mellan- resp. H\.gfrekvensförstärkare. 

TOk/J 

c, 
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UAr UAF 41 

~ ~ 
I T 

A.ve 
+~ 

Fig. 5. Schema för UAF 41 som MF· och lågfrekvensförslärkare. Dioderna kopplade för 
likriktnjng av signal· 

Dioderna äro kopplade för Hkriktning 
av signal. resp. A VK·spänning. Röret 
har variabel branthet och är avsett att 
drivas med glidande skärmgallerspän. 
ning. 

MF·transformatorn är i den visade 
kopplingen försedd med uttag såväl 
för anoden som signaldioden i avsikt 
att minska dämpningen på kretsarna. 
Härigenom erhålles ökad selektivitet 
på bekostnad av förstärkningen. Med 
lös koppling mellan kretsarna erhålles 
vid 170 V på anoden en förstärkning 
av omkring 70, då uttagen äro place. 
rade vid 0,7 av lindningarna. Vid kri· 
tisk koppling utan uttag blir förstärk· 
ningen omkring 100. 

Elektrodsystemet i UAF41 är helt 
skärmat inuti röret, varför någon ut· 
vändig skärmning ej erfordras. Det är 
dock viktigt, att man ser till, att röret 
tryckes ned ordentligt i hållaren och 
att fjädrarna i denna gör god kontakt 
med metallringen rUllt röret. 

Rörets branthet vid 170 V på ano· 
den och 2 V gallerförspänning är 1,8 
mA/V. Inre motståndet är härvid 1,2 
MQ. Anodgallerkapacitansen är min· 
dre än 0,002 pF. Anodström·galler. 
spänningskurvor för MF·röret i fig. 5 
återfinnes i fig. 6. 

Som lågfrekvensförstärkare ger rö· 
ret i motståndskoppling vid Vb = 170 
V en förstärkning av omkring 80, vii· 
ket är mer än tillräckligt för att medge 

resp. A VK·spänning. 

lämplig negativ återkoppling från slut· 
röret, 

Pentoden UF41 motsvarar i stort 
sett pentoddelen i UAF41. Brantheten 
är dock högre, 2,2 mA/V, varför man 
bör använda detta rör som hög. eller 
mellanfrekvensförstärkare, då högsta 
känslighet önskas. Röret är även lämp· 
ligt som lågfrekvensförstärkare i mot· 
ståndskoppling. 

Glidande skänngaIIerspänning ger 
optimalt resultat. Lämpligt värde på 
skärmgallermotståndet vid hög· eller 

Fig. 6. Anodströmmen som funktion av gal· 
lerförspänningen vid olika skärmgallerspän· 
ningar hos UAF 41. De streckade kurvorna 
~älla för del vänstra röret i fig. 5 vid WQ 

resp. 170 V anodspänning, 

mellanfrekvensförstärkning är 40 kQ. 
Fig. 7 återger några kurvor för UF4L 

Vad som i det föregående sagts om 
skärmning av UAF41 gäBer även för 
UF41. 

UL41 är en 9 W pentod. Fig. 8 
visar en lämplig koppling för röret, 
där UY41 användes som likriktare. 
Mottagarens anodström silas här ge· 
nom ett motstånd på l 200 Q och slut· 
rörets anodspänning uttages före detta 
motstånd för att minska spänningsfal. 
let. Den filtrering, som erhålles vid 
uenna koppling, är ofta tiUräcklig i 
mindre mottagare, där högtalaren ej 
iir så känslig för brum. Användes en 
större högtalare med god återgivning 
av låga frekvenser, bör man använda 
en utgångstral15formator med kompen. 
sationslindning, eller förbättra sil· 
ningen genom att utbyta motståndet 
mot en drosseL I det senare fallet ut· 
tflges även slutrörets anodspänning ef· 
ter filtret. Härvid bör man ge akt på 
att spänningen ej blir för hög för slut· 
rörets skärmgaller, vilken spänning ej 
bör överstiga 165 V. 

Vid 165 V på anod och skämlgaller 
har UL41 en branthet av 9,5 mA/ V. 

Fig;. 7. Anodslrömrnen som funktion av gal. 
lerförspänningen hos UF 41 vid olika skärm· 
galIerspällningar. Streckade kurvor gälla för 

glidande skärmgallerspänning. 
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_.UL41 

för sluts teg med UL41. 
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Fig. 9. Total distorsion och ingängsspänning som funktion av 
utgångseffekten hos UL41 vid 3 k Q belastnillgsmotstålld och 

165 V aoodspänniog. 2 -
Vid 100 V är den 8,5 mA/ V. Tack o 

o 1 
vare den höga brantheten är röret lätt 
aU styra ut och fordrar låg negativ ler- och skärmgallertiIledningarna. 
gallerförspänning. Det senare förhål Dessa motstånd skola anbrillgas ome
landet är särskilt värdefullt vid låga cielbart intill röranslutningarna. 
nätspänningar. I diagrammen i fig. 9, 10 och 11 

För att undvika parasitsvängningar återfinnes en del intressanta uppgifter 
i röret rekommenderas inkoppling av om rörets egenskaper. 
motstånd på l 000 resp. 100 Q i gal- Likriktarröret i serien, UY41, är 

J 

w,,(w 
1.4 

,1,2 

1,0 

fJ,8 
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o 
0.1 

4
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2! 

-
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en halvvågslikriktare för en maximal 
likriktad ström av 90 mA. Vid 220 V 
nätspänning skall röret fö rses med ett 
skyddsmotstånd på 160 Q i anodtill
ledningen. Högsta tillåtna växelspän
ning är 250 V varvid reservkondensa
torn ej bör överstiga 50 .uF. 

V' ~~r !OOV 
R,,-140n 

fJL.f.2J-fi-'4 

--;-l-_~ 
10 R.{kfl, 100 

Fig. 10. Heldragna kurvor: Utgilngseffekt hos UL41 som funk· Fig. 11. Heldragna kurvor : Utgångseffekt hos UL41 som funk
tion av belastningmotståndet vid olika distorsionsgrader. Strec tion av belastnin(p nobtåndet vid olika distorsiousgrader. Strec
kade kuryor : tgångseffekt, då gallerström börjar flyta, som kade kurvor: Utgli ngseffekt, då gallerström börjar flyta, som 

funktion av belastningSll10tståndet VI! = V112= 165 V. 

f, 

Nya R.-F.-iostrument 
Ett purti te rmoko pp la lIe H iig-fr ekvensmet r a r 0- 2.5 A . 
Fabrikat '''es to n (u la n te rmo kors 2,5 må). Fyrkantig t 
58XGS llllll . Ett synnerligen ged ige t panelill s t l'Um ent. som 
Wr tilWill ct för s,iljes fö r eudast 18: 90 p er .s t. 

.\n tc nniso latore r ( nya), hö~"iirdiga , a vsedda f/jr fl ygplan 
(Il-17) . L iimpliga t iII ,~ihHln r an te nn e r. H ul' k ostut i t ill 
verk ning l -l: - , si il j cs [ö r enda·t 2: 75 p('r st. 

Radioamatörernas Illköpscentral 
Trollhättan 2. - Tel. 12139. 
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funktion av belastningsmotstli ndet V" = Vg2 = 100 V. 

le 

RADAR 
TELEVISION 


ATOMKRAFT 

m. m. i en rikt illustrel'lld frarnstiillnilli{ (c :a 150 
sidor) i modern RADIOTEKNIU och ELEKTRO· 
NIU. Utul'lJetad av kända faekmiin. Utsiindes i de
lar veckovi s. 
[mätt 18: - kr. (för hela kursen) pd postgiro 258388 
eller bcgii)' prospc!;t frun R i l D108J{OLAN, iS :t E riTcs
gatan 95, "tocMzolm Va. 
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Televisionssiglllllens ... Fort s. fr . sid. 3 r 

synkroniseringssignalerna. Vi aterkommer härtill längre 
fram. Vllra si hor ger emellertid den uppfattning om stor
leksordningen av den handbredd, som behövs för att över
föra televisionssignalerna. 

Det är lätt att inse, alt OIll vi skulle sätta igång med att 
s1inda televisionssignaler med sidoband upp till 2 1/2 
Mp/ s på 'anliga rllndradiovåglängder, å kulle det inte 
finnas rum för andra stationer på dessa band. Vi måste 
vända oss mot högre fr kvenscr cch i själva verket måste 
vi gå ända upp till frekvenser upp t 40 lp/ för att få 

tillräckligt med utrymme. BBC-sändaren sänder bildsigna
len på 45 1p/ s och det åtföljande ljudet på 41,5 Mp/ s. 

Televtsionss ir;;nalens vågjorm 

I fig. '1 visas hur tele\Tisionssignalen ser ut efter likrikt
ning i mottagaren. Som framgår av figuren motsvarar vitt 
maximum bärYågsstyrka ( = 100 0/o modulation) medan 
svart svarar mot 30 0/O modulation. Signaler under 30 % 

modulation är resen'erade för synkroniseringspulser (synk
pulser) . Fig. 4 visar också, att bildsignalen överföres un
der ndast 17/ 20 av linjeperioderna. Bilclmodulationen 
faller omedelbart före var je synkpuls till svartnivå och 
förblir där 0,5 0/o aven linjeperiod. Bärvågens styr ka fal
ler sedan till O och förbli r d~ir 10 % aven linjeperiocl. 
Denna tid, under vilken signalen går ner till O 0/ O modula
tion, utgöres av linjesyn1cpulsen eller linjepulsen (benäm
nes även radpIlls) . Bärvåo"e n stiger sedan till svartnivå, 
där den kvarstannar,) % aven linjeperioc , varefter bild
signalen [Iter siilter i. g- ng. 

Anlednino"en till alt man går ned till svartnivån 
( = 30 % modulation) omedelbart före en sYl1kronise
rillgsimpuls är den, att man vill vara siiker på, att synkro
niseringen inte påverkas av bildens innehåll. Dctta skulle 
hli fallet, om omedelha rt före synlq)ulsen bilden skulle be
finna cig på vitnivnn; det skulle vara omöjligt för bär 
värren att från 100 % modulation falla ner till O % modu

lation på tillräckligt kor t tid. Den vartnivå med en längd 
av 1/20 aven lill j period, som förlägges omedelbart efter 
radpulsen, h ar in atts för att lj usfläcken skall vara full
ständigt neddämpad under åtcrgångstiden, innan den sät
ter igång med den nya linjen. Det framgill' av fig. 4, att 
endast ·84,S /0 av den totala linjeperioden användes för 
bildsignalen 111 dan 10 % åtn-år för radp ulsen. Aterstoden 
0,5 {J/ o resp. 5 0/o förlöpcr på svartni å före resp. efter 
linjepulsen a de orsa er som vi reda har fö rklarat. Vid 
slutet av varjc hildfält användes minst 10 lin jer för över
föringen a synkpulser för hildfälten eller bildfältpulser 
(benämnes även )'tpulser), som förlöper på O 0/O modula
tion. 
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Hur man i televisiUlIs!11ottagarcn särskilj er bildsignalcn 
från synkpulser för linj er och bildfält kommer att be· 
handlas i en senare artikel. Det kan räcka med att i detta 
sa llIuanhang tala 0111 , att de metoder man härför använ
der baserar sig på filter åtföljda av integrations- och dif
ferentieringskopplingar. 

Bildkvalitetenvid . . . Forls. fr. sid. 3:; 

cerade dessa värden till re p . l 080 och 510. Det subjektiva 
bild intrycket är dock olika vid film och television be
roende på de olika sätten att återge halvtoner. 

arje korn blir vid framkallningen antingen svart eller 
vitt. Vid tvär övergång från svart till vitt närmar sig fil
mens skärpa kornstorleken och blir mycket god, i vissa 
fall upp till 3000 linjer. Skärpan blir emellertid avsevärt 
lägre vid återgiVlling av halvtoner. Tonen bestämmes ge
nom proportionen mellan svarta och vita korn inom ett 
visst område, varvid ett stort antal kräves. I televisionen 
beror punkternas storlek på linjetaloch bandbl'edd, me
dan tonen varierar med amplituden. Berocnde på svårig
heten att för närvarande {ii tillräcklig detalj kontrast åter· 
ges halvtoner snarare med bättre skärpa än tvära över
gångar. 

Resultatet av jämförelsen beror därför på mot ivvalet. 
l fig. 4 j~imföres en kontra trik bild "tergiven med televi
sion och fotograferad med 16 mm film. Som synes är tele
\'i5ion med 16 Mp/ s bandbredd något bättre än 16 mm 
film . .. ven den sistnämnda är påfalland sämre än origi. 

nalfotografiet. 
I samma fig. göres sanllna jämförelse med halvtons

rikare motiv. l detta fall är 16 Mp/ s television överlägsen 
och frånsett en viss geometrisk distorsion inte alltför un
derläg CII fo tografiet. 

Genom att minska kornstorleken i filmen kan återgiv
llingen av halvtoner förbättras. Men känsl igheten blir sam
tidigt mindre, och motivvalet begränsas. I en objektiv jäm
förelse borde därför även signal-brus· förhållandet med
tagas. Det visar sig då, att 35 mm film ligger närmare 500 
iin l 000 linjers tele i ion, om det k~insligaste kamerarö
ret, bildortikonen, användes. 

Men eftersom de filmprogram, som visas, alltid upptagas 
vid rikli O' belysning, så har en sådan hedömning endast 
teoretiskt intresse, och det är absolut nödvändigt att inom 
televisionen så småningom förbättra apparaturen, så att 
r esultatet med 600 lil1jer vid heml1lottagare tål att j äm
föras med 16 mm film. In m biograftelevisione kan det 
till och med bli nödvändigt att öka linjetalet till l 000, viI
kct givetvis kan göra fullt oberoende av hCl11televisionen. 

H A WHEELER & A V LO GHRE J : The Fin e _ trl/ e/ure of 
Television Im ages. Proc. PIRE, maj 1938. 
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I egenskpp av radiotekniker har Ni sä
kert kommit på en hel del praktiska 
»knep», som det skulle vara av stort 
värde för andra radiomän att få ta del 
av. Om Ni delgav Edra rön för en vidare 
krets av radiotekniker skulle det ge 
andra radiomän en chans att ta liknan
de genvägar, som dem Ni lyckats kom
ma fram på. 

Under ovanstående rubrik »Praktiska 

vinkar» skulle vi gärna vilja föra in så

dana praktiska saker: kopplingsvarian

ter, enkla mätmetoder, praktiska arbets
metoder, lättbyggda hjälpmedel för ser
vice och felsökningar etc. Det är inte låll9a 
haranger och digra avhandlingar vi vill 
ha; en liten skiss i blyerts och några för
klarande rader räcker fullkomligt. 
Varje infört bidrag under denna rubrik 
honoreras med 5: - kr. Märk kuvertet 
med bidrag till denna spalt med »Prak
tiska vinkar». Red. 

·Sparmoltagare" 
Ett enkelt schema för en liten sparrnottagare med en oktod för 

batteridrift visas i hg. 1. Den återkopplade detektorn har avstämd 
{!;allerkrets mellan galler och jord; återkopplingsspolen (L,) ligger 
i serie med galler 2. Antennen kopplas till styrgaller (galler 4), 
medan skärmgallret får spänt,;ng över ett motstånd på SO kohm. 

A A+ 

.05 

S+67.5V 

~~OOK. 

LF·förstärkaren är kopplad till detektorn genom rörets elektron· 
ström, några kopplingselement finns det alltså inte mellan detektor
och LF·del. Återkopplingen varieras med ett variabelt motstånd på 
500 kohm seriekopplat med en kondensator på 20000 pF. 

(Radio Craft.) 
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Praktiskt verktyg 
Ett praktiskt verktyg, be_tående aven vamlig skruvmejsel, i vil

ken två V·formiga hack anordnats, kan vem som helst tillverka. 
Se fig. Man kan använda verktyget exempelvis när det gäller all 
anbringa små motstånd och kondensatorer på sin plats. Det kan 
också användas för att forma tilledningstrådarna, innan man an· 
sluter dem till en skruvklämma. Även vid lödning är det praktiskl; 
motstånd och kondensatorer kan lätt hållas i rätt läge under löt!· 
ningen. 

Enkel !es!pinne 
Den testpinne , som beskrives här, är inte särskilt enkel ifråga om 

sin konstruktion. Den har emellertid en hel del fördelar framför 
testpinnar av »penntyp» genom att den är försedd med en anord
ning i spetsen, som kan hakas på och klämmas fast vid de trådar, 
som man ämnar prova på. Genom att sålunda pinnen på della säll 
kan hakas fast får man bägge händerna fria exempelvis för eyen
tuella omkopplingar av ell mätningsinstrumenl etc. 

'o--- - ------ 2.00 --'-N-S-KA-"-RN-'-N-G-'--..-j 

8 HANOTAGE.Trltmo=~,=====\1~==::~ 1)]
I B (a) TV'M':lTÅNQ 


A 


G-ÄNG-NtNQ 
pjl. .METALLME.TAl.l.RÖR. STÄNGENMED ISOl.E- TVÄRSTÅNG 

~'?,~\J.III~ 

ME'TAl.LRÖP 

( b) 

Figuren visar hur den nya testpinnen är uppbyggd. När en Ivär
stång på sökarpinnen tryckes ned med tummen så skiljer sig grip
armarna A och B och när man släpper tvärstången, tryc ker en 
fjäder monterad inuti handlaget de båda griparmarna tillsammans. 
Testpinnen är i övrigt försedd med isolerande hölje , så att man 
inte åstadkommer några oavsiktliga kortslutningar under arbete!. 

De som har försökt sig på denna typ av teslpinne påstår, all de 
inte skulle kunna tä,n ka sig all klara sig med vanliga enkla tesl 
pinnar. 

(Wireless World) 

AB Elektrometer i Malmö för i marknaden inspelningsaggregat 
för lackskivor och avspelningsapparaturer av det danska märket 
LYREC. Bland nyheterna märkes bl. a. en dyna misk nålmikrofon 
som har linjär återgivning inom ett mycket vidsträckt frekvens
område. Enligt uppgift är frekvenskurvan rak inom ± 0,5 dB mel

. lan ca 250 P Is och 8,5 kp/s. Mellan ca 8,5 kp/s-lO kpl s faller 
kurvan ned 2 dB per oktav och under 250 pis stiger den med ca 
2 dB per oktav. 

43 

http:o----------2.00


LYREC graveranorclning typ SV 2 (se Hg.) dri ves aven syn· »Från Radiolympia» en enormt stor televi sionsmottagare, utställ
kronmotor och är utrustad med en speciell kopplingsanordning som nin gens största. Det kan tilläggas att denna mottagare, som till
förhindrar att vibrationer når sk ivtallriken eller graverdosan. An· verkas av Baird, är utrustad med ett katodst rålerör med plan skärm 
ordningen är avsedd för inspelning med 36 spår per cm. Graver· som ger en bildstorlek inte mindre än 50X55 cm. Skärmen be
dosa n för denna inspelningsapparat har linjär (± d dB) frekvens· traktas från insidan, varigenom en mycket stor ljusstyrka erhålles. 
kurva inom frekvensområdet 3(}......-8000 p/ s. Mottagaren är kombinerad med en mottagare för 11 våg längdsom

Universal·import AB, Stockholm, har insänt sin senaste katalog råden och en radiogrammofon. 
upplagd efter lösbladssystemet. Katalogen uppgjordes före import· »Radiolympia's» originellaste mottagare visar neda nstående fig_ 

stoppet, varför vissa detaljer i fortsättningen blir svåra att anskaffa. 
På katalogens baksida är sartlmanställt en del uppgifter om ameri
kanska tråddimensioner, färgkod för amerikan~ka motstånd m. ffi. 

I förra numret återgavs på sid. 13 som vinjettbild till artikeln 

Välj ett IIlPHA-motstånd 

- för säkerhets skull ... 

A'lpha ytskiktsmotstlind am·unds alltmer 
inom r adio- och telefontelmiken, där ford
!"inga ma på driftsäkra elmotstånd med kon
stanta ·dirden är synnel."ligen höga. 

Det utmärkande för Alphamotstånden är 
deras låga Själ·dn-duktion · och låga egen
l; apacLt~ns samt att de äro brusfattiga. 
Detta senare beror på att ytskiktet består 
av ett kl"'istallinisl<t homogent grafitskikt, 
som utan några bindemedel inbränts pli en 
porslinskä rn.a. 

Alpha ytskiktsmolstånd är utrustade med 
ändhylsor och S'1;ydd'3.d~ mot yttre ä..rerkan 
genom ett spee<ia Ilack. 

Begär prospekt i dag - där finner Ni ut
fÖr1iga re upplysninga r om Alpha ytskikt·s
motsti'ln-d. 

Ii p 

~ 
~------l, 

rH 

\) 1888 

AKTIEBOLAGET 

ALPH-A 1948 

"1 
<I 

- ETT LM ERICSSON-FÖRETAG - j 
SUNDBYBERG o TELEFON 282600 
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Denna mottagare som utställdes av Champion Electric Corp. var 

Ur Alphas tillverkningsprogram 
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- nytt bolag - tnen I1led -rör 
alla väl k änd per sonal:ELEKTRISKA AKTIEBOLAG ET 

[Hi\MPIO~ 

STOCKHOLM 

Vel'ks t. Direk tör 
I u,!!;. Gös ta Kicl<s tröm 
f . (l. Chanlllio ll Und io 

l n g . 
f. d . 

K ontors h ef 
Joe l Biick trölll 
CIHlIUpioll R adio 

E xp. och lager 
n erI' B irger F röliuger 
t. d . Cban pion Radi o 

Vi omhänderha all filIverIming 
och försäljning av Champion Ljudsystems produkter 
såsom Förstärkare, Högtalaranläggningar, Mikrofoner och Specialinstrument 

-- Vi äro generalagenter och ensamförsäljare för: -

The . ·ta ie Cor p . S. G. B rOTI"l1 IJtd. Colvern Ltd. 
Connecticut , U. S. A. London, England. Romford, Englaud. 
~!ikrofoner. Pick-nps . H örtele foner och Trå dlindacle 

hörappara te r polentiometl'ur. 

ELEKTRISKA AB CHAMPIO~ 

Vi äro återförsäljare för och 
lagerföra i Stockholm : 

Hnylheon rmliorör , Sinl1~ .h Albeka 
högtala re, Pea rl mikrofon r , Alway
elektrolyter. llIo tstilnd oeJ t potcn tio
metrar. l ni\'e rs ity r eflcxllorn och 

::'tJallory b ildb r·utorcl' . 

STOCI{HOLM 

Kontor och expedition : Ehrensvärdsgatan 3 • Telefon: 52 2528, 52 25 29, 52 26 30 


Servisverkstad : Kungsholmstorg 2 • Telefon : 522528 ankn. 




TELEGRAFNYCKLA'R 

Amerikansk armemodell 

Kronor lS:-.~: >. 
.- . , .. - . 	 

....."!t _ ~ . , ~.' .-7 :L. "·I1 

Nya katalogen sändes mot kr. 2: 50 i frimärken 

( ~~~o~,~ ~K~'~·~:!~~K~~~l 
\.Po8tl!irokonto 157115 Tel. 301084, 3:1 3818J 

., 

. h över våra ny
Infordra f1eriärgsbrosc yr elgrammo{oner, 

. radiomottagare. 
heter I r ··bler 
och grammo ~.nm~ .'r~ icke äro ~epr.e.sen· 

På platser, dar :~~:d. ev . ensamfårsäl/are• 

terade, antagas RADIOF ABRIK 

TJ ERN ELDS Stockholm 

Hudiksvallsgatan 4 
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utförd i form av ett klot med högtalaren applicerad i klotets övre 
del. Stationsskalan löper län «s ~ekvatorn» . Mera originell än vacker. 

Armens Signalskola, Stockholm 12, har delgivit oss nedanståen· 
dc utsändningsplan för t.elegraferingslekt.ioncr i radio tiden den 
8/ 1-31/ 3. 

Stationssignal: snQ 
Frekvenser och vågtyper ; 	4010 kp/ s A l 


(74,8 m) 

6500 kp/ s 
 2 

• (46,1 m) 

Veckodag - -- l 
Tid 

-~'l 1l11dag--'I-----ag---'I----- ---ag I Fredag----- Ti~d - Onsdag--;I-Torsd--'7----I 
-I~o.takt0730- 0800 40·takt'lO-takt 

0800-0a15 60-takt'60·takt' 60-takt' 
Oa15-0915 60·takt60-takt 60·takt 

80-takt0915-0930 aO·takt' aO·takt' 
80·takt'0930-1030 aO·takt aO·takt 

100-takt100-takt 100-takt1030-1100 
1900-1930 4O·takt 4O-takt 
1930-2000 60-takt 60·takt 
2000-2030 60-takt' 60·takt' 

aO-takt' 2030-2045 80-takt' 
2045-2115 aO·takt aO-takt 
2115-2130 aO·tak t' aO·takt' 
2130-2200 100·125·takt100·125·takt 
2200-2215 6O-takt.'60·takt' 

l Klartext, som lillen kan användas för utbildning i sändn ing. 
• Eventuella meddelanden på klart språk samt därefter klartext, 
som även kan användas för utbildning i sändning. 
s Alla morsetecken, som förekommer vid internationell trafik. 

Stockholms Radioklubb 
Klubben sammanträdde tisdagen den 4 nov., varvid ing. Thor· 

wald Lindberg beskrev och demonstrerade Bolinders tråddiktafon 
(Wire Rccorder). Apparaten är av amerikansk tillverkning, och 
den presenterade sig för övrigt själv, då ett i förväg inspelat an
förande återgav genom högtalaren. 

I denna apparat inspelas talet på magnetisk väg på en 0,1 mm 
tjock stå ltråd aven rostfri speciallegering. Tråden ledes med en 
hastighet av 0,76 m/s genom ett s. k. inspelningshuvud, som i 
princip är en elektromagnet med mycket litet luftgap. Talström· 
marna från mikrofonen förstärkas och tillföras inspelrungshuvudet. 
Den magnetiska fält styrkan i luftgapet varierar alltså i takt med 
talströmmarna från mikrofonen, och då tråden med jämn hastighet 
glider förbi luftgapet blir den magnetiserad. Då tråden har rela· 
tivt hög remanens (150-200 Gauss ) kvarstAr denna magnetisering, 
oeh man har få tt en magnetisk uppteckning av talet. Det har visat 
sig, att man Hlr betydligt mindre distorsion om man samtidigt med 
talströmmarna tillför högfrekvensström (ca 30 kp/ s) till inspel. 
ningshuvudet. Därigenom undviker man olinearitet vid låga värden 
pA magnetiseringen. Vid avspe lning användes ett avspelningshuvud, 
som till sin konstruktion liknar inspelningshuvudet. Då tråden löper 
förbi luftgapet ger dess magnetisering upphov till en spänning i 
avspelningshuvudets lindning, och denna spänning förstärkes pli 
vanligt sätt och återges i en högtalare. 

Tråden kan avmagnetiseras och användas för ny inspelning, och 
detta förfarande kan upprepas hur många gånger som helst. Av· 
magnetiseringen sker med högfrekvens, som ger bättre resultat än 
likström eller permanentmagnet. Eftersom högfrekvens användes 
även vid inspelningen sker avmagne tisering därvid automatiskt, så 
att endast det sist inspelade talet hörs vid återgivningen. 

Den använda tråden är tillverkad aven speciallegering med fin 
struktur, som ger låg brusnivå. De utom är trådens yta polerad . 
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Enligt fabrikens uppgift kan tråden lagras obegränsad tid utan alt 
magne tiseringen försvinner. Vid prov har de t visat sig, att efter 
100000 avspelningar signalstyrkan sjunkit endast 2 dB. 

Apparaten innehåller 3400 111 tråd, vilket räcker för ca l tim· 
mes inspclning. Med den använda trådhastigheten 0,76 m/s är 
frekvensomfånget 150-5000 p/ s, vilket är fullt tillräckligt för 
å terg ivning av tal. Om hastigheten ökas till 3 m/ s s tiger frekvens· 
omfånget till 150-10 000 p/s. 

Ingen ltastighe -reglering fi nncs, vilket glir apparaten mindre 
lämpad för m nsikatcrgivning. va jn ingen blir för ·tor. Tal åter
g ives däremot med fullt tillräek1i ~ kvalite t. 

Vid sammunträdet den 18 nov. h··n in··'. K ai milh föredrag om 
»Nya me toder för mä tn ing av d U orsioll». Fi.iredragshållaren har 
välvilli O[ lämnat följande sammand rag av sitt fiircdrag : 

:F{ir att mäla di torc ioncn i en för tärkare eller dylikt använder 
m an vanl irrtn en s. k. klirrfak tormeter, om mä te r fö rhållandet 
mellan övertoner o Il grundton. Eftcr"olll över tonerna ligger mi ll.qt 
en oktav övpr grundtonen, så ger en Eådan mätn ing ej ett till fö r
litligt resultat nära för"tärkarens övre gränsfrekvens. Övertonerna 
f iltrera bort. Finn däremot fl era frekvenser nära övre gränsfre k
vensen närvarande samtidigt ( t. ex. ett s-ljud) .,å upps tår genom 
olinearite ten ime bara öve toner utan även skiJlnadstoner till dessa 
(s . k. s-fräs). F örstärkaren läter illa fastän kl irrfaktorn är låg; . 

E tt riktigare mått på olineariteten vid höga frckvenRer är ~kill
nadstonfaktorn, som just ii r skillnadstonen m ellan två höga fre
kvenser. 

Även vid låga frekvenser kan man mäta dis torsionen SOIl1 skill
nads- och Sllmmatoncr av två mät frekvenser , men fördelarna hos 
denna mätmetod framför klirrfaktormetoden .är där id ej så påtag
liga som vid högre frekven er. 

En annan följd av olinearitet visar liig i intermodulaLion. Om 
en hög och en låg frekvens samtj digt finna s närvarande moduleras 
den högre frekve nsen av den lägre. Summa· och kiUnadstonerna 
hilda därvid sid band t ill den högre frekvensen, vilket ger upphov 
till obehagligt ljud. För mätning filtrerar man bort den låga fre
kvensen och kopplar den höga frekvensen med idband~ till en 

detektor. Den spänning m an far fr!l.lI detektorn är då ett ma tt Pd 
modulation rrradell och allt : äv n på fö rs tärkarens olin arite t. 

F öl jande apparater demonslrerades : 
A. Du,bbeltollgenerator, b di ode av lva om byggda Philips sväv
ningsgeneratorer , som , amm a.nkoppla ts med varandra. lVIan få r 
dänid ul två toner med en konstant f r kven ~&killnad. Des a in-
täppas pil de n fö rstärka re. som skaU prova ~ , och man mäter hu r 
~tor spänning a skillnadsfrek vell5en man Lir ut. Denna spänning 
är då e t! m å tt pll. olincar ileten. !\l ed en ratt inställes öns kad frc
kyemskillnad, och med den and ra ratten ins tälles den lägrc lonens 
fre kvens. 
B . Distorsionsmeter för mätn ing av inlermoclulation md l 11 en hög; 
och en lag u ekvens. Den höga frekvensen kan väljas lJ1 lIan 2000 
och 20000 p/ s , den låga meLlan 20 och 800 p/s. lns t rnlll ente t ~ 
slörsta kän lighet: 1 0/ 0 modulatiQn = fullt utslag. 
C. Distorder, apparat fö r konstgjord distorsion. En t illfö I s ignal 
Ur i a pparatcn känd distorsion, och kan användas fö r k nlibration 
av distorsionsmcl.rar. Olinearitet mol ·varande llIax. 30 "/0 klirr
fakto r och a andra eUer tred je graden ka.n illi' lä llas. 

Apparaterna användes för mät·ninga r p:l en 10 W fi.;rs tärka r . 
Kurvforme ll i olika punkter dcmon6treracles mcd en dubheli't r1lJe
osc illograf. 

Lördagen den 29 nov. hade klubbens me,llemmar berett s tillfäll" 
utt bese en demonstrat ion av fran sk tcl cvis ionsmatericl pli T ek
niska Hög~kolan. En studio hade inretts i e tt mm, där bl. a. tv ;"t 
televis iollskameror hade up pmonterats. Kontrollbord o h sändar· 
utrustning fa nns i två bu.sar utanför, och via en kab l lt;ddc" 
s ignalerna därifrån till t ,,11 tel evisionsmottagare i hörsalen där de
monstrationen ägde rum. Sedan tekn. lic. Björn Nilsson lämnat en 
kortfa ttad tcknisk övers ikt av systeme t vidtog utsänd ning av eli 
blanrlut program, som kunde beses på mottagarnas skärmar. Del. 
demonstrerade franska systemet utmärker sig för detaljri ka bilder 
på grund av det stora linjeantalet, nämligen 819 sl. 

Vid s tyrelsens sammanträde den 2 dec. fas tst älldes följ ande am
lUanträdesdaga r för vå rterminen 1948 : 

13 jan., 3 och 17 febr., 8 {obs ! måndag} och 23 mars, 6 o h 20 

SPRAGUE VITAMIN Q+ 

••• en milstolpe i utvecklingen 

Dlot bättre oliedielektrika 

Unde.r iirens lopp hal" a lla Lill och Uitl:are Ull oljekolldeusntorer 
nu·kare av konden ,at.orer stl·ii a v andra t~' per, de ha OCk~'l i 
vat efter fl lt hiija den energi  hög grad f ö rbii ttru t isolatiolls
U1ilngd, SOIll J(flll sa mlas i en motsti'lIlcl och ii r synnerligen 
k0l1dews3 tor a 1- g-iycn sto rlek och liilU[llign f ii r anvu ndning Yid 
utt förbättra dess eg-enskaper. höga tempf~ rn tlJre r. Bland till
Det rnest p iltag lign frun1steget i giiu g ligll t yper a terfinns konden
rle tt n. uvseende in nebilr inf(jrun satorer 0. 1' u tom o rdentlig effel{
d e t uv SPRAuCE Vitfilnin Q, ti vitet a vsedda för neonhelys 
ett nytt och exk llls i\·t olje ningsanläggllillgar, för små blix t 
rl.ielel,trikuIn. Kondens:! torer f l"< n ljuslampor, f(jr reservoarkoll
SPRAGUE i mpregne rncle med den~n (m·er och i(jr en hel del 
denna olja Ur mycket mind re ullllru iindumul. 

Sprague [letlrit tom pan)' 
Norlh J\dams. ~Iass. 

(RepreSenlem av: SnU\ GI\SBUlIl', 55 W, 42nd Slreet VeD' York 18. N.l'., L S. 1\.) 

.. Inregis t re ra t varumii rk c-. 
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Något för Er 

"radiomän', 

Radions u tycckling och fulliiudning fortgår alltjiimt. Ef
terfr' gan pii skickliga radioteknikcr stiger s tändigt, och 
de som kan s in sak fär gOda platser. 
M ' ll kraven på lmnnaude stiger o kså. Det räcker in te 
e nba r t med praktik. Man 111. ;;tc liven behärska de teore
tiska grunderna i radiotekniken. 
Drevskolans R a el i o k u r s hu r myc:ket: att ge blide föl' 
f ackmannen och amatören. Geuom stUllClig överarhetning 
bäll s kursen i lliv;l med utvec:klin 'en. och de man"'a 
p raktiskfl berlikning 'exemplen och beskrivninga rna un
(le~'lä tta r först~lc1sen av (len teorcti "ku fr::ullst iillningen. 
J{ursförfattare är en ay vllrt lamls främsta fac:kmän , 
c:iyilingenjöl' Mats Holmgren. Han lir liven l!;r !lirare, 
med vill,e n Ki kan diskutera Edra radioproblew . 

Även amatörer 
har en oerhörd nytta av att 'tudera Bre,-skolans 
rudio tekniska kurser. Mun fiir lä ra ig allt om 
radio och allt som har med rudio att göra, t. ex. 
"runderna i trigonomel ri, vftgrörelselära, akustik, 
elel{tricitet, viixelströmsteori m. m. 
Brevskolan har också många andra intressanta kur 

Lär Er använda 

ser på sitt program och hiir nedan har vi gjort etträknesticka 
-;löi har ofta ölIslmt att )mnna an vända 

en rälmesHcka. Nu Imn . 'i få lära Er 

det för en ringa Iwstna ll genom Brev

skolans nya Imrs. Den omfattar fyra 

synnerligen instruktiva studiebre\'. Ni 

får både kursen och en god rälmesticka 

för endast 17 kr. Sänd in Impongen re

dan idag. 

I 	- - - - _.- - - ~ ~ . - : - 
Brevskolan STOC{;OLM 

Blir med aum:Uer jag' mi ll' ti ll kur sen R iilrn,, 
I .tlclm n..\ g ifte" k r . 17 : - (ink!. rUkn e· 

sticka) i" sU tles sa mtiuig t p ft llost~irokonto
I· lit'. 11. " 

~amn ~ 

Po~taurpss : . ...... .. ... ... ........ .. .............. PR 2 


HUr hur ~l tVå l~l1IJOll gcr ntt välja pH. 
l-\:ursp n med rHkncstieli01n }';:3. 11 Ni unmlUa 
l!;,' direkt ti ll - p,I den :lnura st r yker 
Ni unde r det iimne SOm intrcsserar Er 
oel, filr omO'fLendc ll!'ospcl,t med nlla upp· 
lysningar. S kriv TJu l 

utdrag ur det stora kursprogrammet. ........, 

• 	 T eleteknil<: lIlotortekJlik: Brevskolan 
STOCKHOLM 15 

Full:-::tiindig'u Verkw:t.sta. rc · 

ratliotclwikcr- kurser l~ind Ilrosvcld över de JcurHcr jag f:;.tl'uk lt under.


• 	 ]~ur:;c l' F örmun slnlrScr' 
Yrl<eskul' e r Kurse r Wr bil-
Radi o montö r erI 	 •••,[o tor l<ötu re  ~umtl:
lUO":U. IlIS1, . '\""e-rk- l\:ur ser 

• ~hul~teliluk : 

I I1 geDjörs- ~["sk nlii : 
 Bostad:!i:l~I: ~e!. . . In genjörs• \ . el I'l.mn ~tal E' - kurser 

l~,urs er Vcrkm,;l s tnre  PR2F(lrma~l skul'S~ l' kurser •

': rl~est~ul' ~.cr ].'örma nsknrsel' 

h .. ur :sc r r~r .~11'- ~Iaskilli S- II~llr s«~ r 


Fys ik Dagbrev'skolor• 	 ~H' t s s lu(~!.eIJlan lteparalö rs - )IonlörSkul'ser och kemI 
h .. 'Il'~e r. for.. kUl' ,,;:;c r ),' I'kes l,: u N;er Ritteknik Afto n bn!\· · 

plune rln.J?'Sman l\Ionlö r s I\: ul'SCr 
 Ob I. I<urs fö r Vcrl" tuds - 81mlor 

• 	 clcl,lrikcr t eknikh.. lll'se r for Yrl~cskurscr 

••EIel' t r icilc t s lära 
l'llekt ro 

,kyu,lHombutl W l'Iingar 	 Sprul~lrnr8er : 
• 	 Oju t erite.kn lk: ~Ieka"i.ka. V Urmt}.. O. s:.Illi- maskinHira Gtundlmrs 1 •
I 

\fii sta fc kufscr heriikn ingur ocb 	 s ,'ensl,atet!;t~h:nik: l'.lotorlilra
Pi'irma l! s ku r SC r I,on ... t r u ktloner : Verkmä s ta re- Hätt:il;;:rivn infr 

Pl'ukti sJ\: SkTi\'-G juteri tek n ik ~l~;~lJl~~~~~~SCl· kun;c r Speciallru rscr : kurs •
Fijrman~l{nrsc l' ,[n tematikI 	~h-et~niugs- Hit tekn ikens Engelska~ Ill s ki ni s tk u r scr Fy si!,tcknJ1i: g runde r 	 r:J~ y~ka, F ran skaYrkeskur ::;er •K emiVe l'lnuiista re- GeunlQtris k 	 H~' ska, S pans ka1:1 ;'lllEasthetslliraI kur s r ritnin g 'äg b y g gnJl(ls

- Bsperan toHärdlliugsFörmnuskul'scr ~laskinri lnin g teknik : •teknikI 	~ rkeskurser Viig'mH stur e 
Yrl,esel~o nom i ~Iusik o . h obby:

ku r serSmi d estelmik: ~;,~;~r~~ och 	 Indllstl'iL'.Il Att sjung n tillScb nktmiistare  •orga ni satjon gi ta rr ell er luta~~g;~~~~~k~~'~~r anliiJ:A'ningnr : ku rser och eko nomi l"ioIspelning

Smides tel.:nilt Ingl'Jlji)r ~ kl1rser Fcjrmanskllrser 


Arbets~tudil'r piano. dragspel •Maskini s tkurser A\'\'il ~niug VCl'kstallsll'knik ;\Iu s iklC'darkllrsVerli"sta d ~ Verkmli.s ta r c- Yl'keskur~ r 

~ niclieri: kurser


• Teckning 

Ve l'kmiistare - Installatörs- Grundl,ur Her l: 
 ReaJsI<ole Amatörteater 

IZonsten i var~knrse r klll'Sl'l" fö r e- Matema tik kll rl!u~r: 


F iil'mans kl.ll' se r och B-b ehörig- FOfm~lr:i kn lng Enskild brev da gslivet 

1rkc sl,u rE.e.r he t o. trigouo luetr l unuerv isnin g 


I 	 •OrienteringI 	

•• 

http:Indllstl'iL'.Il
http:Ieka"i.ka
http:rl~est~ul'~.cr
http:Verkw:t.sta.rc
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köp d en! 
radioa f flirer 

april samt 4, maj. Vidare planeras flera studiebesök, varav en ut· 
flykt i slutet av maj. Sammanträdena hallas som vanligt kl. 19.30 
i Medborgarhusets lilla hörsal. Personlig kallelse till alla klubbens 
~ammanträden oeh studiebesök sändes som vanigt till alla med· 
lemmar. 

Vid klubbens sista saammanträde för år 1947, den 9 dec., de· 
monstrerade ing. Th. Boström från firma Lagercrantz två ameri· 
kanska kommunikationsmottagare, nämligen Hallicrafters SX·42 
och National NC 2-40·0. Kopplingsschemat förklarades, och med· 
lemmarna fin<To tillfälle att pröva d b da mottagarna. 

Om Ni inte redan är medlem blir Ni det enklast genom atl 
sätta in årsavgiften 10: - kr. (studerande och teknologer 7: -) 
på klubbens postgirokonto 50001. r avgiften ingår prenumera tion 
på POPULÄR RADIO, som är klubbens organ. 

Förfrågningar om klubben och dess verksamhet besvaras av sek· 
reteraren, civi ling. Gunnar Solders. Adressen är: Stockholms Radio· 
klubb, Box 60 74, Stockholm 6. Meddelanden om adressföränd· 
ringar etc. ställas till Skattmästaren, samma adress. 

. ekreteraren. 

Tekniska frAl:"or av mer" RIImiint Intr.....e benara. hör ncdan. Bre
ven förses mfid pAliJkrUt "Fråge~pnlt,en" ~h InsåndB8 Ull Populiir 
Radio. redaktion. Postbox 4GO, Stockholm l. Bre\'s\'llr pil teknIska 
frl\gor kan ej mmnas . Bed. 

Fråga : 
l) Hur stor känslighet i mikrovolt vid normal hörtelefons t yrka 

'kan man få med en batteriapparat med Philips rör DAH 50? 
2) Blir känsligheten större med en vanlig återkopplad detektor ? 
3) Får man resultat även med ramantenn ? 

Svar : 
l o. 2) Omöjligt att besvara. Det beror bl. a. på koppling, våg· 

längdsområde etc. Är apparaten för edd med återkoppling kan 
känsligheten varieras godtyckligt - naturligtvis inom vissa gränser. 

3) Ja, i varje fall för lokalmottagning, om lokhlsändarens fält· 
styrka är någorlunda hög. anlig an tenn är dock effektivare. 

KG. 
Fråga: 

Hur skall man reglera effekten på en till en radioapparat ansluten 
extra högtalare? »E C Ulricehamn.» 

Svar. 
Förutsatt att ordinarie högtalaren är tillräckligt lågohmig kan 

detta enklast ske genom att man seriekopplar den extra högtalaren 
med ett variabelt motstånd på 50--100 ohm. Om »grundvolymen» 
på rad ioapparaten är måttlig så torde det genom den extra hög
talaren införda felet i anpassningen till slutröret ej förorsaka uä
gon nämnvärt ökad distorsion. KG. 

Fråga: 
Vilken impedansomsättning skall en utgångs transformator ha . 

om en hörtelefon med 4000 ohms impedans skall anpassas till et t 
slutrör typ 42? 

})!nquiercr» 
Svar: 

1,3: l. 
KG. 

Fråga: 
1) Vilken koppling av et! slutsteg ger bästa ljudkvalite ten? 
2) Bör man använda högre anodspänning än 250 V på rör EL 3? 
3) Erfordras skilda sekundärlindningar på en utgångstransforma

tor, om två högtalare med olika impedans skall anslutas? 
:tA W" 

Svar: 
UPush·pullslutsteg med fasvänd are och negativ återkoppling 

torde giva bästa ljudkvalitet för rimlig kostnad. 
2) Ja, det kan man om man tillser att föreskriven anodför!ust ej 

överskrides eller a tt för röret angiven maximal anodspänning ej 
uppnås. 

3) Ja. H a däremot högtalarna lika impedans kunna de seriekopp
las eller parallellkopplas, beroende på utgangstransformatorns data . 

KG. 

50 
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PERM~NENTDYNAMISKA 

BOGTALARE 

R AD IO AB PE ERL ES S 
E rikslushägen 23, Malm ö. Tel. 19494 
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luftisolerade, böjliga 
KABLaR FÖR RaDIOFREKVENSER 

L.65T. 

.dämpning och ka
pacitans, som nå
gons;n uppnåtts 

OMEDELBARA 

LEVERANSER FUR 


EXPORT 


'Y"erligare typer med 
fast isolarion (polye

rylen) äro under P å bcgii ran sUnda Yi g~irnn data föl" v tll":l 
utvecklmg öniga l' abeltyper. 

TRANSRADIO LTD. 
138A CROMWELL ROAD·LONDON.S.W.7·ENCLAND. 

T"legrarns. T R ANSRAO. LONDON 

Amerikanska radiolidsltriiler 

n r l<r. nr kr. 

Ancllo Engineering Radio )[llln t,ennneo 12 15.20 
(f. ,l. Ratlio) .... ,. 12 15.20 ~ år 26.60 

BroadcllSting ........ . 52 30.W )[irror 12 19.
2 år 12 53.20 N eM'S 12 19. 

Bron.dt-a.s t Engin. 2 Il r 34.20 
JourOlll ..... ....... 12 13.30 
 3 ,\ r 45.60

CQ ............... .. ..... .. 12 ..)3.30 

P ", t"n I Senlce ö2 ;)7._

J.~leclronlc Industrl 
8hownu.lnship 12 14.25 es und InstruDlen
I1nd ApplInneetatloo , 2 år ...... 24 28.50 

Electron lc New"s ... 12 11.40 ,Jol11'nal ...... 12 15.20 
Eleetroni('s ............ 12 57.- nnd Tele\'l-
F'Y and Television 12 22.80 • Ion RetnillllS' 12 19.

2 år 38.- a nd Tele\'I 
I,'l'equency l!IoduI. alu n " 'eekly 52 26.6:1 

Business 0.0 . 12 lö .20 VLolon ... .. ..... r..~ 11.40 

Genern.[ Elect.ric R a diolog » " .... ... ... 12 38.-


Rtwiew' ........ ...•... 12 1».20 nc R e vi ew . . .. . , . . . 9 .10 

Procecdingt; of In

~ " "'" 

,Sen 'je..., .. ... .. ", ..... 12 " 11.40 

",Utute of Bntllo T e )el,hollc E nglnee 
:Engineers ......... 12 49."'1 
 ring' u_Dd AIanage

Q8T ...... ... ............ 12 15.20 
 m ent .................. 12 15.20 

R adio Best .... .... ... . 12 15.20 


Cran... . . . ...... 12 16.15 
 T e le .,hollY .32 111.-

Electr. En- T eleser een 4 5.70 
gineering 12 26.60 Tele\'lslolI 12 19.

2 Ilr 41,80 2 ilr 36.10 
3 ur 49.40 Televisor 6 15.20 

Holger Norin. Bråvallag_ 31_ Norrköping 
. Postgiro 298715 Telefon 28081 (pers.) 

Fråga: 
Är inspelningsförstärkaren i POPULÄR RADIO Dl" 4/ 1946 lämp

lig som mikrofon- och grammofon förstärkare, om graverdosan er
~ätles med en eller flera högtalare? 

»Amatör, Råsunda» 
Svar: 

Ja. KG_ 

Fråga: 
l) Har 

5/ 1944. 
byggt 

Med ökad 
4·rörssupern 

volym och 
beskriven i P
tonkontrollen 

OPULÄR 
i ljusaste 

RADIO nI' 

läge t råkar 
apparat en i självsvängning, vilken emellertid försvinner om ton
kontrollen ställes i mörkaste läget. Vad är orsaken? 

2) Varför erhålles så låg volym dii apparalen köre med nål
mikrofon? 

3) Vilket är lämpligast att utöka apparaten med ett MF.steg eller 
ctt LF-steg ? 

A matör S A 
Svar: 

1) Svängningen heror antagligen pil. att rester av högfrekvens 
finnes i låg frekvensen. Shunta volymkonlrollen med en konden
sator pil. 100 pF och koppla ev. en kondeneator på 100 il 200 pF från 
LF-rörets anod till jord. 

2) Det beror på att LF-steget, som ju är sammanbyggt med MF· 
steget, endast bes tar av triocldelen i ECH 21. Med en kristaUnål
mikrofon torde do k tillräcklig volym erhållas. 

3) Uteslut LF.trioden i ECH 21 oc.h ersätt den med ett separat 
pentodkopplat LF·steg. 

KG, 
Frl1ga : 

l) I POPULÄR RADIO nr 4/1944 är omtalat ett delningsfilter 
för högtalar . Vid beräkning av L och C har jag erhållit l mH 
resp. 30 f,F. Är detta rätt? Högtalarimpedansen är 8 ohm och 
delningsfrekvensen 900 p/s . 

2) Kan elektrolytkondensatorer användas i filtret ? 
3) Kan järnpulverspolar användas i filtret? 

'!JR 463» 
Svar: 

1) Ja. 

2) Nej, pap'perskondensatorer bör användas. 

3) Ja. 

KG . 

::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~: ::::::: :: :::::::::::::: ::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::: :::~~~ ::::::: : : :::::::::::!:::::: : ::::::::::::::::::::~::::::~:::! ! :::::::::::::::::t::::: 

Under delln:l r u brih: införa , ,1 standard_iserllde radnnnonlier u v n edan
stående utseende till eH plois Il \' la. 2: o;) per ratlo Minimum 2 raders 
uh·y mnle . Drssa radannonser UIOO avsedda att skapa en f(irsiUjnings
kontakt. rurJioamatörernu l'lnellan. 

S ;U,J],;S: Ornr. I S/I 000 V 0.25 A 7~: -, D: o 24/300 V O,OSA fiO:-, 
D:o 12/~00 V 0.0" A. D:o 1S/220 V 0,07 A med fi lt. 70: -. Trans! . 
220/2 Xl ;;00 V 0 ,3 A f';J: -, dro~se l :;0: -. Lliv. nya o. beg . rOr, mot~t.. 
kond .. rattar 111. Jll. E. ji'ors H}Jf: rg l Arbehlr(~gtlt·. 34, StockholnI. 
Tel. ::;:1 58 :l:! eIl. 30 80 83 dt. kl. 17,30. 

TII.T, ,_.\ I . , ) [o !'S<: skriyapparat 40: - kr. Tci. 1945 4.9 . 

A ven t illfällighet finnes ett antal 

L EXIINGTON 
högvä rdiga dynamiska kvalitetspick-uper 
till salu . e Leve r e r as inclusive ingångs
transformator skärmad i särskild my-me
tallbox samt pick-up-stöd. Pris kr. 145:-

Elektromeko niska opporoler och A~T I EBDlA~ET tf2l(2)l
a nläggningar. 
Teleteknik och e lektronik i lekniska 
och industriella tillämpninga r . ~ii-5WEDEN 
VÖs·ergot. 24 - Tel. : Växel 120 71, t70 91 , 3 1840 . Telegr.·ad r.: Electrometer 

POP.LJLÄR RADIO NR 2/1948 

Kablar med vid 10!l ~I[l/" Di'lIll .70 Ohllls Nep c r kW nl1l1.knrak tc'!>isUk I /km I I 
A 1 7.06 0.11 \) 
A ;14 I 2.{5 I H; I ~() 

KabIn,. med Kapa - Illlpe 
lag ci tans d alJS 
 Diom·1 

nllO.kapacitans I .ure/ m I ohm I 
e n 20 173 [) 

C 22 18 lSi 11 
C 33 la 220 l U 

F'otocellkabeI 33 132 flI I I 
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l\JYHE ER trå PALMBLADS 

Ferranli 
Mikroionprovare 
X i'lgot för amatören att byg

g-a Dill till noiver salins tru

mcnl. 

ID:itrumentct Ur ett Ferranti 

1 mA in:st l'umcnt m ed en r e!=), 
a,· 1000 ohm p e r " olt, cl c s ~ 
utOlll fil1n e~ en \V ~tj ngho u se 
l mA likrik tar e inbygg,t i 
i nst rlllll ent rt . \":uför d 2t :.i\'eu 
tir RIl\"ijn li h arl föl' lll~itnil1 gar 
U\' \"iixe ls ll:in lli n ;;. 
YiUfil'C finll t' s ue t en g od mi
kro(ontrUll ti lOrrlJutor, 2 st. 
te lefonj:l e kul' m ed brytn ill g" 
oc h ~ ll1 lll i ll ;..r ::;amt dh'er :-- c 
mo t:5in. nd 0 ... 11 ko ntul.. t t' t' i Ii\. 
(la ll , \"ill.. c n ii I' tillv e rkad U\' 
mahogny. Storlek : breucl 170 
mm" höjd 130 UITI!. , djup 12" 
nUll. J!l'is netto 137: ;30. 

r . s:;o 

r . 876 
... . . .. 	

J', SJ9 

r 1177J' 1178 
M.... .,:..... l . 1111.......,.:
" ! '.,l', 8,!) 

r. KIlO {', R.'H 
r . :H~~' l'. Illar , 92U 1'. 21 

p- S1 
p - l' SIG 

P. 8.ii. J> 000 P . 6'!IUO 1'. n 

P.23. 	Vritl s polc instrumell t fullt ut s lag 500 microamp. Gratlering 
O till G_ Sto rlek 2". l'rl0 18: ÖO. 

P.24. 	Vrids poleinstru mc nt fullt uts lag G mA. Kan fÖrko·ppl:). '.; 
till 4, 40 eller 400 volt . FörMpplin g tör 40 volt finnes inbyg g t. 
Storlek G7 X ,,7 mm. Ett fint instrument till det lltga pri se t 
av 11: 95, (Erstit te r P. 10. ) 

P.2;). 	VridspoleiD s trunwnl fullt ut'lag 25 nLL Gratlc ring O till 20. 
S to rlek 2". Liilllpligt törk opplu till 200 mA. r.i. 14: 70. 

1'.426 . Kraftig po·lskru1'. 1'.i8 O: 4J. 
P.839. 	Vritl·konde nsator 2 X 200 pr. Split stator. K e ram:.l,. !\lax. 

SI'. l 50.) v . Pris 19: 75. 
P . 844. IVo" Stand off . li:rnftigt utfö rande. rri8 1: 95. 
P. 845. 2" Stund oU m ed s kruv i b,\da ändarna . Pris 1: 6,;. 
P.846. 	l" k eranIisk g enomflil'ni ng med bult och 4 !:i knIvar. 

}>ris. 1: 4 1) . 

P.8(;;). 	Tr'tdlindatl p ote ntiom eter 200 ohm ;) watt. H elt kapslatl. 
Pri~ "': 50. 

P.807. 	Trådlin<lad potentiom0te r ~O o hm 7 watt. Okaps latl. 
})ris 1: 9:1, 

P. 8flo. . Vddkonc\ cn , utor :?OO pr. Kerami s k isolatio n. ~rax. sp. 
30.00 V . Pris 19: r>(). 

P. 87U, 2-poligt 6 vol Ls r eIU . Gedi gen konstruktion. Pris 8: 50. 
P.877. 3-polig t ante nnrc lii för 115 volt vUxeiström. Pris 27: 50. 
1'.878. Spolform 4 poL a v Amphenol 912-A matr!o Stor!. 1Vo"X 2". 

l'ris 2: 55. 
P.87!!. JIlallory 6 vons vibt·at or. 4 -polig- fattning. Pris 11 00 
P. RSO. Sildross,' l 4,5 Hy. ]80 mA . 50 ohm " 12 IYJ 
P.8Bl. n Hy. 80 mA. 310 ohm 7 90 
P.882. 10 Hl'. 100 mA. 110 ohm 9 50 
P.883. 13 Hy. J 20 mA. 17G ohm 12 
P. 884. 3 Hy. 150 mA. 80 o hm 5 45 
P. 8 Hy. SI) mA. 330 ohm 6 70 
P. 6: 13 Hl' - 2,;;' mA. 1-W o hm " 18 25 
P. 887. 8 Hl'. 3::;0 mA. 75 ohm 24 50 
P.888. 6,[) Hy. 40.0 mA. 5:3 ohm 20 2::; 
P.88!!. , 3 .5 Hy. ,,00 mA. 25 o hm " 30 GO 
P . 8nO. Kera~isk rörh ~ lla re 7-poL, krnClig kon str . ... 2 45 
P. S91. 	 8-poL, lågförlust konstr. 2 25 
P. 892. f ö r 820 oc:h liknande ... 8 50 
1'.893. 8 -poL Ampl1 cnol .... . 1 4;; 
P.894. 	 4-po L Amphell ol .... . 1 Gli 

r. 73 

1'_ 810 

P. 8.32 b. TCC o lj eko nucns_ 8 mL 750 yolt al'u l' t :sspH nni llg 14 2-) 

P. 8a2 c. TCC 4 2 00D 	 18 8li 
P .870. GF. C 4 750 	 8 61)

" P . 87l. CD O,G 2 000 	 12
" p . 8n. .llel'O\ ' Ox ~ 1000 G lY) 

P . 87:1. Acr o\'ox: 2 (jOO l) 00 
1'.814. T CC ~OO p'f. 4 eoo :1 GO 
P. SOR. WLS 40 UOO 4000 8 41) 

Sa,mtliga priser netto. 

R ,ör: 8G6 .'\ ii. lu. O: 80 åter i JH.e;er.---1 
P. S05. Keram :sk rörhlll!are 5-poL Amphellol Kt'tl ft . typ L 807 rr;s 1: 90 
r . SOU. 	 5-poL Amphenol For 807 m. fL l: a5 
F. SO.. 	 G-poL Aruphenol . . ............ . . .. . " 1: 95 

P. 8fJ8. 4-poL För 872 m . fL G: GO 
p.8m). ' "u-po l. Föl' acorlll' ö r 4: 110I 

P. noo. Log' . kolv otcntiomdtT . 10 K. ohm S: 71l 
r .OOl. 20 K ohru . .... . :1: 71l 
P. D;}2_ 	 ;jO K. ohm .. . . 3: 75 
P. n03 . 100 le ohm 	 3: 71l 
P. iX>! . ,. 200 l\". OlllJl ... 	 3: 75 
P.010. TCC glimruerkontie Jl sa tor. 4700 pL 2 ~OO , -o lt t es t. " 1: 95 
P. iHl. .. ,. 10 ()()O pL 2200 YOlt teBL 2: 4G 
P.OJ2. GJlmm e rl;ontl. 2000 pf. 2000 volt test. ... l: 65 
P.920. SlIve r m k a kont!. ;,0 pf. 000 "olt t es r. l: 21l 
P . 921. 	 ,,8 pt. 60) yolt l e,!. l: 25 
P . 022. 	 lei" pL 60:) yolt t es t _ " l: 25 
r. D23 . , ~OO p e. 750 "olt t0sr. 1:46 
P. 024. GIi;;,me~kond . ,,00 pL 600 yolt t es t. " O: 75 
1'.025. 100n p f. 601 ya 11: test. O: 85 " 
P. 020 . " l r.oo pL l ()()O volt tes t . " l: 2;) 
P.927 . Sil"er mica kon,L 2,,00 pL 600 vo lt t " s t. l: 25 
1'.928. 3 3:1O pf. 1000 yolt test. " l: 45 
P.1)20. ,. " ,. G OOll pf. 1000 yolt lC8 t. " l: 45 
P.03(\. K e ramis k kond. GO pL, myc ke t liten typ " O: GO 
r.031. ,,100 pr. neg: . t emp. eoff. . . ' " 1: 10 
r.0:l2_.. " 3500 pr.. li te t utfiirande .. . l : 10 
P.OtO. Tro litulplaHor. Storlek 140 X Oti XG mm...... _.....____ 2: 25 

I r.1000. Kristalldiod typ ]N34, pris endast -9 : 75 netto. I 
P. G2100. 2-gAug kODuensa'lor 2 X100 pf. ::Ilyckct gotl konstrukti o n och 

keramisk isolation. Pris 14; i5. 
Rör: SGG A il kr . il: 8~ il!,'r i lage r . 
}lagnetroner: 2j31, 2.J32, 2.T38. 

Samtliga. priser netto. 

REALISERAS: 
P.3. Varmtr' ttl s instrumc nt 4 Amp. R ektangulilrt utförand e. Endast 

8: 75. 
P . 837. Isolattorkrok. Förr Q: ,m, nu e ndH'st O: 12. 

r_ 8li2 . Potentiometer 2 500 ohm. 75 watt. Pris 7: 135. 

~fetropolitftn llIlive r s::tlinstrum e nt. För mUtnin g av likström, lik s päo

Idng, \'HxeIRpiinoing oc h m ot s l ttnd. Sm~irre o j~imnhe Le r i shuntar och 

förkopplingar. Realise ra s till det l å ~a pr~se t av 89: - 1<r. 


Endast ett mindre nntal trafikmot.tagare BC-:l4B In',,-r. 

Pris 435: - nto. 


il.-B. BO PALMBLAD (SM5ZK) 
Folkungagatan 42, Stockholm. Tel. 414343, 401940. 

Telegramadress: ZEDKE1T 
• 

http:mot:5in.nd


35ZSG 

-AllSTRÖMSRÖRET
SEREN TANKESTÄLLARE 

Under SER:s första år tillverkades endast växelströmsrör. 

Men i början av 1942 - i en tid av svår materialbrist 

nödgades SER ta upp tillverkn'.ng även av allströmsrör för att 

möta radioindustrins trängande behov, SER lyckade's också 

fylla det mest kritiska behovet med rör, som vid laboratorie

proven syntes vara av god kvalitet. Efter en tid visade det sig 

dock att rören i praktiken - särskilt gällde detta likriktar

röret 3SZSG - ej motsvarade fordringarna_ Glödtrådsbrott 

inträffade alltför tidigt vid intermittent drift, beroende på att 

trådmaterialet hade för låg rekristallisationstemperatur för 

detta användningsområde_ Först efter flera års intimt sam

arbete med tråd tillverkaren lyckades SER, på basis av sina 

materialundersökningar, få fram ett tnidmaterial, som upp

fyllde de speciellt höga fordringarna för allströmsrör. Detta 

material används för övrigt i alla SER-rör numera. 

Dessa svårigheter medförde emellertid, att materialprov

ningen och rörkontrollen ytterligare skärptes och utvecklades. 

SER har härigenom vunnit många visserligen dyrköpta men 

ovärderliga erfarenheter - erfarenheter som också kommer 

SER:s nu planerade miniatyrrörstillverkning tillgodo, 

AB SVENSKA ELEKTRONRÖR 


u 


A 

B 

Mikrofotografi visande bild A wolframtråd 
med för låg rekristallisationstemperatur, 
bild B med tillräckligt hög temperatur, 
Vid tråd A överskreds rekristallisations
punkten vid rörets drift och tråden blev 
härigenom skör. 
Vignettbilden visar provstativ med inter
mittent drift för bestämning av rörens livs
längd, 

Utrustning för bestämning av rekristalli
sationstemperatur hos wolframtråd, 

STOCKHOLM 20 --~-../ 
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