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priset inkluderas kompletteringsblad 
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21 cm) . 
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Erhålles kostnadsfritt. - 192 sidor (21X14 cm). Pris kr. 
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för RCA:s katodstr:"tlerör, fotocel
SÄNDAR- och GASF1.'LLDA RöR ler och andra specialrör. 
- 16 sidor (27X21 cm). ErhlUles FOTOCELLER - 16 sidor (27X 
kostnadsfritt. Data och sockelkopp 21 cm) . Erhålles kostnadsfritt. 
lingar för RCA:s silndarrör, likrik· Data och användningsmöjligheter 
tarrör, tyratroner m. lU. för RCA:s fotoceller. 

RECEIVlNG TUBE 
MANUAL (RC·15). 
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All litteratur pd engelska språket. Leverans omgdende. 

RCA:s elektronrör av 300 olika typer i lager. 
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, VOLTOHMYST 

RCA tillverlmr tre olika typer av rörvoltmetern VoltOhmyst : 
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Nybrogatan 41 - Stockholm Tel. 67 44 50, 67 44 60 



MIKRORÖR 

En markerad utvecklingstendens inom radioteknik och 

elektronik är den strävan mot allt mindre enheter, som 
- framförallt under och efter kriget - gjort sig gällande. 
Detta gäller naturligt nog i fö rsta hand portabla apparater 
av olika slag ; man kan exempelvis peka på de »walkie
talkies» och »handie-talkies» som såg dagens ljus under 
kriget, men också ifråga om mätinstrument och apparater 
för stationärt bruk kan man spåra en tendens att få fram 
apparater som kräver mindre utrymme. 

Det var kriget som pressade fram många av dessa små 
lätta och behändiga pOltabla apparater, som betydde så 
mycket fö r att öka snabbheten och effektiviteten hos de 
krigiska förbanden_ Det var också kriget som tvingade 
fram flygburna och lätta apparater för navigering av 
fl ygplan. Klart är, att det var en tvingande nödvändighet, 
att alla dessa apparater hade så liten vikt och tog så liten 
plats som möjligt. Vid utvecklandet av de ekoradios t yrda 
projektiler som utvecklades under krigets senare skede var 
teknikerna också nödsakade att våldsamt pressa dimen
sioner och vikt för de komponenter som skulle ingå i dessa. 

Eft r kriget börj ade teknikerna att se sig om efter nya 
användningsområden {ör de miniatyrkomponenter, som 
kriget lämnat efter sig. Närm ast till hands låg ju portabla 
batteriapparater. Vi har ju även här i vårt land fått se 
prov på vad amerikanarna lyckats få fram på detta om
råde. Att vi kan vänta n a överraskningar är säkert_ De 
uppgifter i fackpressen, som nu föreligger om nyheter på 
rörteknikens område ger anledning att misstänka, att en 
hel del är att emotse och det inte endast i fråga om mi
niatyrappar ter. 

De miniatyrrör, som användes i de ekoradiostyrda gra
naterna, var sannerligen inte stora, ca 25 mm långa och 
ca 10 mm största diameter. Dessa rör har emellertid när
mast jättelika dimensioner om man jämför dem med de 
hästan mikroskopiskt små rör, som man nu börjat experi
mentera med i Amerika. 

Från laboratorierna vid National Bureau of Standard 
i USA meddelas sålunda, att man framställt ett rör, vars 
största diameter inte överstiger 2 mm. Röret är sålunda 
mindre än tändsatsen på en tändsticka och av samma stor
leksordning som ett risgryn, vilket det även f. Ö. påminner 
om i frAga om formen. Dessa rör, som man närmast iir 
böjd att ge benämningen »mikrorör~, har man utvecklat 
genom att successivt min -a och förenkla de miniatyrrörs
typer som framkom under kriaet. 
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Mikrorören befinner sig visserligen ännu på experiment
stadiet, och man har enligt uppgifter i fackpressen ännu 
ntt brottas med vissa svårigheter exempelvis i fråga om 
mikrofoneffekt. Dock lär man ha lyckats framställa ett 
rör av denna typ, en triod, vars glödströmseffekt uppgår 
till endast 12,5 m W och som uppvisar fullt tillfredsställan
de egenskaper i fråga om mikrofoneffekt. Detta rör har 
f. ö. redan kommit till användning som elektrometerrör i 
mätare av radioaktivitet. 

Användningsomr den för dessa mikrorör är exempelvis 
anllars matematiska maskiner av typen ENIAC, i vilka tio
tusentals rör kan ingå. Givetvis innebär här användandrt 
av mikrorör en utomordentlig platsbesparing. 

Det nya mikroröret i mitten. jämfört med tändsatsen på en tänd
sticka samt några risgrYIl t. h. 

Att de nya mikrorören även på andra områden kommer 
att betyda en revolution är tämligen säkert. 

Man har exempelvis pekat på de möjligheter som före
ligger att på ett lämpligt sätt bygga in flera mikro rör i 
ett gemensamt glashölje och på så sätt kanske ersätta de 
fem rören i en vanlig super med ett enda kombinationsrör. 
Möjligheterna att anbringa koppIingselement inuti ett dy
likt rör kommer kanske att leda till rör som i sig innefatta 
en hel HF-del, en hel LF-del etc. 

I fråga om portabla sändare och mottagare kan man 
likaledes vänta sig betydelsefulla framsteg baserade på 
mikro rör. Redan lär man ha framställt 4-rörsmottagare 
monterade på steatitplattor inte större än ett litet visitkort! 

Sch. 
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Av tekn. licentiaterna Björn Nilsson och Ha ns W erthen 

Det finns f. n. egentligen endast två system för färgtelevision: dels ett meka
niskt, som utvecklats av Columbia Broad casting System och ett elektroniskt färg
system som utvecklats av Radio Corpora tion of America. I nedanstående artikel 
ges en redogörelse för de båda systemens tekniska underlag och deras ut

vecklingsmöjligheter. 

När det gäller färgtelevision måste man vända sig till 
USA; det är egentligen endast där som ett målmedvetet 
utvecklingsarbete bedrives på detta område. 

Vid utvecklandet av färgtelevisionen dominerar för när
varande USA_ De första försöken utfördes visserligen i 
England och Baird Televisio n Co bedriver fortfarande en 
viss forskning men man anser i allmänhet, att det tills vi
dare är nödvändigt att koncentrera sig på den monokro
matiska televisionen. 

I ngen standard för järgtelevisionssystem 

Medan man i USA redan uppnått enighet om fas tstäl
landet av standard för monokromatisk television, pågår 
ännu ett häftigt meningsutbyte om den lämpligaste utform
ningen av färgtelevisionen. Upptakten härtill var en be
gäran från Columbia Broadeasting System, CBS, att FCC, 
Federal Communicalion Commision, skulle anta deras sy
stem som standard för färgtelevision, vilket skulle existera 
jämsides med det nuvarande monokromaLiska systemet. 

Förslaget väckte livlig opposition från de företag, som 
utvecklat de nuvarande metoderna. I digra inlagor till den 
av FCC tillsatta undersökningskommissionen sökte man 
påvisa svagheterna i CBS:s förslag. Kritiken koncentrera
des på kombinationen av elektriska och mekaniskt rote
rande element, vilket påstod medföra försämrade egen
skaper för snart sagt alla delar av systemet. Som ett bättrc 
alternativ demonstrerade Radio Corporation of America, 
RCA, ett helt elektroniskt färgsystem, som påstods vara 
utan de nämnda svagheterna, samtidigt som det enkelt lät 
sig kombineras med den nuvarande monokromatiska tele
visionen. Man framhöll dock, att det skulle dröj a flera år, 
innan metoden var mogen för kommersiell tillämpning, 
varför tills vidare endast svart-vita bildöverföringar för 
publik borde tillåtas och fastställandet av normer upp
skjutas. 

Efter att ha behandlat förslagen i fyra månader beslöt 
FCC att avslå CBS:s begäran och tills vidare uppskjuta 
standardiseringen av färgtelevisionen. Som skäl framhöll 

man svagheterna i den nuvarande utformningen av CBS:s 
system, främst svårighet n att få ljusstarka bilder. Even
tuella fr amtida förbiittringar kunna komma båda systemen 
till godo och motivera inte, alt någotdera för närvarande 
skulle föredragas. Däremot bör utslaget inte tolkas som ett 
tekniskt underkännande av fiirgföljdsmetoden, som säker
ligen skulle kunna bli fullt anviindbar, om företagen ville 
gå in för den på allvar. Beslutet är i realiteten ett utslag av 
en allmän önskan att stabilisera den amerikanska televi

"101len. 

CBS:s system, 

Det system för färgLelevision som lanseras av Columbia 
Broadeasting S)"stem angavs första gången av Baird 1928 
och kan betecknas som ett fiirgföljdssystem. I princip upp
står det, om i en monokromatisk televisionsöverföring 
färgfilter, som rotera synkront med bildväxlingen, place
ras framfö r kamera- och mottagarrör. Kameran uppfattar 
då i tur och ordning den röda, gröna och blå delen av 
motivet. I mottagaren synas genom filtren i motsvarande 
ögonblick röda, gröna och blå bilder. Om bildväxlingen 
sker tillräckligt snabbt, får ögat intryck aven komplett 
färgbild. Fig. l framställer bilduppbyggnaden vid använd
ning av radsprångsmetoden dels med monokromatisk tele
vision och dels med CBS:s färgsystem. 

Vid det förra avsökas de udda linjerna under den första 
1/60 och de jämna linjerna under den andra 1/60 sekun
den. En fullständig bild ö\'erföres således 30 ggr/ sek. Vid 
det senare uppdelas bilden i sex fält, ett för udda och ett 
för jämna linjer i varje färg. Varaktigheten för ett fält är 
1/144 sekund, varför 24 fullständiga färgbilder överföras 
per sekund. Då gult sammansättes av de röda och gröna 
primärerna, bildas den gula delen av bilden i fyra av 
fälten , medan de röda och blå delarna endast återkomma 
i två fält. Kombinationer av tre primärer återfinnas pli 
samma sätt i alla sex fälten. 

Den geometriska skärpan är densamma som för mono-
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kromatiska systemet, 52- linjer. Da antalet bild fält per se
kund är 2,4 ggr större (144 mot 60) , blir den erforderliga 

bandbredden också 2,4 ggr större, dvs. ca 10 Mp/ s. Vid 
sändning med enkelt sidband ID ste därvid frekvens av· 
ståndet mellan n ärliggande stationer vara 16 Mp/ s. Då 
de 12 kanaler från 50 till 294 Mp/s, som fö r närvarande 

äro tilldelade televisionen, endast ha kallaibredden 6 1\1p/s, 
sker utsändningen inom det frekven. område 480-920 
Mp/ s, som av FCC upplåtits för television eA-periment inom 

ultrakortvågs området. 
Uppbyggnaden av B5 :- färgs )'l';tem framgår av fig. 2, 

där föl' j ämförelsens skull äveu ett monohomatiskt system 
visas. Vid sändaren tillkommer en roterande färgtrumma 

framför kameran samt en färgblandare. Med hjälp av den 
senare kan färgsamm ansättningen i viss utsträckning an· 
passas till olika progiamtyper. Vid mottagaren fordras en 
roterande färgskiva samt en kontrollano rdning föl' motor· 
hastigheten. Skillnaden i ppbyggnad synes således inte 

vara så stor. För att få en riktig uppfattning om svårig. 
hetsgraden vid de båda överföringssystemen måst man 
emellertid även j ämföra de numerisk värdena. 

Da bärfrekvensen är ca 10 gänger större, uppstå svå· 
righeter att åstadkomma tillräcklig sändareffekt. Vid en 
av Federal Telephone & Radio Corporation konstruerad 
sändare erhålles en toppeffekt av l kW mot 5 kW vid de 
monokromatiska sändarna. Denna olägenhet mOh'erkas 

dock mer än väl genom den förbättrade riktverkan, som 
med en given antennstorlek kan erhållas vid kortare våg
längder. Vid den sammanträngning av strålningen i verti· 
k l led till 6° som gjorts, blir den effektivt utstrålade ef· 
fe~teii 20 kW. 

Då signulbandbredden ur 10 Mp/s mot 4 Mp/ s vid nu· 
varande system, måste förstärkare och modulator utföras 
annorlunda. Även dessa problem ha emellertid lösts till· 
fredsställande. 

Den största svårighetelI på ändar~jdan är i stället ka· 
merakänsligheten. Vid monokromatisk överföring med 
mellanradsavsökning kan kameraröret upplagra ljusenergi 

under en hel bildperiod, dvs 1/30 sekund. Eftersom färgen 
växlar vid varje bildfäl t, måste däremot vid CBS:8 system 

upplagringstiden begränsas till 1/ 144 sekund. Även om 
utspänningen inte är direkt proportionell mot belysnings. 

BILDAVSÖKNING VID MONOKROMATISK TEL~VI510N. 
Fält 1/30 sek. 

-------.._-------.----. -
:-= .-; 

Bildmotiv al 

_ . . - -.-.-.-.-.-...- --.. = .-.-. ..~----~--------------------~-_. ._- ~ ~..... 
b1 ~tergiven bild 

BILDA VSÖKNING VID (85:5 FÄRG5Y5T~M. 
fär g fäl t 1/48 sek. färgfält 1/48 sek. 

al röd b grön dl röd e) bl~ f) grön 

Färg bild 1/2.4 &ek. 

._-- ---- -- Q ~D~D '.... .~~ .. ~-:~. 
Bildm oliv a) bl C,) dl e) f) Aterglven bild 

Fig. 1. BilduppbyggnadelI vid an ändning u radsprångsmetot.len dels med monokromatisk television (överst) och dels vid CBS·färgsystem. 
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Fig. 2. J ämförelse mellan monokromatisk televisionsutrustning och 
CBS:s färgutrustn ing. 

tiden, så minskas känsligheten, om filteregenskaperna med
räknas, till ca 1/ 10. Detta är en mycket stor olägenhet vid 
direkta upptagningar, då redan nu stark belysning fordras. 
Vid utsändning av inomhusprogram, som i regel bestå av 
närbilder, äro kvalitetskraven höga. Som kamerarör an· 
vändes därför ortikonen (se fig. 3), vilken för färgupp. 
tagningar fordrar en medelbelysning av 5 000 lux. För 
utomhusscener, där konturerna äro mindre skarpa, kan 
man nöj a sig med något lägre bildkvalitet. CBS:s fältka
mera (se fig. 4) är i stället försedd med bildortikonen, 
som är ca 10 ggr känsligare. För goda bilder rekommen· 
deras 700 lux, medan minimibelysningen uppges till 200 
lux. Vid fältkameran har man dessutom möjlighet aU 

snabbt avlägsna färgskivan, varvid svart-vita bilder kunna 
erhållas i de fall, då belysningen är för låg. Filmsändning. 
ar göras med en av Westinghouse konstruerad projektor 
(se fig. 5). Eftersom bildväxlingshastigheten är densamma 
som för film, 24 ggr/ sek, kan kontinuerlig frammatning 
användas, vilket dels ger bättre resultat, dels minskar film
slitaget. Varje bild avsökes 6 gånger (en gång för varje 
bildfält och färg) med h j älp av 6 linssegment och färg
filter samt en roterande slitskiva (fig. 6). Vid projektion 
kan man lätt åstadkomma kraftig belysning. Med hjälp av 
det relativt okänsliga dissektorröret erhålles därvid en 
mycket hög bildkvalitet. 

överföring av programmen från studio sker antingen 
med en koaxialkabel med 10 Mp/ s överdrag eller med 

Fig. 3. Ortikonkamera för färgupp
tagningar inomhus. 

Fig. 4. Bildortikonkamera för färg
upptagningar utomhus. 

1300 Mp/ s reläsändare. Försök ha även gjorts att an
vända det amerikanska telefonbolagets 4 Mp/ s koaxialka· 
bel vid överföring av programmet till Washington och till
baka, en sträcka på 800 km. Vid dessa försök har man 
kunnat konstatera att bilderna trots en avsevärd minsk
ning i horisontell skärpa bli förvånansvärt bra, och vid 
åskådaravstånd på mer än 10 ggr bildhöjden märks knap
past någon skillnad_ När de koaxialförbindelser med band· 
bredden 7 Mp/ s, som nu äro under utveckling, bli färdiga, 
kunna säkert program med mycket tillfredsställande kvali
tet överföras långa sträckor. 

För att bevisa den praktiska användbarheten av sitt sy
stem har CBS måst konstruera all sorts utrustning. Av stor 
betydelse är möjligheten att tillverka billiga och driftsäkra 
mottagare. Det som framför allt skiljer CBS:s mottagar
modeller från de nu använda är högfrekvensdelen samt dc 
roterande delarna. 

Färgskivan, som roterar med 1440 r/m, drives aven 
synkronmotor. Noggrann synkronisering erhålles genom 
att motorfältets läge kontrolleras med särskilda synkroni
seringspulser från sändaren. Mottagaren i fig 7 har ett 25 

Fig. 5. Westinghouse filmproj ektor för färgfilm. 
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Fig. 6. Optiskt ~ystt:m fiir 16 mm färgfilm. 

t:Jll rör, som med förstoringslins ge r en bildstorlel.. a\ 
20X 25 cm. Färgskivans diameter är. 60 C1l1. Fig. g visar 

en projektionsmottagare med Schmidts linssystem, som ger 
en 40 X 50 cm bild. Då dessa typer inte kunna anviindas 
för nuvarande system, ha även omkopplingsbara modell!' .. 

utvecklats. 
Blockschemat, fig 9, visar en mottagare, SOIl1 med ofiif

~indrat rörantal och mindre förändringar kan an\'äntla~ 

för: 

l) Monokromatisk television av nuvarande typ med 60 

bildfältj sek 
2) Monokromatisk television ulom decill1eternmril dcl 

med 60 bildfältj sek 
3) Monokromatisk television inom deeillJcterOllll"add 

med 144, bildfältjsek 

Fig. 7. MottagarmodelI med 25 cm bildrör och förstoring,lins. 
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Fig. 8. ]\lollagarmotl..Jl med Schmidt proj ...ktionssystem. BildstorIek 
40X50 cm. 

41 Färgtelcvi~ioll inom decimetewmrådet med 144 bild· 

fäJ tjsek. 
Olllkopplingen mellan de olika arhetssätten utföres med ett 
enda handgrepp. 

Tnom högfrekvensdelen har mycket arbete nedlagts på 
alt uLveckla mottagaralltenller med stor riktverkan dels fiir 
att fa hög signalspänning, dels för att undertrycka spök. 
hilder genom reflexion från närbelägna fiiremål. I det se
naste utförandet av ingångssteget finnes en avstämnings
enhet för varje kanal, vilka äro monterade på en vridbar 
trumma. I allmänhet kriivas ca 5 rör mer än i en mono
kromatisk mottagare av samma kvalitet. 

Beträffande kostnaderna för färgmottagare rada delade 
meningar. CBS hävdar, att deras mottagare endast bli ca 
2.5 1'/0 dyrare än de nuvarande med samma bildyta. RCA 
anser, att man måste räkna med minst dubbla kostnaden, 
heroende på de höga krav, SOIll måste ställas på de rote

rande delarna. I f råga om sändare· och studioutrustning 
variera uppgifterna mellan 15 oeh 100 0/O fördyring, men 
detta är av mindre betydelse, da el sa utgöra en obetyd
lig dej av de totala kostnaderna. 

( FOTts.) 

1_"'01.1"""'" 
~:..",..:.c==-.:.:,___ 
"""'

Fil(. 9. llIockschema j)ver mottagare för håda systemen. 
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Om distorsion vid ljudåtergivning 

Av ingenjör John Gietting 

I nedanstående artikel, som vi med benäget tillstånd återger ur den danska 
tidskriften »Radio Ekko», behandlas på ett lättfattligt sätt hur icke-linjär distor

sion gör sig gällande vid ljudåtergivning. 

lVIan talar om linjär och icke-linjär 
distorsion vid ljudåtergivning. Med 
linjär distorsion avser man den för
vrängning av ton bilden, som uppstår 
genom att toner med olika frekvens 
icke återges med samma amplitud 
som i »originallj udet». Icke-linj är dis· 
torsion uppstår genom att ljudåtergiv
ningsanordningarna innefattar icke
linjära element, som alstrar övertoner 
till de toner, som skall återges. Vi 
kommer i det följande att närmare un
dersöka hur icke-linjär distorsion )'1L
rar sig vid ljudåtergivning. 

I fig. 2 visas tangenterna på en 
klaviatur, som vi skall använda för att 
demonstrera de olika förvrängnings
formerna. De vita tangenterna är för
sedda dels med en bokstav, som an
giver, hur tonen benämnes inom mu
siken, dels med ett tal, som angiver 
ifrågavarande tons antal svängningar 
per sekund. 

Vi anslår tonen c (256 p/ s ) och sän
der svängningarna genom en förstär
kare_ I högtalaren återges då samma 
ton + något mera. Förstärkaren nöjer 
sig alltså icke med att reproducera, 
den producerar även, vilket förorsa
kas av att rörens la-Vg-kurvor icke 
är fullt linjära. Detta »mera» kallas för 
övertoner. 

Andra övertonen är oktaven till den 
anslagna tonen, alltså det c, som har 

svängningstalet 512 (2X 2S6). Tredj e 
övertonen däremot är oktaven till kvin
ten av grundtonen, alltså det g, SOIl1 

har svängningstalet 768 (3 X 256). 
Högre övertoner är normalt så svaga, 
att man ej behöver intressera sig föl' 
dem. 

Denna form av förvrängning kallas 
klirr och anges i procent. 

Vi anslår på klaviaturen tonen c 
(256) och samtidigt ganska svagt 

G2l.306.813 

andra övertonen. Det låter mycket bra. 
Vi provar detsamma med c (256) och 
tredje övertonen (768). Det låter lite 
annorlunda, men väl så rent. Vi pro
var samma sak igen, men anslår nu 
övertonerna lika hårt som grundtonen, 
vilket ju svarar mot 100 % klirr. Det 
låter fortfarande bra, till och med om 
andra och tredje övertonen anslås 
samtidigt. 

Andra och tredje övertonen klinga) 

J--J-).H~. d-J.J 

" 2. UaraoDlsko • J 

Fig. 1. Anslås c (128), giss (200), diss (300) och fiss (360) och 
dessutom 3 :e övertonen till c (3 X 128= 384) och andra över
tonen till giss (2 X 200=400) uppstår ett obehagligt toninlryck. 

Se texten . 

10 ........ · •• .. • • 
.... . ......... . . . . . ...... . .... .. .............. . . . . . ............................... . . .. ........... . .... . ........................ ........ .. , ............... . .................. , ................ .. .... . ......... .... .. . , .... 
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rerar - det kostar endast 6:- kr. per år - behöver Ni emellertid inte 

riskera luckor i 1948 års årgång. 
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väl tillsammans med grundtonen och 
med varandra. Nu ligger det snubb
lande nära till hands att fråga sig: 
Hur kommer det sig då, att de föror· 
sakar förvrängning i en högtalare, när 
de låter så bra på en klaviatur ? 

Hittills har vi blott anslagit en en· 
kel ton. Nu slår vi ett ackord, exem
pelvis c-durs treklang : e e g e. Det lå· 
ter klangskönt och fylligt. Undersöker 
vi tonernas svängningstal, får vi för· 
klaringen: 256 (e) =4X 64, 320 (e) = 
=5X 64, 384 (g)=6X64 och 512 
(e)=8X64. Klangskönheten beror på 
att tonerna är multiplar av samma tal 
(64) och ackordets fyllighet, aU sväng
ningstalen är just 4, 5, 6 och 8 gånger 
detta tal. 

Nu anslår vi dessa toner med vän
stra handen och tillsätter motsvarande 
andra övertoner med den högra. Det 
låter fortfarande klangskönt, men me
ra fylligt, emedan vi ju nu har anslagit 
toner med svängningstalen 4, 5, 6, 8, 
10, 12 och 16X64. 

Emellertid består n1Usik ju av annat 
och mer än enkla toner och treklanger. 
Vi försöker att bilda ett ackord på 
fyra toner och väljer exempelvis c 
(128), giss (200) , diss (300) och fiss 
(360) (ändelsen »iss» angiver, att det 
ej är de vita tangenterna, som skall an
slås, utan de svarta, som ligger ome
delbart till höger om dem). Se fig. 2. 

Detta ackord låter väl; men till
kommer tredje övertonen för !to och 
t!ndra för giss erhålles g på 3~ p/ s 
resp. giss på 400 p/ s. Som framgår 
av fig. 2, ligger frekvenserna 360, 384 
och 400 på tangenter, som ligger i 
följd (det, SOIU inom musiken kallas 
med en halv tons mellanrum) , och det 
låter icke bra, till och med om över
tonerna endast anslås lätt. 

Det, som vi här har genomgått på 
en klaviatur, är alltså det, SOIU sker, 
när musiken sändes genom en förstär
karanläggning : där bildas andra eller 
(och) tredje övertoner beroende prl 
förstärkarens konstruktion. Dessa över
loner är klangskön a eller harmoniska 
i förhållande till sina grundtoner och 
vissa andra toner, som står i ett ganska 
enkelt förhållande till grundtonerna 
(ters och kvint, exempelvis ). Olåt upp
står först, då övertonerna kommer att 
klinga sanlman med andra toner, som 
står i ett harmoniskt, men ej så enkelt 
förhållande till grundtonerna. Möjlig
heten för konflikt mellan grundton!'f 
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och övertoner och mellan de sist
nämnda inbördes blir självfallet större, 
ju mer sammansatt musiken är och ju 
fler instrument, som skall återgivas 
samtidigt i högtalaren. 

Försöker man bedöma en förstärka
les förvrängning med hjälp av hör
seln, lönar det sig ej att slösa en gram
mofonskiva med ett violinsolo; det lå· 
ter bra till och med i en medelmåttig 
förstärkare. Det är de stora orkester
upptagningarna, som avslöjar förstär
karens egenskaper. 

Hur stor klirrfaktor, som kan tole
reras, beror på, vem som skall avnjuta 
musiken. Många människor generas ej 
av 5 % klirr; men det påstås, att ett 
mycket musikaliskt öra, efter talrika 
lyssningsprov, kan uppfatta nära 4. % 

klirr. 
Som bekant ökar klirrfaktorn med 

rörens utstyrning. Då dessutom slut
steget lämnar det största bidraget till 
en förstärkares totala förvrängning, 
ligger det nära till hands att överdimen
sionera detta steg. Den nyttiga effekt. 
som erfordras för alt fylla ett rum 
med musik (l ii 2 W), kan erhållas 
med ett förhållandevis litet slutrör ; 
men man tjänar på att använda en 
18 W pentod och blott styra ut det till 
en bråkdel av vad det är konstruerat 
för. EL6 kan t. ex. lämna 2 W med 
2 0/o klirr och 3 W med 3 1/ 2 Ofo klirr. 

I en förstärkare för större effekter 
bör man använda trioder i pushpull. 
Dessa rörs klirr beror huvudsakligen 
på andra övertonen, som vid nöjaktig 
utbalansering kan nedbringas till om· 
kring 1 %. Det är emellertid inte så 
lätt att utstyra dessa rör. Förr i tiden, 
då man kunde använda transformator
koppling mellan styrsteget och ut· 
gångssteget, var ju symmetrin given i 
och med transformatorerna. Men un
der nu rådande materialbrist, då man 
får försöka klara sig med fasvändare, 
händer det ofta, att man - något för
vånat - konstaterar, att pushpull-för
stärkaren låter precis lika bra, även 
om man borttager ett av slutrören. En 
av orsakerna härtill är utan tvivel, att 
det är mycket svårt att konstruera en 
fullständigt symmetrisk och klirrfri 
fasvändare. 

KornbilUltionstoner 

Vi återvänder till klaviaturen igen. 
Denna gång lägger vi märke till , viI· 
ket fåtal toner, som egentligen finnes. Fil!. 2. Pianoklaviatur. 
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En stor konsertflygel har 100 toner, ell 
vanligt piano ca 90. Dessa 90 ton~r lig· 
ger fördelade över ett frekvensområde 
från ca 25 till 4000 p/ s. 

Vi provar nu med att anslå tonerna 
... (256 p/s) och fiss (360 p/ s) på en 
gång. Förutom övertonerna, som vi re· 
dan har gått igenom, bildas vad mall 
kallar kombinationstoner, nämligen 
%0+256 = 616 p/ s och 360-256 = 
= 104 p/ samt diverse övertoner till 
dessa kOll1hinationsloner. 

Vi 	 håller oss emellertid till de två 
kombinations frekvenserna 616 och 104 
p/ s. En blick på de svängningstal, som 
är angivna på klaviaturen (fig. 2) vi 
sar, att dessa frekvenser icke hör 
hemma i tonskalan. De ljuder falska 
tillsall1111ans med vilken annan ton som 
helst. Det är ganska belysande, att 
denna form av distorsion, intermodu
lation låter sämre än övertonsbildning
en. Övertonerna orsakar nämligen fre· 
kvenser, som hör hemma i tonskalan. 
Därför är också de fordringar, som 
ställs på förstärkaranläggningar, också 
trängare, när det gäller kombinations· 

toneförvrängningen. Hörbarhetsgrän. 
5en ligger härvid omkring 2 %. 

Utrymmet tillåter icke att alla or
saker till kombil1ationstonebildningar 
genomgås. En av de viktigaste är emel· 
lertid, att det är ganska svårt att an· 
passa högtalarens låga (och frekvens· 
beroende) impedans till slutrörels 
höga impedans. 

Det ligger därför nära till hands att 
nedbringa slutrörets impedans med 
hjälp av motkoppling, som dessutom 
har ett välgörande inflytande när det 
gäller att förhindra komLil1alionstone· 
bildningen. Bland andra medel kan 
nämnas: 

l) 	Nedsättning av högtalarkonens 
svängningar med hjälp aven expo
nentialtratt; 

2 ~ 	 Användningen av särskilda has
oeh diskanthögtalare. 

Dessa två sista medel är också verk· 
samma mot den s. k. dopplerska effek
ten. 

I en följande artikel konuner alt be
handlas problem, S0111 ansluter sig till 
högtalaren. 

Televisionsnytt från 

Philips 


Philips· huvudintresse inom lelevisionen 
gäller mottagama. Man visade flera appara
ter 	 med hildstorlek 14X 18 cm vid den 
minsta modellen och 30X40 cm vid den 
slörs! , som har projektionsrör. Della kan 
ännu inte mäta sig med de direkta bildrö
ren 	 i fråga oin bildkvalit et, men man har 
stora förhoppningar om framtida succes~i\"a 
iörbällringar. En betydande ökning ,'IV bil· 
dens ljusstyrka har uppnålls genom all .kär
men krökts i båda riktningar, så all bild
vinkeln minskats. Förstoringen är 100 ggr. 
Apparaten innehåller även en rundradio· 
mollagare av högsta klass oeh väntas komma 
atl 	 kosta ca 1500: - kr. Den minsta mo· 
dellen hade en mindre mottagare, ungefär 
motsvarande »Philetta», och beräknades 
kosta ca 600: - kr. 

Philips' inställning i fråga om val av lin
jetal bestämmes aven önskan att med minsta 
möjliga förändringar kunna konkurrera på 
såväl den amerikanska som den engelska 
marknaden. För den sellare tillverkar man 
en typ med 405 linjer. Man är dock beredd 
atl så småningom övergå till 605 linjer för 
ell framtida engelskt system. För den ameri
kanska marknaden är linjelalet 525 med 30 
fullständiga bilder per sekund. För Europa 
rekommenderar Philips' själva 567 linjer 
med för övrigt amerikansk standard, således 
negativ modulering och positiv synkronise
ring. Bandbredden vid 50-periodigt nät, dvs. 
6 Mp/ s med cnkelt sidband. Det linjetal, 
som föreslagit s för Sverige, 625 linjer, med 
i övrigt amerikan~k standard, ger samma 
avlänkningshustighet och kamerakänsligbet 
som denna, medan bandbredden ökas till 
R Mpls med hänsyn till framtida utveckling 
inom mOLlagarområdet. Della mOliveras bl. a. 
av all trängseln inom televisionsvåglängder· 
na inte blir så stor som i USA, varför band
bredden kan väljas större. Samtidigt kunna 
apparalens dyrbaraste delar, t. ex. avlänk
ningen, vara samma som i USA och Holland. 

Skillnaden mellan alIernativen är ur mot
lagarsynpunkt lilen. Det viktigaste är all 
fastsIäIla en standard för allmän utsänd· 
ning. Även Philips hade den uppfallningen 
och kunde acceplera linjetal upp lill ca 600. 
Vid högre värden däremot slcgo mOLIagar
kostnaderna mycket snabbt, utan all väsent· 
ligt bällre rcsulIat erhöllos inom överskådlig 
tid. Det franska förslageI med ca l 000 linjer 
ansågs således av Philips praktiskt oulför
bart med nuvarande teknik. 

Orsakerna lill all negativ modulering 
föredras äro Ivå: 

1) 	Stlirningar ge upphov lill en minskning 
av ljusstyrkan på skärmen, således svarta 
punkter. Dessa äro betydligt mindre irri· 
terande än vita punkter, som uPpslå av 
störningar vid positiv modulering. Genom 
defokusering vid likad ljusinlensitet bli 
vita fläckar dessIltom belydligt större än 
svarta. 

H21.3U'.ä 

2) 	Vid negativ modulering utnylljas den 
mellersta raka delen av moduleringska
rakterist iken fik bildsignalen, varigenom 
ca 30 % större sällllningseffekt för en 
given rörstorlek erhålles. 

Vid positiv synkronisering erhålles bär
vågsamplituden konstant och oberoende av 
bildsignalen. En av fördelarna därvid är. 
all å tergångsstrålen automatiskt undertryc
kes. Den viktigaste fördden är emellertid 
möjligheten all enkelI ordna aUlomatisk ni· 
våreglering, vilket är av stort värde vid om
råden med flygtrafik, där ampliluden varie
rar genom reflexion från flygplanen. 

För ljudsändningen rekommenderas fre
kvensmodulering, då den l·edan genom den 
höga bärfrekvensen breda ljudkanalen kan 
utnylljas till minskning av brussignalen. En 
nackdel är givetvis de ökade mOlIagarkost
naderna. För sändningen rekommenderas i 
motsats lill i Amerika vertikal polarisering. 
Fördelarna ur störningssynpunkt äro knap
past fullt klarlagda. Däremot erhålles bättre 
riklverkan med ell givet antal anlennek
ment, vilket kan vara en fördel vid relalivt 
låga bärfrekvenser . 

Philips har ännu ej upptagit större tele· 
vision. ändare på sitt försiiljningsprogram. 
Man räknar med aU utsändningsproblemen 
bli speciella för varje land och intresserar 
sig för dem endast ur mouagartillverknings
synpunkt. Sålunda arbetade man med en 
signalgenerator för laboratorier och prov
rum, som lämnade en bildsignal samt erfor
derliga synkroniseringsimpulser. Vidare ut· 
vecklades mindre sändare för experiment 
från 50 till 500 W. Under mars månad 1948 
räknar man dessutom med att börja experi
mentsändningar med 20 kW maximaleffekt. 

Sändningsfrekvensen för direktsändningar 
ansåg man böra vara så låg, som det ur mo
duleringshänseende var möjligl . För en ().. 
Mpl s kanal kommer man all i Holland an
vända bärfrekvensen 65,25 Mp/ s. 

För studioarbetet använde man ikonoskop 
av egen tillverkning och slandardutförande. 
Kvaliteten var jämförlig med den ameri
kanska. För att minska värmeutvecklingen 
vid den starka belysningen i studion an· 
vändes hÖgtrycks·kvicksilverhlmpor. 

Philips nppmärksammar även speciellt 
problem rörande centralantenner för hyres
hus, som komma aU bli avgörande för pro
gramdistributionen i slörre städer. Omfat
tande ekonomiska beräkningar ha utförts 
angående det lämpligaste serviceområdet 
för sådana anläggningar för olika typer av 
bebyggelse. Avsikten är all anlelmanlägg· 
ningen skall kunna överföra dels en högfre
kvenssignal via koaxialkabel, dels även en 
till mellanfrekvens ned transponerad signal 
att användas för en förenklad enhetsmotta· 
gare utan högfrekvensdel (liknande den 
tyska Einheitsempfänger). BN HW. 
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BnunkompenseringBrumkompensering Om vi i ett exempel välja följande 
värden för dessa tre storheter: R j = 

Av ingenjör K J Börjesson =SO 000 ohm, ni =3000 varv och 
R=2000 ohm fås 

Tl2 3000I nedanstående artikel anges en elegant eller TI~ = 
2000 SO 000metod att kompensera bort brum i radio

mottagare. 2000·3000 
120 varv 

SO 000 

Istället för att filtrera bort störande 
brumspänningar i radiomottagare el· 
ler andra förstärkare, kan det många 
gånger ställa sig gynnsammare att 
kompensera bort desamma. Med kom· 
pensering förstås i detta fall aU man 
tillför brumspänning i sådant fasläge 
i någon del av förstärkaren att det to· 
tala brummet från förstärkaren min
skar. Exempelvis kan nämnas att man, 
istället för att filtrera bort brumspän
ningar från ett LF·rörs anod, kan till
föra en mindre brumspänning till sam
ma rörs galler i sådant fasläge att 
brumspänningen utkompenseras 
anodkretsen. 

Nedan skall emellertid en speciell 
brumkompensering beskriva:>, vilken 
möjliggör att slutrörets anodkrets ma
tas med spänning direkt från likriktar
röret utan annan filtrering än den 50111 

ernås genom uppladdningskondensa
torn. Härigenom inbesparas en filter
drossel, vilket är en relativt dyrbar de
talj i en radiomottagare. En annan 
vinst, som är speciellt värdefull då det 
gäller allströmsmottagare, är att man 
slipper ifrån det extra spänningsfall, 
som en filterdrossel orsakar, med ty 
åtföljande minskning av utgangseffek
ten och försämrad Ij udkvalitet. Pru· 
blemet med en allströmsapparat in
kopplad pa lågspänning har ju alltid 
\'arit att få spänningen till slutröret så 
hög som möjligt och här betyder 10 
volts extra spällningsfalI ofta mer än 
20 % minsklling av maximala distor
sioIIsfria utgångseffekten. 

PrilIcipen för kompenseringen är 
helt enkelt den att utgängstransforma
torns primiirlindning försetts med ett 
uttag (fig. l) till vilket plusspänningelI 
inmatas. Härigenom kommer den BY 

den överlagrade vkixelspänningen över 
första elektrolytkondensatorn C l orsa
kade brumströmmen att i utgång,,
transformatorn flyta i motsatta rikt
ningar varigenom, om det hela anpa8
sas på rätt sätt, de inducerade brum-

POPULÄR RADIO NR 3/1948 

IJ21.39U.82fl 

spänningarna i sekundärlindningen 
komma att upphäva varandra. 

För att få en uppfattning om vad 
som händer kunna vi först studera 
vilka vägar brumströmmarna taga. 
Strömmen genom lindningen ni fly
ter genom slutröret som, om det är en 
pentod, har ett stort inre motstånd. 
Strömmen i motsatt riktning genom 
nt passerar motståndet R oeh konden
satorn C2• Då det iiI' antalet ampere
varv, som bestämmer de inducerade 
spänningarna gäller det tydligen att 
produkten av varvtal och brumström 
skall vara lika stor för ni och n2 för 
att kompensering av brumspällningen 
skall erhållas. 

Det gäller således att välja en lämp
lig kombination mellan varvtalet för 
lindningen n2 och motståndet R (reak. 
tansen hos C2 kan t. v. försummas) 
som ger samma umperevarvtal, som 
strönunen genom 11 1, 

Som en extra synpunkt kan först no· 
teras att R väljes så alt tillsammans 
med C~ en tillräcklig filtrering erhålles 
för de övriga rörens arbetsspänningar. 
En vanlig kompromiss mellan filtre
ring och tillåtet spännillgsfall är här 
ca 2 000 ohm. Enär ni är givet får 
man således rätta varvtalet "2 efter de 
tre faktorerna: slutrörets anodström, 
varvtalet för Il! och motståndet RI • 

Det är klart att då motstänJet i kret
sen genom 112 och R är mindre, blir 
brumströmmen i denna gren sa myc
ket större att ett ' relativt litet varvtal 
är tillräckligt för att ge kompensering. 

Genom att motståndet R, ur växel
strömssynpunkt, kommer parallellt 
med prillJärlindningen 1l2' kommer 
Jetta motstånd att absorbera en del av 
den effekt, SOIl1 överföres i utgångs
transformatorn. Denna effekt blir 
doek så obetydlig att den i allmänhet 
helt och hållet kan försummas. 

På en universalapparat, där denna 
koppling applicerats, uppmättes brum
spänningen över den lågohmiga sidan 
(S Q) av utgångstransformatorn töver 
högtalaren) till 5 m V. Utan kompen
sering och utan extra filtrering för 
anodspänningen till slutröret uppmät
tes brumspänningen till 30 IDV. 

Det kan i detta sammanhang näm
Ilas att på en allströmsapparat där 
brumspänningen blir SO-periodig (en
vågslikriktnillg) det kan tillåtas ung. 
5 111V över en 5-ohms högtalare, me
dan på en växelströmsapparat med i 
huvudsak 100-periodigt (helvågslik
riktning) brum ung. 2 Il 3 mV kan 
tillåtas. Dessa siffror äro givetvis be
roende av högtalarens känslighet och 
var dess basresonansfrekvens är be
lägen. 

Fig. 1. Prineipen för brumkompensering m~dd8t uppdelad ulgångslrausformator. 
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Beräkning av högfrekvensdelen 

VI. HF-delens selektivitet och förstärkning 

Av ingenjör Curt RydeH 

::3elektivitetstalet s "id en sid avstämning av 9 kp/ s för 
{ör ta signalkretsen °har i ett tidigare avsnitt av denna ar
tikelserie beräknats till 1,48. För andra signalkretsen er
hålle3 med användning av ekv. (5) vid frekvensen 1,5 
Mp/s och sidavstämningen 9 kpl s och under antagande av 

tt Q= 120 

eO=l 11+1202 (~)2 =1,74 
e V 1500 

Selek 'vitetstalet för hela HF-delen blir 1,48' 1,74=2,51:. 

Spegelfrekvensförhållandet 

HF-delen har således ej någon särskilt hög avstämnings· 
skärpa. Detta är emellertid ej av så stor betydelse, emedan 
»närselektiviteten» avhjälpes i MF-förstärkaren. Betydligt 
viktigare är, att spegelfrekvenserna undertryckas. Inom 
mellanvågsområdet ligger spegelfrekvensen alltid så långt 
från signalfrekvensen, att någon störande inverkan i all
mänhet ej förekommer. Inom kortvågsområdet blir förhål
landet emellertid annorlunda, vilket framgår av nedan
stacude resonemang. 

Vi anta att resp. signalkretsar på kortvåg ha Q-värdena 
40 resp. 100. Mellanfrekvensen antages som förut = 450 
kp/s. Är mottagaren inställd på 10000 kp/ s, så är spegel. 
frekvensen = 10 900 kp/s, dvs. spegelfrekvensens frekvens
avstånd från signalfrekvensen = 900 kp/s. Förhållandet 
mellan respektive spänningar erhålles för första signal
kretsen med hjälp av ekv. (5) 

~= V/]+402 ( I)JU )~=3,74,
1000C 


För andra signalkretsen erhålles: 


eO=\ !1+1002 ( 900 )~ =9,05 
e I 10000 

Totala spegelfrekvensförhållandet blir sålunda 3,74
. 9,05 = 33,8. Utan HF-steg skulle spegelfrekvensförhållal1
det uppgå till endast 3, 7·~ vilket inte är tillräckligt för att 

6~1.300.6"21 

hindra störande spegelfrekveniler. Införes ett HF-steg er 
nås uppenbarligen en hetydande förbättring i detta av
seende. 

Begreppet dB 

Det kan i detta sammanhang vara lämpligt att införa 
begreppet decibel (dB). Inom radio- och ljudåtergivnings
tekniken kan det ofta vara lämpligt att ange förhållandet 
mellan två spänningar eller strömmar i logaritmiskt mått. 
Ett sådant mått är enheten dB, definieras som 20Xlogarit 
men för förhållandet mellan två tal, exempelvis två spän
ningar_ Spänningsförhållanden> l ge positiva dB-värden, 
medan spänningsförhållanden < l motsvaras av negativa 
dB-värden_ I det föregående har talats om ett spännings

förhållande = 2/ 1. Detta spänningsförhållande motsvaras 

av ett dB-värde = 20 log V2/1 = 3 dB. 
En spänningsdämpning av 3 dB kan man utan vidare 

tillåta för de högsta modulationsfrekvenserna, enär det 
mänskliga örat endast nätt och jämnt kan uppfatta en 
ljudstyrkeändring svarande mot en spänningsändring i 
mottagare av 3 dB. 

Vi ha redan påvisat att man i signalkrets+HF-steg 
uppnådde ett selektivitetstal av 1,74.' 1,48=2,58 motsva
rande en spänningsdämpning av 3,2 dB vid modulations· 
frekvensen 9 kp/ s. I själva verket är det praktiskt taget 
omöjligt att i en selektiv mottagare med HF-steg undvika 
en viss dämpning av de högre modulationsfrekvenserna. 

Beräkning av förstärkningen i HF-steget 

Medan en beräkning av förstärkningen i antennkretsen 

M 

Fig. 20. Ekvivalent schema för HY-transformator. 
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är svar att genomföra, framför allt emedan exakt källne
dom 0111 antennens elektriska egenskaper i allmänhet ej 
föreligger, kan motsvarande beräkning för BF-steget gc
nomföras relativt lätt. 

BF-kretscns ekvival lta schema visas i figur 21. Emk:n 
E anses alstrad i en spänningskälla med mycket hög inr 
impedans. (Som HF-rör användes vanligen en pentod, vars 
inre motstånd är stort i förhållande till signalkretsens im
pedans.) Med beteckningar enligt fi g. 20 där M = öms 
~idiga induktansen erhålles : 

Ur detta ekvationssystem löses l t : 

Utgångsspänningell för kretsen (spänningen över C2 ) 

blir 

u är wo2L2C2 =1 eller C2 = I / o.lo2L2• Detta viirde insatt 
ovanstående ekvation ger: 

Antagas kr tsens förluster koncelltrerade till induktan
"en L2, så är kretsens godhetstal Q= (j)oL2/ r2: 

För röret gäller: 

där S= rörets branthet, i l = anodväxelströmmen och vJ: = 
= gallerväxelspänningen. Jnsättes detta i uttrycket ffir Ver

erhålles: 

Vcr -- vII . S . (J'1U • M . Q 
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F ig. 21. HF-delens definitiva utseende. 

Förstärkningen F blir då : 

I det här heräknade HF-stegct användes ett EF 8 med 
s = 1,3 mA/ V. Ömsesidiga induktansen NI antages vara 
= 0,04 mB, varmed förstärkningen vid f = 1 500 kp/s blir 

F= 2:n l 500 - 1,8 ·10-:; . 0,04 . 10-3 • 120 

F~75 ggr 

Sammanfaulling 

Den nu genomgångna HF-delen har det utseende, som 
visas i fig. 21. Dämpningen av den högsta modulations
frekvensen (9 kp/ s) uppgår till 8,2 dB. Selektivitetstalet 
är = 2,58. Total förstiirkning från antenningång till andra 
signalkretsens ut crång ca T O gånger. Samtliga beräknade 
vä rden hänföra sig till ignalfrckvensen l 500 kr/s. För 
andra signalfrekvenser erhållas något avvikande värden, 
vilket lätt konstateras genom insättning av olika frekvenser 
i de använda formlerna. 

Vad beträffar kopplingen mellan primär- och av täm
ningskrels i HF-steget får dennas storlek bestämmas med 
hänsyn tagen till den användning den färdiga mottagaren 
skall ha. Lös koppling ger större selektivitet men samtidigt 
sämre fidelitet, medan en fast koppling ger omvänt rc
sultat. En hårdare koppling ger dessutom en större för
~täckning. 

HF·stegets vara eller icke vara har utsatts för en många 
gaugcr hetsig diskussion. Enligt författ arens åsikt är HF
steget berättigat i avancerade apparater, där fordringarna 
p<1 framför allt gott spegelfrekvensförhiillande och god för
stärkning äro stora. I rundradiol11ottagare för allmänt 
bruk, där oftast endast avlyssning av starka stationer före
kommer, torde HF-steget vara tämligen onödigt. 
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•• 
• Omkopplingsjörloppet 

jrekvens , de 

Vid laboratoriemätningar av olika slag förekommer det 
ofta att man ställs inför problemet att jämföra två spän· 
ningar, deras amplitud, fas eller frekvens. Dylika mätning· 
ar kunna exempelvis utföras med hjälp av ett oscilloskop, 
försett med en s. k. elektronkopplarc. 

En elektl'Onkopplare fungerar på sa sätt att de båda 
spänningar, som skall analyseras samtidigt, tillföres var 
sitt förstärkarrörs styrgaller ; resulterande spänningen över 
ett gemensamt anodmotstånd påföres det vertikala platt. 
paret i oscilloskopet. Med h j älp aven kantvåg med stor 
amplitud öppnas och spärras rören växelvis genom att 
kantvågen appliceras på de båda rören med en halv pe· 
riods fasförskj utning. Därigenom kommer spänningen 
över det vertikala plattparet att växelvis motsvara den ena 
eller den andra vågen. Genom att vippspänningen påver. 
kar elektronstrålen i horisontell led kommer resultatet att 
bli två stående vågor på oscilloskopets skäm1

Fig. 1. Principen för elektronkopplare. För alt fa fram två förlopp 
pli oseilloskopskärmcn måste man koppla snabbt och ofla mellan 
de båda spänningarna V, och VII så alt ögat får intrycket av tvii 

stralar, som rita var sin kurva. 

66 

Av ingeI 

Nedan beskrivna elektronkopplare ~ 
aven teknisk läroanstalt. Instrument 

upp till fl 

I det följande kallas kantvågens frekvens omkopplings. 

spänningar som skall analyseras /nätspän· 

I/inga.r; mätspiinningarnas frekvenser benämnes mät· 

jrekvellser. Oscillografens lidsaxelfrekvens benämnes vipp· 

jrekvens. 
För det fall alt mätfrekvensen är större än omkopplings· 

f rekvensen kommer elektronstrålen att först rita den ell a 

Illätspänningen en eller ett flertal perioder för att därefter 

E.l3 E.l 

Eventuellt 
variabel 
omkoppl.' 
frekven:; 

Nollinje· 
förskjutning 

" I 

--1 

Fig. 2. l'rineip~d,~ 

e" C, = 50 PF (trimrner) C,,=4 p-F (papp -r l 
Ca. ,,". = ;50000 pF R,=l kil 
C,=8 .uF R", R:J=0,3 MO 
Cr., C7 = 2 ,(IF R,. R ,. R., R, = lU ]..U 
C •. {;o. C,o=2.5 I,F Rs, R9 = 0,5 MU 
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ranz Cohn 

författaren konstruerats på uppdrag 
I användas för frekvenser från noll och 
mdra kp/s. 

var som helst på skärmen hoppa över till den 
andra och rita denna ett flertal perioder varpå 
förloppet upprepas. För att bilden ej skall flimra 
erfordras minst 2.5 omkopplingar per sekund . 

•~r mätfrekvensen lika med eller en jämn mul· 
tipel av omkopplingsfrekvensen och tillika synkroniserad 
med vippfrekvensen, kommer hoppet mellan kurvorna alt 
\rarje gång falla på samma ställe. linder vissa förhäIlandelI 
uppritas då endast en del av de periodiska förlopp som 

, Kanal I 
EL ~ • 

(" 

J---<: y Till 
"' ... r.iu ...... /lCOp 

V 

+ 3S0\' 

,·Iektronkopplal'c. 

RIO 0,25 ~IQ R20, R2 1 - 1 Hl 
R lI = O,l MO R,o' R" =0,1 MO eller lägre: 
RI ! , R I , = 5 kQ R24 = 5 U~ 
Rw RI", RI6' R17 = 100 O Lp L. = 1.5 H 
RI S' R19 = 5 kO 
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skall registreras. Detta fall illträffar lycklighis endast säl
lan och kan helt undvikas om omkopplingsfrekvensen göre~ 
något variabel. 

Xl' mätfrekvensen en bråkdel av omkopplingsfrekvelJ
sell, kommer strålen att hoppa fram och tillbaka mellan 

+ 

/lM 
iipp ~ 

spönning 

Fig. 3. Förenklat principschema [ör etektronkopplarc. Ut: t\ii spän 
ningar som skall analyseras tillföras var sill rör~ styrgaller och 
utlagas över ett gemensamt anodmot stånd till oscilloskopplattorna. 
Tack vare en kantspänning SOlll tillföres katoderna ( = styrgallrell) 

inkopplas rören växelvis och ersätta en mekanisk omkopplare. 
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Fig. 4. Eleklronkopplaren sedd underjfril.n. 

vågorna och således hacka sönder dem i småbitar. Dessa 
~må streck kommer endast till synes om omkopplings· 
frekvensen råkar vara en jämn submultipel av vippfre
kvensen, vilket är svårt att undvika vid låga vippfrekven. 
8er. Därför är det lämpligt att hacka sönder mätförlop
pen i åtminstone 40 delar per period, med andra ord 
aUtid hålla omkopplingsfrekvensen mycket hög iförhål· 
lande till mätfrekvenserna, så att alla kurvdelarna för ögat 
sammanflyter till en till synes heldragen linje. 

Vid alla dessa tänkbara om opplingsförlopp kommer 
Htrålen att »hoppa» mellan kurvorna. För att inte en ly
sande »slöj a) skall uppstå över hela skärmen mellan kur
vorna måste omkopplingen ske ytterst snabbt, så snabbt, alt 
oscilloskopets skrivhastighet överskrides varvid de förut 
"törande linjerna bli osynliga. Detta förutsätter en om
kopplingsvåg med vertikala sidor motsvarande en teore
tisk rektangulär vågform. En sådan är svår att alstra, i 
synnerhet vid höga frekvenser. Lyckligtvis kan en viss li
ten rundning av vågen tillåtas utan att någon störande 
slöjbildning uppstår. 
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Val av omkopplingsfrekvells 

Hur höo- ren fY'rkantsfrekvens kan man åstadkomma?
ö • 

Enligt vad som skall visas i det följande, är 20000 p/s 
den högsta frekvens som man med rimligt röran tal kan 
alstra i en kantvågsgenerator med någorlunda ren kant· 
våg. Har man tillgång till obegränsat många rör, kan 
emellertid kantvågor med god kurvform med betydligt 
högre frekvens genereras. 

Med 20 000 omkopplingar per sekund kan vi täcka om
rådet från likström till 500 p/s med minst 40 kurvelement 
per period al' mätfrekvenserna. Över 500 p/s och till 
4Q 000 p/ s måste tillses att vippfrekvensen aldrig kan syn
kroniseras med omkopplingsfrekvensen och över 40000 
p/s ritas försl en eller flera hela perioder av den ena och 
sedan av den andra mätspänningen. 

Multivibratorn 

För alstring av kantvågen användes med fördel en s. k. 
multivibrator. Från denna erhålles en till jord symmetrisk 
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R.ÖR. n RÖR. II 

R.ÖR. 1+ IIResul~erande I 
onod5trom genom 
O~Qdmotst&!dct i 

RÖR I+II 

[[l llIUfIIlIII If 

, I t 11111 t I I t t • 


a. b. c. 

Fig. 5. a) Rör I och II , öppnas» och bi Anbringas två växelspänningar mel· e) Önskar man alt båda nätspän· 

spärras» växelvis genom alt en kant· lan resp. rörs galler och jord, över· ningarna skall [ram träda på skärmen 

vågsspänning med 1800 fasförskjutning lagras dessa växelspänningar på kant· med skilda symmetriaxlar göres kant· 

anlägges på resp. styrgaller. Den J esul· vågens positiva toppar. Anodströmmen vågsspänningen osymmetrisk. 

terande anodströmmen gCllOIll den ge· sammansättes då av två modulerade 

mensamm3. anodr sistansen blir av kantspänningar. 


oförändrad styrka. 

'Itgängsspänning, avsedd att påföras förstärkarrören i 
d ektronkopplaren. 

En multivibrator ä r i princip en 2.stegs motståndskopp. 
lad förs tärkare med återkoppling. Den kommer alt svänga 
med en grundton som bestämmes av Rlf och eg , och med 
dt nära nog oändligt antal udda övertoner med avtagande 
amplitud. Rörens gallerström, som är delvis beroende av 
·Iektrodspänningarna, har även ett visst inflytande på fre
kvensen då den representerar en parallellimpedans till Rg • 

Frekvensen kan beräknas ur nedanstående approxima
tiva fonnel 

Vid en grundfrekvens av 20000 p/ s har övertoner upp till 
:2 Mp/ s betydelse för kantvågel1s utseende; saknas de eller 
ligga de ej fasrätt blir vågen avrundad. Övre gränsfrekven-

POPULÄR RADIO NR 3/1948 

sen måste tydligen hållas över 2 Mp/ s vilket förutsätter 
användning av högbranta rör, lågohmiga anodresistanser 
och så små rörkapacitanser som möjligt. 

En viss rundning av kantvågen kan emellertid ej helt 
undvikas, varför en amplitudbegränsnillg bl ir nödvändig 
föl' att förbättra kurvformcn. 

Elektronkopplarens konstruktion 

En elektronkopplare kommer således aU bestå av tre 
delar: 

Multivibrator, 
amplitudbegränsare och 
omkopplingssteg. 

Som rör kan endast högbranta pentoder med en rak 
la-Vg·kurva över ett så slort område som möjligt komma 
i fråga. Därför har valet fallit på röret EL3 som dessutom 
visar sig ha rätt små elektrodkapacitallser och en måttlig 
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l'ig. 6. Resulterande anods!röm om omkopplingsspänningen ej är 
absolut rektangulär. Della orsakar svår slöjbildning på oscilloskop· 

skärmen. 

anodström. Som alterilativ skulle EBL21, EFl4 eller 6AC7 
kunna länka~. 

Elektronkopplarens kopplingschema framgår av fig. 2. 
I multivibratorkopplingen utnyttj as styr· och skärmgall. 
ren i de tva första rören. Spänningen tas ut över anodmot· 
stånden och tillföres amplitudbegränsan:ll, bestående av 
två triodkopplade rör, som ta hand om var Sill fas. Den 
arbetar med låg negativ gallerförspänning och ca 200 volt 
kantvåg på gallret. Från katoderna tages den »renklippta» 
kantspänningen ut och tillföres omkopplingsrörens kato· 
der, där den åstadkommer en effektiv spärrning av anod· 
strömmen genom att gallren får mer än »cut-off» spän
ning. Omkopplingsrörens negativa gallerförspänning, som 
erhålles automatiskt över katodmotstånden, tillsammans 
med kantvågsamplituden har valts så att arbetspunkten 
blir den rätta när endera röret är »öppet» vid positiv im
puls, se fig. 5 a. 

Genom de stora katodmotstånden blir motkopplingen 
så hög, att förstärkningen är obetydlig, samtidigt som li
neariteten ar tillfredsställande över ett stort frekvensom
råde. 

Steget måste kunna överföra omkopplingsspänningen 
utan frekvensdistorsion. Vid det valda anodmotståndet 
och en uppskattad parallellkapacitans av 100 pF är gräns
frekvensen i varje fall högre än 2 Mp/ s, vilket är ett vill
kor för att ej slöjbildning skall uppstå. Samtidigt erhålles 
der. fördelen att mätfrekvensen kan vara nästan godtyck
ligt hög intill deuna gräns. 

Omkopplingsrörens gallerkrets utföres så lågohmig och 
frekvenslinjär som möjligt. Au likspänningar överhuvud
taget kan »elektronkopplas» och därvid al1\'ändas för ka
lihreringsändamal, beror på att de sönderhackas av om
kopplingsfrekvensen och återfinnas på skärmen, inte som 
linjer, utan egentligen SOI11 en med vippfrekvensen icke 
synkroniserad kantvåg. 

Omkopplingsrören erfordra ca 100 volt på gallret för 
att styra ut oscilloskopplattorna fullt. Därför erfordras 
ofta ett extra förstärkarsteg. I vissa oscilloskop kan emel
lertid förbindelsen mellan Y-plattor och den inbyggda bred
bandsförstärkaren brytas på en plint på apparatens bak

sida och elektronkopplarens ena kanal inlänkas där. Den 
andra kanalen användes i allmänhet för kalibrering var
vid oftast en tillr~ickligt hög spänning står till buds. Alter
nativt tillkoppla separata bredbandsförstärkare. 

iVollill jejörskjulllillg. 

NoUinjeförskjutning kan underlätta studiet av VIssa 

o1lcillogram och åstadkommes mycket enkelt. 
Kantvågens symmetri störes genom att man ändrar det 

ena multivibratorrörets tidkonstant, enklast genom att in
sätta en katodresistans. Därvid blir anodströmmen genom 
omkopplingsrören olika och en kantspänning på plattorna 
uppstår. Om den ej synkroniseras med vippfrekvensen, sel 
ögat endast två linjer utan något samband. Pilföres mät
spänningar korner dessa att få skilda symmetrilinjer. ~t· 

fig. 5 c. 

Synkroniseringen 

Synkronisering av mätspänningarna måste ske separal. 
Därvid inställes oscilloskopet på yttre synkronisering och 
synkroniseringsspänningen uttages från en av elektron
kopplarens ingångsklämmor och föres till oscilloskopct~ 

härför avsedda intag. 
Endast en av mätspänningarna åt gången kan synkroni

seras med vipp frekvensen och fås alt stå stilla på skärmen . 
Härrör de båda avlänkningsspänningarna från samma 

ENIK - eller från sinsemellan synkroniserade EMK :er 

- blir hela bilden stillastående. 
Inställes oscilloskopet på inre synkronisering komme r 

vippfrekvensen alltid att synkroniseras med omkoppling,.

frekvensen. 
uppbyggnaden av apparaten framgår .av vinjettbilderna 

och fig. 4. Placering av rör och övriga delar överen!"
stämmer med schemat. En avskännning av hela kantvåg!'
generatorn rekommenderas då det kan bli yttcrst störandp 
fenomen bilde på oscilloskopets skärm och i närbelägna 
radiomottagare, om kantsp~illningen med sina övertoner 

kOlluner på avvägar. 

Elektriska MJlTINSTRUMENT 

REPARATIONER 
JUSTERI NGAR 
ÄNDRINGAR 

utföras snabbt 

POLYMETER 
pAAAP 

I s års er/d'enhet 
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Standard för ekoradioan
läggningar i England 

Man har i England insett den stora bety. 
delsen av att ekoradioapparaternas standard 
genom vissa föreskrifter hålles vid en viss 
miniminivll. Om apparatstandarden i profit. 
syfte eller av någon annan anledning skuJIe 
sänkas kunde den stora nytta, som bl. a. sjö. 
farten kan komma att draga avekoradiout· 
vecklingen kunna äventyras. 

Den brittiska regeringen har sålunda till· 
watt en kommitte, som avgivit en rapport 
över vissa specificerade minimifordringar på 
en ekoradioanläggning lämplig för sjöfart. I 
rapporten påpekades alt de apparater, som 
konstruerades under kriget, ej äro lämpliga 
för handelsmarinen bl. a. därför att de ställa 
alltför stora krav på kunnighet och erfaren· 
het hos dem, som skola sköta apparaterna. 
Den tillsatta kommitten enades om följande 
regler, som skulle gälla för kommersiella far· 
tygsekoradioanläggningar : 

Våglängden skall vara 3 cm. Detta val är 
en s. k. teknisk kompromisslösning mellan 
en kortare våglängd med större diskrimina· 
tionsmöjligheter och kortare räckvidd samt 
längre våglängd med mindre diskrimination 
och längre räckvidd. 

Pulslängden får ej överskrida 1/4 I'S och 
bör helst vara kortare. 

Den vertikala spridningen skall vara mel· 
lan 20' och 40°. 

Den horisontala strålbredden skall vara 

ca 2°. Ett smalare strålknippe skulle vissel" 
Iigen vara önskvärt, men skulle erfordra allt · 
för dyrbara antennkonstruktioner. 

Sändarens pulseffekt skall vara 10 kW. 
Vidare förskrives en indikeringsanordning, 

som anger, när ekoradioapparaten ej fun· 
gerar. Eljest kan navigatören ej veta huru· 
vida frånvaron av indikationer på ekoradio· 
kartan beror på att inga föremål finnas i far· 
tygets närhet eller helt enkelt på att eko· 
radioapparaten är ur funktion. 

De ekoradioapparater, avsedda för kom· 
mersiellt bruk, som äro under tillverkning i 
England, komma att färdigställas efter dessa 
principer. 

Elon . 

En "ekoradiotränare" 
För att utbilda ekoradioohservatörer till 

bombplanen användes under kriget en spe· 
ciell »ekoradiotränare» vid engelska flyg. 
signalskolor. I.tället för att använda radio· 
vågor, som utbreda sig med en hastighet av 
300000 km/sek, utnyttjades ljudvågor, ~om 
utbreda sig med en hastighet av l 500 m/ sek 
i vatten. Man byggde ett miniatyrekoradio· 
system, där )ekoradiostrålen> bestod av etl 
koncentrerat ljudknippe, där luftrummet be· 
stod av ett 200 000 gänger mindre vallen· 
skikt och där l>marken> bildades aven glas· 
skiva med bearbetad yta. En sådan glasskiva 
- föreställande Holland, Belgien och en del 
av Kanalen - synes på vidstående bild. Här 

har havel åstadkommits genom blank yta. 
btiider av kolkorn och landytan genom et. 
ning. Vid en improviserad flygning över kon· 
tinenten föres sålunda ljudprojektorn fram 
på en höjd av kanske 3 cm - motsvarand, 
6000 meters flyghöjd - över vattenkaret. 
Mot glaaskivan på botten återkastas ljud..., 

olika starkt alltefter ytans beskafienhel och 
omvandlas i elektrisk form för alt inskicka" 
med en frekvens av 13 Mp/ s - vilket mot· 
svarar ekoradioinstrumentets mellollfrekven. 
- i en ekoradioapparat av standardtyp. P 
ekoradioskärmen kommer då alt återge. 
nästan exakt samma indikeringar, som i 
verkligheten skulle möta observatören vir! 
en flygning över kontinentcD. 

(Wireless World) B S-g, 

Diverse radiomateriel av tysk tillverkning 

till ytterst låga priser 

100 watts sändare 
Mottagare 
Antenner 
Pejlantenner 
Mekaniska antennvridare 
Motordl·ivna· antenner 
Generatorer 
Transportabla wattmätare 
Radiorör 
Katodstrålerör 
Televisionsrör 
Telegrafnycklar, olika typer 
Hörtelefoner m. gummikuddar 
Strupmikrofoner 
Reläer, olika typer 

Drosslar 
Tidreläer 
Kontakter, fr. 1- till 20-1)01. 
Omformare, oJiJin typer 
~Iotstånd, 1.400 ohm, 1,5 Amp. 

3.150 watt 
Instrument 
Kondensatorer 
Vridkondensatorer 
Syngonmotorer 
l\Iotorsliydd 
Laboratorieplintar 
Järnpulverliärnor 
Höjdinstrument 

Kopplingsdosor, , 'aUelItäta, för 
starkström 

Stödisolatorer, för starkström 
Skärmad liabel 
Gnmmikabel, olika dimensioner 
lIögfrek\'enskabel 
Kabelklämmor , olilia typer 
Dh'. radarmateriel 
Aluminiumrör, olika dimensioner 
KOPI)arrÖr, konisl(a, fr. l till 

2,5 Dl 

Rör av vävbal(elit, ovala 
[iuIIager 
IiugghjuI. modul 0,5-2,5 
m. m. 

Alla uppgDer snmfl oiierftr lunna erhidln~irlm 

HOFFMAN & LINDOW A/B 

VANADISVÄGEN 41 STOCKHOLll TELEFON 33969~ 333554 I 
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Sveriges första televisionsstudio 


-
Ovanstående bild visar hur ,Iudion såg; ut 

vid de tidigare i P OPULAR RADIO om
nämnda franska televisionssändningarna fdn 
Tekn. Högskolan i Stockholm. 

Damen i korgstolen t. v. är Maj Britt Nils
son, i förgrunden ser man regissör Per 
Martin Hamberg på Radiotjänst, som knåpat 
ihop televisionsprogrammet och i bakgrun
den Lennart Hyland, Sveriges första »se
man». T. h. synes televisionskameran och 
en av de frans-ka tekniker, som skötte det 
rent tekniska vid denna märkliga telcvi".ions
premiär. 

Reparation av radiorör 
Ett ganska vanligt fel på radiorör är Will 

bekan t att lödningen kOlltaktstift - tilIed
ning lossnar. Detta förorsakar ) knaster), 
intermittenta avhrott, oiämn uppvärmning 
etc. beroende på till vilken elektrod tilled· 
ningen hör. Tråden kan i ffi [inga fall vara 
alldeles grön av ärg och dessutom ~ycket 
kort. Det kan då vara svårt att med enbart 

uppvärmning och påpensling av lödvätska 
åstadkomma säker kontakt. 

På GW·sockel kan man med metallsåg
blad försiktigt säga ner ett par skåror, ca l 
cm långa med ca 3--4 mm mellanrum vid 
nedre nederkanten på sockeln och bryta bon 
»luckan». Detta måste givetvis ske mitt för 
den »lösa» elektroden. Vill man för säker· 
hets skull undersöka samtliga elektroder, 
kan man såga hålet mdlan 2 elektroder så. 
att man kommer åt båda genom salUma hål. 
såga hål e tt stycke ifrån till nästa 2 osv. 
Hålen bör ej göras större än nödvändigt 
utan man bör lämna en god bit emellan som 
tadga. Rengöring av tråden går utmärkt 

att utföra genom hålet. Rengör även hålet i 
sidkontakten j ev. kan tråden lödas utanpå 
id kontaktens översida. Ett så behandlat rör 

ser förstås e j så vackert ut, men det bet y 

der ju mindre. Huvudsaken är a tt det iir 
pålitligt. 

På rör m d stiftsoekeI kan man försik 
tigt fila ned stiftet från sidan till när3 
halva diametern på ca 2-3 mm längd, peta 
ut tråden, rengöra denna och stjfthalvan in· 
vändigt med ett spetsigt föremål och löda 
igen. 

Har avbrott uppstiht inuti röret har man 
ju gjort arbetet förgäves, men ett radiorör 
är så pass dyrbart att det manga gånger 
kan hetala sig med ett försök. 

Kurt Nilsson. 

. m. 



Smalt eller brett ton område vid ljudiltergiv· 
ning? 

Det resultat, som den i POPULÄR RA· 
DlO nr 1/1948 refererade undersökningen 
kommit till, får man ej tillmäta större bevis· 
kraft än vad SOIll verkligen motsvarar de 
gjorda experimenten, dvs. återgivning med 
enkelkanal program med grammofonrepro· 
.Iuktion. 

Tyvärr är det så, alt inspelningsmetoder· 
na än så länge utgöra den svagaste länken i 
"n ljudöverföring, och en artikel om gram· 
mofonnålcns följningsförmåga i POPULÄR 
RADIO nr 1/ 1946 ger ju en liten fingervis· 
ning om hur pass hopplöst det är att få en 
perfekt återgivning vid 10 kp/ s. 

Vid filminspelning har det sedan länge 
visat sig, all man måste göra en kompromiss 
mellan band bredd och distorsion , som bäst 
smeker åhörarnas öron. Denna kompromiss 
beror först och främst på hur pass perfekt 
förfarandet är i distorsionshänseende vid 
höga frekvenser. Vid ett pushpull.förfarande 
kan man således gå upp till 10 kpl s oeh 
vid det vanliga förfarandet till endast 7 
kpl s för att lyssnarna skola få det angenä. 
maste ljudintrycket. Ett försök s.om utförts i 

SA under Harry F Ohlsson även omnämnt 
i P OPULÄR RADIO:s referat \'isar tydligt 
alt ömkemålet om smal band bredd först 
uppstår när man blandar in mikrofoner, för· 
stärkare, högtalare och i synnerhet inspel· 
ningsförfaranden. Försöket avsåg att visa alt 

ett brett tonområde föredras vid direkt IY8s· 
ning och det utfördes med en orkester bak· 
om en skärm. Skärmen kunde dels ställas 
in så att den släppte igenom alla frekvenser 
dels så all den e j släppte igenom frekvensel 
över S kp/ s. Provlyssningarna med l 000 för· 
sök ut föll till förmån för hela bredden. 

Orsaken till all folk oftast föredraga svag 
diskant är tydligen att överföringen fön'an· 
skar ljudet på ett sådant sätt att det låter 
hättre när de höga frekvenserna tagas bort. 
En annan orsak till att folk i allmänhet 
föredra svag diskant är, att man samtidigt 
wm radio spelar vill kunna samtala, vilket 
kräver alt diskanten är svag. Annars blir det 
svårt att uppfatta vad andra säger, låga fre· 
kvenser ha nämligen betydligt mindre 
maskeringseffekt än höga frekvenser. 

lIolger Marcus. 

Från AGA är all vänta en ny elegant 
resemottagare, den första svenska resernot· 
tagaren i plastiehölje. Det är en 4-rörs su· 
per för långvåg, mellanvåg och kortvåg. 
Särskild omsorg har nedlagts för att den in· 
byggda ramantenncn skulle bli så effekti\' 
som möjligt, vilket uppnåtts genom all man 
som bärande konstruklionselement för hela 
apparaten använt en ram av impregnerat trii . 
på vilken mellan· och långvågsantennen 

placerats i urfrästa spar. Förlängningsspolar 
användas i antennkretselJ på lång- och mel· 
lanvåg för all antennen skall bli okänsligare 
för dämpning från apparatens egna metall· 

detaljer och yttre dämpande föremål. Man 
anser sig ha ökat apparatens känslighet 
härigenom. 

Glödström tas {rån två eller fyra 1,S·volts 
stavbatterier och anod spänningen från ett 
72·voltsbatteri. Vid 2-3 timmars förbruk· 
ning pr dygn beräknas anodbatteriet räcka 
ca 60 timmar. 

En oumbärlig handbok: 

P. H. BRANS: 
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P. R. 3/48 
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\fandrar ostilralorlrekvensenl 

Vi ha ell elleklilIt botemedel 
Iieramisim kondensatorer med negativ tl'mperatur


Imfficient 750· 10-6 per 10 C. 


Arbetsspänning 500 V.D.C. 


1001'1" 1: 2;; 200pF 1: GO 
::00 Il].' 1: 7e; 400 pli' 2:-
GOt) pf 2: 75 :mo VF 2: GO 

Elekh'olytl\ondl'nsatorer alllmillilllllkanllor. 
En-hålsmontage. 500 Varbetsspänning. 

olm].' .. .......... 4:;:;0 s ll1F l) : 1)0 

1(; 1111-' .. ......... . G:;:;O :32 tn}" S: 1)0 


Yi berlilmn ln1l1utl leverera ovullsti'tentle lWlluensa· 
tf)rer omkring den 1;:; murs 1948. Beställ nu. Partiet 

är begränsat. 

Xiittrall~formntorel' , ;.;ildross lur och rör på lager. 

Prislista slindes pä begäruIl. 

Rt\DIOt\Mt\TÖH[R~t\S INKOPS[[NTR.\L 
Tel. 12139 - TrollhäUan 2. 

POPULÄR RADIO NR 3/1948 
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...,. 

T'·ph. ' 
teckning 

R" 72 
" K73 
RX I20 

J<X1 20A 

lo: X21 2 
RX ~ l , 
R t-. 705A 

872A 

5517jC KI013 
VR92 
VR7S 

--_.-

Utforand. 

I-L1 Ivvå l!slikr. Hc/?vakuum 
Clipr er dicd. Hö, vakuum 
H alvvagslik r. GJs fyllt 

» » 

» 
I-J elvå sli kT. » 
Hal vv~gsl kr. HögvJ kuum 

» Gasfyll t 
lJ) » 
» 
» " 

J AnoJ<rri;m I lnr. 
Glödtrldsdat. 

vård.: . orm,) f.lU~':~:~~" I ",. I' , I::;,~. 
V 

2.5 
2,5 
2,5 

2,5 

2,5 
2,5 
2,5 
5,0 
5,0 

0,05 0,006 2800K"Il kaw d 
6,3 0, 15 5L'0 O,l 5 I 0,u05 

U,05 4 0,2 500I 

V A mp. A mI'. VI A mp. 

I 3,0 I 20000 0 ,1 5 0,D3 I 200 
0,D23,0+,25 13 COJ 

120 20,030,0 150 
20,0310 12O30,0 10,0 12O75 0 
20,030,0 l OCO 120 

~OO 90 1\03.J.O 
;5 0LO 0,375 O,OS5,0 

0,750 0,105,0 35000 
lO eOO7,<' 5,U I 1,2 5 

135 
5 
6 
6 

10 
10 
-
-
10 

100 
200 
-

Sock. I 

Tumbo 4'5tif! 
'oktal 
Mogul 

MOlluI 

Mogul 
S Ju mbo 4<sti ft 

S pec, 4, tift 

Ju mbo 4<stift 
Miniatvr 
Miniatyr 
,'v\in'atyr 

i 

Pri s 
Kr. 

41: 
75.

100:

112:

155:
136 

85:

, 'i: 
27:50 
20:
\3 

--~-- -----

n. 

RK4D22 327A 860 80lA 8i2A CK505AX 2E3t 
R "4032 

Samtliga i tabel1ema upptagna rör1yper lagerföras förutom ett v älförsett lager a v ersättningsr ör för rundradiomottagare. 
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Glöd, 
trldsda.. ~T'än ~ 

ninr;
Typbeteckning I l Wtfd r.mdc AnVdmlning 

~-V A. .- --7-I_.m~. r·vax 
2C34/RK34 I Dubbeltriod jHF.först. Ose. 6,3 
3CU/24G 
RK4D32 

RK4D22 

RK20A 
RK25 
RK28A 
RK38 
8B/RK47 
RK48A 
R t.; 59 
5D23/RK65 
RK807 
327A 
801A 
860 

T)'pbdcckoinl: 

2E31 


2E32 

2E35 


1 
2E36 
2E41 

2H2 

2G21 

2G22 
CK502AX 
CK505AX 
CK506AX 

Triod HF.först.Ose. 6,3 
Stålt'tr d Hbförst.Ose. 63

fddM'.'o I •Anod. el. 
skårmg. mod. ' 
Telegrafi Frek., 
vensmod. tele'l 
foni l.F. först. 

25.2 
12,6 

HF,Pentod Supp.gall.mod.! 7.5 
HF,Pentod <;upp.gall.mod., 6.3 
H F,Pentod ~upp.gall.mod.l 10.0 
Triod Hh. LP.först. 5,0 
Stråltetrod HF.förs!. Ose. 10,0 

180Stråltetrod HF.först. Ose. 10.0 I 5.0 2000 
90Dubheltriod 10sc.förstärkare 6,3 1,0 500 

250HhTetrod HF,förstärkare 5,0 14.0 3000 
100Stråltetrod IHF,först.Ose. 6.3 0,9 600 

Triod Oscillator. 10,5 10,7 15000 10 
70Triod 7,5 1.25 600I 

Pentod HF,först. Ose. 10.0 3,25 3000 85 

litför.Jndc 

I
1---

1 HF,Pentod 

HF,Pentod 
Pentod 

Pentod 
Diod,pentod 
Diodlikr. 
Diod.pentod 

Triodheptod 

Triodheptod 
Pentod 
Pentod 
Pcntod 

' ) G .lIcrl ,cI- ., ;; "' _/loh",. 

SÄNDARE OCH FORSTÄRKARROR 

-1.- ..  -- . _.~._-

Nele· Styr' Anod,. Utstyr. Ut· M ••. 
( ; .111«. IngJngs. Ut · 

.. oS :trmg;' c-r. ~es.s.- g.,ller, g.1ner. ning s glngs. anod .. kapOlci " J:l ng'förlust fr. k. 

-i----
Anod. -. lY " Sk>.· .., . 

Anodstrom sp~nning g.ll~.er;l' II . 
strom f.!a (I 

t p;inn. 

\'J:} 

för' ström
spänn. 

Igl 

k.lp.a.ci ..eff"kt effekt veDS t.lns 

W. Wo 

tilns ... .lpad .t 
tans Anmärkn ing 

Pti • I 
I 

la m.1X. Vg2 mlX. Ig2 Dl.1 X. Vgl 
mA I V mA m;tx. V max. 

V mA 

- 36 20 
- 170 17 

-100 10 

- 100 6 

- 100 10 
- 100 12 

--1- 37,5 

- 25 

-100 15 
- 90 8 
- 100 25 
-200 30 
- 70 10 

=C 1~ 25 
14 

1- 250 40 
- 45 3,5 
-1200 3 
- 150 15 
- 150 15 

m~1:(. 
W 

W 

10 1,8 I 
25 4,5 I 
35 0,6 

35 1,25 

50 1,25 
50 1,5 

49 O 

47 0,45 

40 1,6 
1O 0,5 

125 2.2 
100 10,0 
50 1.0 

100 1.2 
15 1,3 

- 15,0 
25 0.2 

100 -
20 4.0 

100 7.0 

,'lp,!. pI' pI' Fmax. I pW 

16 250 2,4 3,4 0,5 Klass C 
100 60 1,6 2,0 0,2 Kl. C 2 rör 

70 60 0,27 28.0 13,0 Driftsdata 
klass C vid 

100 60 max. 100 % 
l";lodula'100 60 

135 60 , Hon 

112 Opt. imp. mellan anoder, Klass AB l 
na -c:: 1000 ohm I 

125 1 'Klass AB 2 
I 

84 - 0,01 . 14,0 12,0 
22 - 0,2 10,0 10.0 

250 - 0.02 15.0 15.0 
225 60 4,3 4.6 0.9 
120 - 0.12 13,0 10.0 
250 - 0.2 15.0 15.0 
32 - 9,0 5,0 1,0 

565 60 0.42 10,0 5.0 I40 - 0,2 11.0 7,0 
50000 200 2,2 3.0 0,3 

1 

25 60 6,0 4,5 1,5 
165 30 0,08 7,75 7.5 - __o 

Kl 

27: 
24: 

70: 

110: 
31: 

200: 
115: 
125: 
2!5: 

31: 
253: 

l>: 
150: 

17: 
24: 

-I 
1 

I 
i 

i 
_.J 
~! 

i
-I 
- I 

Söl 
- I 

--I 
- I, 
-I 

- i 

----..---U t. 
glng~ . 
eflckt s r) c k c l P r i s 
W" 

"'watt Kr. 

SUBMINIATYRRDR 
--o Anod. Skä rm.. Skärm lII !\:cg.ltiv I ~ .. . lnrr

Glödtr.i d,d. t. ~p;in ~ An~. gol II er.,. g.lllcr. g.lller ~ Nonnol! l'ont ' mot st. Anod . 
_ n iD).: stram sp~nn . ström tör!ip. br.lnthct fakto r motst.

A I1 ..·ändnin~ 

I R. 
Volt Amp. V ult mA Volt mA Volt Volt I l' i Mcgohm I OhmI V. I> V~2 Ig2 VIII/If\. I I Ri 

-300 I 800.8 
2000 

3,75 

3.0 

550 

600 

600 
750 

600 

600 

215 3CO 
240 300 
100 

(ut. sign.) , 350 
350 max. ,
100-365 250 max. 

0.8 Övri :a data: Se RK4D32. 
1,6 
3,25 l 250 92 
0.9 500 55 
5.0 2000 175 
8.0 3000 160 
3.25 l 250 150 

--I =63 
I Skärmg.175 17 -motst. = 
15 kohm. _o.28220 10 kohm .. 

300 
200 
400 
-

300 
400 
-
500 

30 -
26 -

46max 

26max -

36 +45 
38 +45 
60 +!5 
- -

-14 
40 
-
80 -

250 1 7 -
-- -

- --
25500 -

HP,MF' fö-rs-t. ';-1.2-5-1 0,05 1 22,5 8:6? 22,5 0,30 ~:o *) 500 - - L-d--s' --in-g-'-l-ll: -- - ~5-1---i----+-- ö-an -lu tn-
HF,MF,först. Data: Se 2E31 Subminiatyr 
~Iutpcntod 1,25 I 0,03 I 22,5 0.27 22.5 0,07 O ") 385 - 0,22 0,15 1.2 Lödanslutning 

45,0 0,45 45.0 0,11 - 1,25 500 -- 0,25 O,lO 6.0 Lödanslutning 
Sl!ltrentod I Data : Se 2E35 ':. _ ? S~bmi~iaty~
I.hforst. \ 1,25 I 0.03 I 22,5 0.35 22,5 0,12 I O ) 3/5 _o 0,25 1,0 Lod.msIutnmgI max.lO 0,50 
LF,först. , Data: Se 2E4l i * Subminiatyr 

Blandarror 1,25 I 0,05 I 22,5 0,20 I 22.5 0,30 I -~:S ) 6~- _.- 0.5 1 Lödanslutning 

Oscillator . 22,5 1.00 GallerIäeka 50 kohm. g.l\1er~tröm 30 ,ilA. 
Blandarror Data : Se 2G21 SubminiatyrI 
Slutpcntod 1,25 I 0,Q3 I 45.0 0.60 45.0 0,15 1-1,25':-)1 - - - 6,0 Lödanslutning 
U',förs t. 0,62; I 0,03 30.0 0,15 I 3~.0 0,05 O ) -- l 75 L~danslutn~ng 
Slutpcntod 1,25 O.OS 45,0 1,25 4),0 0,40 -4.5 ..-) - 25 Lodanslutmng 

. 11: 
11: 
11: 11:
l I. 

11 : 

11:

II: 
10: - 
lO: - 
10:



Fickohmmeter från Sylvania 
I, 

FÖRHINDRA FEL PÅ NEONBELYSNINGS
ANLÄGGNINGAR ..• 

Sprague 
E1etlrit (ompanl' 

Norlh ,\dams, Mass.·SPRIGUE 

·/RepresellerIS 11': ~'YL\!A~ GL"SBUBY, 55 W, 42ad SIreel. New rork 18, N. Y•• li. S. ;\.1 

BANBRYTARE INOM ELEKTROTEKNIK OCH ELEKTRONIK 

POPULÄR RADIO NR 3/1948 

Fickohmmeter 
En fickohmmeter har lanserats av Syl. 

vanm. Den består av en mA·meter i minia· 
tyrutförande lör 1,5 fullt utslag och 
innehåller ett litet torrbatteri av ' penntyp' . 
Med detta instrument - knappast större 
än en reservoarpenna - som bör vara utom
ordentligt användbart vid servicearbeten, 
kommer man lätt åt besvärliga punkter 
en apparat. Bra sak för servicemän! 

Liten kristallmottagare 
På Radiolympia 1947 visades denna kri· 

stallmottagare inrymd i ett hölje, som myc· 

ket påminner om en reservoarpenna. Mot· 
tagaren är avsedd att bäras i västfickan och 
innehåller en kristallikriktare av samma typ 
som användes i ekoradioanliiggningar. Fre· 
kvensen ändras genom att man skruvar på 
pennan varvid en pulverkärna för~kjutes i 
avstämningspolen. 

Jn,eda.c&eteue 
i detta nummer 

Franz Cohn är utexmanierad ·44 från STI. 
Assistent vid ST! 1944--1945. Anställd vid 
Standard Radiofabrik 19~1947, där han 
sysslade med högfrekvensuppvärmning. För 

I 

i 


Engelsk miniatyrkristall· 
mottagare 

Ett mycket besvärligt problem 
nä r det gäller anläggningar för 
neonbelyslling har va rit a tt finoo 
kOllrlensatorer, som stå r emot be
svärliga temperatur- och spännings· 
förh å llanden. SPHAGUE konden
sa torer impregnerade med den nya 
och exlduvisa .itamin·Q-oljedieleli:t
riket innebär en WSlling Plt proble
met. Dessa lwndensatorel· tål 330 
volt växelström och ge inte endast 

maximUlll livslä ngd under normala 
temperatur· och spänningsförhå l
la nden, utan kan också anviindas 
vid 460 volt växelström vid +850 C 
under 1000 timma r utan försäm
ring eller iindring i förlustfaktorn . 
De tillförsiikra därigenom anlägg
ningen en absolut säkerhet i tiind
Ilingsögonblicket. 
SPRAGUE är det ledunde företaget 
inom elel,trot.elmik och elekt.ronik . 

närvarande anställd som radiokon!truktör 
vid Orion·Tungsram AB, Stockholm. 

Utländska radiotidskrifter 
till salu 

På POPULÄR RADIO:s expedition, 
Luntmakaregatan 25, 5 tr., finns för 
direkt avhämtning följande äldre ra· 
diotidskrifter till salu. Pris 35 öre 
per st. 

RAFA: nr 1- 12/ 36, 1--12/ 37, l 
-4, 6-12/ 38. 

Radio Bildjunk Fernseh: nr 1
12/35, enstaka nr av 1929-30-33-34. 

Communications: nr 1-4, 9-
12/ 37, 5-12/ 38. 

Radio Engineering: 1-12/ 35, 1
12/ 36, 1-8/ 37. 

Bo.kM,pt 
BRANS, P H: R öhrw·Vademecum 1948. 

Antwerpen 1948. Ny upplaga 198+96 sid. 
Kr. 12 : 60. 

Den nya upplagan - den 7:e - av Bram 
:tRöhren·Vademecum~ är upplagd efter del· 
vis helt nya riktlin jcr. I tidigare upplagor 
var tankegången bakom bokens uppställ· 
ning den, alt man, om typbeteckningen för 
ett rör var känd, snabbt kunde få fram er· 
forderliga rördata. I föreliggande upplaga 
är det närmast rörens användningsområden 
som utgör grund för bokens upläggning. 
Rören är sålunda uppställda i grupper, 
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varje I upp omfauan c e tt användningsom. 
råde och inom v rje Eddan grupp åtcrfinnas 
rören ordnade efter glödspänlling. 

I ett särs kilt register år rören ordnade 
eftcr typbeteckning, frå n vilket register hän· 
'im ing finnes till de mcr detaljeradc taLel· 

lerilo med rurdata och sockel kopplingar. 
I d en nya upplagan är medtaget en del 

~pec ialrör, sändarerör katodstrålerör, termo· 
kor,S, fotoceller m, m. Sammanlagt omfattar 
hoken nu ca 10000 rör. 

Ensamförsäljare för boken i Sverige är 
firma Teleanalys i Stockholm. 

Sch. 

LUND JOHANSEN O: Vcrdens Radio. 
Haand bogell jor Lyllere. Berlingske forIag, 
1947. 104 s. Pris 5: - danska kr. 

Redaktören för den danska tidskrift en 
Populaer Radio, Lund·Johansen, har många 
j ärn i elden. För inte länge sedan utkom 
andra delen av hans radiodiagramhandbok, 
som omnämndes i POPULÄR RADIO nr 
9/ 1947. Nu föreligger i tryek första uppla· 
gan aven stort upplagd lyssnarehandbok 
!Jmfa ttande samtliga radiostationer i hela 
världen deras frekvens effekt, sändningsti· 
der, fa sta programpunkter etc. I boken åter· 
finnes även uppgifter om rundradioföreta· 
gen s ledande personer, s tationernas paussig. 
naler och andra kännemärken osv. 

För kon\'ågs lyssnarna ut gör boken en ut· 
märkt vägledning inte minst genom den full· 
ständiga våglän~d5tabell, som återfinnes j 
slutet på boken. 

Boken utkommer i en dansk och "n 

h Ö\'cr v ra ny·
In lordra (IerlärgsbrosC yr elgrammofon~r, 

. radiomottagare, 
heter I "bIer 
och grammo(onm~ ,, ' t icke äro represeB-

På plalser, där tt bfordu v ensamförsäljare. 
s om Il e. K

Itrade, antaga R A D l O F A B R l 
T J E R N E L D S Stockholm 
Hudiksvallsgatao 4 .. 

cnf;dsk upplaga; enligt uppgift lär des . 
utom en spantik edition vara under plan· 
läggning. Man har vidare för a\" ikt a ll ge 
ut en vinter· och cn sommarupplaga. 
) Världsradiohandhokell), bakom vare till· 
komst det m:'\ste ligga et! oerhört arbete, 
tillmötesgår utan tvivel önskemål från ett 
mycket stort antal lyssnare, som vill orien· 
tera sig i virrvarret av stationer på långvåg, 
kortvåg och mellanvåg. Sch. 

STRANGER. R: The Mathematics of 
W ire/ess. London 1947, 3:e uppl. George 
Newnes Ltd. 232 s, 113 fig. 7 sh. 6 p. 

The iI1athematics of Wireless iir inte en 
ny bok, första upplagan utkom redan 1932. 
Det kan doc k vara lämpligt at! fäst a upp' 
märksam~leten på denna bok. som nu kom· 
mit ut i 1'11 nytryck av tredje upplagan. Det 
är nämligen radiotekniska böcker av d,' nna 
typ, som \U här i landet lider så besvärande 
bri t på: böckcr av grundläggande natur 
skrivna för intresserade radioamatörer och 
·tekniker, som vill utvidga sill kunnande 
mot radioteknikens teoretiska underlag. 

Det är ju så all en amatör, som utan ma· 
tematiska förkunskaper för~öker förd ,;upa 
sina kunskaper genom att lä~a tidskrift s· 
uppsat~('r eller läroböcker finner sig snart 
stående fram för en ogenomträngl ig mur av 
obegriplig vetenskaplig jargong oc h ell vild·· 
når av matematiska forrnler och svårbe· 

gripliga diagram. Det går inte all komma 
ifrån: matematik måste man kunna för att 
komma någon vart om man verkligen vill 
förstå radio. Det är ofrånkomligt, att en 

j, 

På lager för omg. leverans 

Bilradio"ibrutol'er, Mal· 
IOI'Y typ G2DC, 4·polig 
Rrueri m usk fattning. 

Pris I{ronor 25: - brutto, 

Oljekondensatol'er 2 rufd. 
1000 yolt arbe:sspän· 
ning. 

Pl'is kronol' 10: 50 brutto. 

OIjekomlcnsatorer 8 mfd. 

750 mIt arbetsspil nning. 


Pris kronor 21: - brutto. 


Fotoceller. gasf~'llda. blig· 
kiills ligu, smi'l diruensio· 
ner. 

}'ris IU'ollor 40: - brutto. 

ELEKTRISKA A/B [HAMPIO~ 
Ehrclls\'ärdsgatall 3. Tel. 52 2:; 28, 52 25 29, :;2 26 30. 

Stoeld101m. 

POPULÄR RADIO R 3/19..48 

oskolad rau iot e 'n iker , som ~ il1 trånga dju. 
pare in i I adioteknikens mysterier, mås te 
börja med all lära sig matematik. 

Stranger anser att det är fel att tro, all 
inte vem som helst med intresse för saken 
skulle pli egen hand kunna lära sig mate· 
matik i sådan omfallning, som är nödvän. 
digt för en djupare förståelse [ör radiotek· 
nik. Han har varit lärare vid en teknisk 
aftonskola och han har lärt sig hUr en sak 
skall fram ställas för all den skall bli så 
läll till~änglig som möjlig. 

The Mathematics of Wireless är på intet 
sä tt någon full s tändig lärouok i matematik 
för radiot kniker; snarare är det endast 
smakbita r på olika ma tematiska ull ryc kssätt 
och hjälpmedel som förf. severar. I första 
il and är det då sådan matematik, som mer 
eller mindre direkt kan tillämpas på radio· 
tekniska problem. som tas upp till behand· 
ling. Sålunda behandlas lämpliga delar av 
aritmetik, algebra, geometri, potenser och 
rÖller. triogonometri och växelströmmens 
matematik. Författaren ger sig också in på 
sådana saker som differentialkalkyl och 
integra lkalkyl, ehuru det självfallet här en· 
dast Uir fr llga om ~n syn rl igen elementär 
och summlrisk framställning. De avsnitt, 
som handlar om logaritmer, kurvor och gra· 
fi sk fra mställning bör det vara sär~kilt 
fruktbart för en radiotekniker att studera. 
Aven avsnille t om användandet av räkne· 
s tickan , f. ö. illustrerat med utmärkta mikro· 
fotogra fi er, bör bara av mycket tort intresse 
för de radiot ekniker, som vill göra d t be· 
kvämt för sig \'id ö\crslagsräkningar. 
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AlHPA TRIMKÄRNOR OCH TRIMSTOMMIR 

lör höglrekvenspradukter 
ay högsta. kva~itet 

Alpha järnpulver kärnor tillverkas av ett hög

värdigt material med hög effektiv permea

bilitet och låga förluster, varför trimstomme

system med mycket högt godhetstal kunna 

erhållas. 

Vi tillverka flera olika typer av trimkärnor, 

spolstommar och trimstomrnar och st! även 

vid nykonstruktioner gärna till tjänst med 

våra erfarenheter på det presstekniska om

rådet. 

AKTIEBOlAGET 

i) 1888 <i ~---- ALPHA 1948 

~ - En LM ERICSSON-FÖRETAG - j
\ 

SUNDBYBERG • TELEFON 282600 

RADIO

TRANSFORMATORER 

DROSSLAR ~r. 
:, ••:,:~ _o, '_ ~ 

{ 
. t 

STANDARD- OCH 
SPECIALIYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABRIK • TUREBERG 


TELEFON STOCKHOLM 351681, 351666 


KORTVÄGSDELAR 


K. v. vridkondensatorer Spolstommar 

Mikroskalor Spolsystem 

Hörtelefoner Mikrofoner 

Glimmer::: och Elektrolytkondensatorer 

Specialprislista sändes gratis på begäran. 

Stor sortering av alla slags radiomaterial. 

NATIONAL RADIO 
Målargatan l STOCKHOLM Tel. 208662 
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~======================~ 

Bokens uppställning är klar och redig och 
man märker att författaren hela tiden be· 
mödar sig om att förklara saker och ting pA 
ett så enkelt och lättfattligt sätt som möj· 
ligt. Skulle man anmärka på någonting 
skulle det vara att författaren i kapitlet om 
potenser och rötter ägnar alltför stort ut· 
rymme åt en metod att få fram kvadratro· 
ten och 3:e roten ur tal, vilket utrymme 
säkerligen skulle ha kunnat användas för 
mera radiotekniskt matnyttiga saker. Boken 
har egentligen endast ett svårt fel ur svensk 
synpunkt: att den inte iir skriven på svenska. 

Sch. 

BOUWKAMP, C J: On the dissectUJn o/ 
rectangles inta squares (1947). 

WERTHEN, HANS and NILSSON,BJÖRN: 

An automatic impedance meter, Kungl. Tekn. 
Högskolans handlingar nr 8, Stockholm 1947. 

TRIER, M, WARBURG, E: A Jl-lethod jor 
the determination oj the components o/ a 
camplex conductor, Det Kgl. Danske Viden· 

skabernes Selskab. Mathematisk·fysiske Med

delelser XVII, 10, Köpenhamn 1941. 

rips Dm rör och rörlel. 

RnD/OII ER: 
"(1-/-/-/-/-/.? 

Var ligger felet, när radion börjar 

sjunga med "tt entonigt ljud i Ett rör 

har råkat i siälvsvängning och "sången'· 

beror på att elektroderna kommit i dall 

ri ng, synkront med högtalarens ljud. 

L.åt en kompetent radiotirma se efter 

vilket rör, som lider av 6kamman och 

låt dem sedan sätta in ett nytt, riktig' 

rejält rär ••• att Tungsramrörl 

Svenska Orion Försäilnings AS 
Stockholm. Göteborg, Malmö 

Dansk radioanka 
Den danska Statsradiofonien meddelar i 

en presskommunike att Radiohusets tama 
allkmamma för någon tid sedan nedkom 
med 13 förtjusande ankungar. Det krävdes 
25 hjälpsamma radiomänniskor för att in
samla de små pipande dunbollarna; ank
mamman blev tagen under armen och i pro
cession blev familjen förd till S:t Jörgen S. 
Förmodligen avhämtas familjen igen på hös
ten, när jakten börjar. 

Hade det inte varit bättre att låta de 25 
hjälpsamma radioherrarna i stället ägna sig 
åt att få fram lite trevligare program, kom
menterar den danska radiotidskriften Radio 
Ekko denna remarkabla händelse inom den 
danska radiovärlden. 
.... " .....................................................................
........................................................................... 


BYTEN OCH FÖRSÄLJNINGAR 
...........................................................................
........................................................................... 


Till snlu: 2 st. förstärkarebyggsatser
kompl. med rör och alla detaljer, 15 "' 
och 30 W för kr. 215: - resp. 300: - . Mo
dernaste konstruktioner. Koppl.-schema med
följer. Thorul1' Dyberg, "iistergatan 33, Es
löv. 

Till saJu: Signalgenerator Triumph typ
E300 100 kc-25 me, kostat 325: -. Obet. 
beg. Säljes aven tillflilllghet för kr. 175:-. 
s. Björn.son;. Edane. 

önskas köpa: Geloso Spolsystem 1925 
Svar till "Spolsystem", Pop. Radio f. v. b: ........................................................................... 


Frontpaoeler 

Av styv plilt, krymplaekerade med svart, grön eller grå


flirg. 

200>~2{)() .................. 1: 90 250X300 .................. 2: 90 

250 X 400 .................. 3: 90 250XOOO .................. 4: 90 


Andra storlekar pli. beställning. 


Radlochassle 

Av kraftig pll\.t, målade med alumlniumflirg. 


OOXl50X200 ............ 2: 25 r,OX200X300 ............ 2: 75 

OOX250X400 ............ S: 90 60X2'".JOX500 ............ 4: 75 


Andra storlekar på beställning. 

Även radiomaterieI oeh rör på lager I god sortering.


Prislista sändes po. begiiran . 


Radioamatörernas Inköp!§ceniral 

Trollhättan 2. - Tel. 12139. 


Annonsera i 
POPULÄR RADIO 

- det lönar sig 
ii 

AMi\TORER 
Spo!system med HP-steg
för amatlirmottagare 10. 
20. 40 och 80 mb. Plats 
för 15 rob. Inbyggd omk. 
Storlek 100X1l>0 mm. Höjd
65 mm. Kr. 67:-. 

D:o enklare utf. och utan HP-steg. Storlek 7iJX100 mm. 
Kr. 36: -. Apparattrlmmade. Utf. koppl.-schemll medföljer
varje system. Gangkond. 3X45 resp. 2X45 pp. MP 465 kc_ 

INGE FORSBERG SM3GB 
Hornsgatan 14, östersund. 

POPUlÄR RADIO NR 3/1948 

Trntlkmottllgnre BC-312 och BC-34S, reno
verade och ombyggda för viixelström silljes 
genom Lindioff, "Aga", Göteborg. 

Till Hnln: Billigt, mycket hiigvlirdigt utfö
rande. 1 st. 100-'V ty"k arm~s;indare typ
S42. 300----®0 kc och 3000-6000 kc. för tele
foni. telegrafi och impulsmod .. illld. rör och 
reservrör, omformare o. s. v. Kr. 78{): -. 1 st. 
15-'V sändare-mottagare, Telefunl,en SE 409 A, 
3000--6000 kc. inld. ins trument, rör o. re
sen·rör. Wr telefoni och telegrafi, kr. 400:-. 
Ing. H . Elger, Surbrunnsgat. 6-1, Stockholm. 
Tel. 337203. 

Till salu: Signa lgenerator Clough-llrengle 
mod . O. CX. 100 Kc-3n mc l 5 band. Växel
ström 115 yol t. Garanteras felfrI. Kr. 12;;:-. 
Tudor likrilctare K 2.5/10. För laddning av 
1-10 st. 2 volt ackumulatorer. Kr. 75: - . 
TraCikmottagare, beskr. i P. R. nr 4/47. Väl
byggd. Kr. 185: -. Fotke Johansson, Norr
bygatan 15, Sala. Tel. S83. 

Tltl RaJu: 1 st. Hiigtalare H" Jensen !"ält
matad 2 st. 12·'. Sv. Högt.-fabr. med trattar, 
1 st. Förstärkare 45 watt, 2 st. Mikrofoner, 
1 st. Omformare 12/400 volt. Skriv svar Ull 
"PrimU8", Populiir Radio f. v. b. 

Till salu: Katodstrålerör. 5CP1 kr. 50:-, 
slindarrör HF300 ej surplus kr. HO: -, div. 
snndardelar. I~cnnart Brune, Odinsgat. 21, 
Göteborg. 

önsk",s l<öpa: Geloso 1025 med gang. och 
helst med skala. o. Nordwall, Åmål. Tel. 44. 

DCR 11 önskas köpa_ Philips vibrator 11(}
220 V, 55 'V, säljes. B. Löt, Narvavägen 22, 
Stockhotm. -

Gravermotor köpes. Tel. Sfidertliljc 31384. 
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~y EIE j instrument och kortvågsmateriel 

1' . 2G. 	 'Vesto n -Samgu m o 50n mi k r oumpc rmc (c r. U l'S. 200 ohm, L;imp · 

li g ,rt,om S ·ml'tpr. Pussar i BC-31:! och 3~8. 

Pris endast 21: 50. 

P . 	31. Vrid spol ein strum~nt O till 1 mol. R cs. 7u ohm . S to rlek S:! 11I1ll . 

Pris 29: VO. 

P. 	32 . :lljul<j1irnsins trumcn t l ;:; ,·oll. St orl l' k S2 Illlll . 

I'rh 11: 50. 

P. 	33. :lIikroarnperm r tc r O t ill 500 mikroamp. HeS. "0 o hm . Fnbrikn t 
~'erraJlti. Sto rlek 82 Olm. 
l~ri@ :iD: 50. 

P . 3~. :l1 illill·mpcrmCle r O till 150 mÅ . Utn n s hunt O till (I,u illA . 

R es . fl ohm . S torl l'k i57 X!)7 111Ul . 


Pris 17: 25. 


P. 	35. Am pe rme te r 20- · 20 Amp. 1.: tnn .hu nt. 5~0~r; mA . :,;t o rlc k 
57 X m mm . 
I'rl8 12: 00. 

SluntUgn 	pri8er netto. nnhatt vid köp av s törre knlntiteter. 

ELEcrRONIC LAB.
P . 	87G . Oljekollu . 0,1 mf, 2500 ,.. arbets

spännin g . rris 7: GO. 
11IBR flTORO~IFOn IARE 

P . 	824. l:I b~ - drossel 2,5 mU, 17G mA. 
J»ris l: 50 . T1P 

P . 	82413 . HF'-dro;, ..:pl 25 mI-I , 250 rnA. 
l'ris 1: 70. PRIMÄRT 

St~·rkristallc r . j" :\1 1: . Pris 12: -. G volt liI<ström 
l,-ri !:i ta Il ki t s ~ltc r i 13~er . l'ri s 15: 85. eller 
Lac1,c r ad all te nnwire, 7 ~ led . varje p urt 115 volt ,'ä-xelström 

Jac1\.era d fö r -ig. l :t' ris pr m. 1~ öre. 

SEIHj:\'OÄRT 


:{OO , ·oU 100 mA. 

G volt 4 Amll. 


Pris Kr. 265:-. 

P. 	221). K o rlvi', g " po le lindad p>1 keramis k stomme m ed ,JO !lIlIl. 
diumeter. Fin n es i diverse olika Iiing de r och utförande. 
Priser fmn 4: 50 IUI 8: 50. 

P. 	850. K er a mi"k C)mkopplare 1 pol. (; vä g s 3 -gang. F'örti ilvratlc 
ko ntakter . J'rls 32: 50. 

l'. 	IllO. TCC sil,·e r lIli ca kondensa t.or 4700 Pi. 2200 volt t es t. 
Pris 1: 05. 

P. 	911. TCC glimmerkonde nsato r 10000 p r. 2200 vo l t tes t. 
l'rls 2: 45. 

P . 	013. Co r ne ll Du bi Her g Jim merkonden suto r 10000 pr. 700 volt ar · 
be tsspiinning. Pris I : 95. 

1' . OH . 	T CC g ilmme rko u tlc Dsnto r 10000 pr. 22DO ' ·o l t t l':; !. F örsedlI 
med Hidöro n . Pris 2: 60. 

P . 	IH035. :lITC vridko ndc n sato r ca . a3 pr. ÖVPrs logsspänniu,:: :1 000 
,·olt. Pris lJ: 75. 

P. 51000. 1\ITC \"ri llkonde ll s a to r ca. GO pr. Pris 14: 7.1) . 
P. 51075. MT C vriukonden sa tor ca. 75 pf. Pris 15: 25. 
P . 51100. lIlT vridkondem;a to r ca. 100 p 1. Pris JO: 50. 
J'. fj11:10. :lIT vridkoncl e Il M to r ca.. 120 pf. Pris 21: VO. 
P. G1200. JIlT C vridko ndc nsator ca. 200 p r. Pris 26: 7~. 
OBS. I Exakta knpaci t e t s värde u kan ej gurantera s. Ovn n s! ,1C Ildf' 
vriukond em;u to re r hUr varit monte rade meJ> är I för s tklassig t s ldcJ<. 
P. 	878. 4 · p ol. 's polfo rm nv AIllpbe nol 012-A. wa t rl. Sto rlek clium . 

11/4". LUn gd 2 1/~" . Pris 2: 55. 
P . 940. Pla tto r av pl exi g lns. S to rlek 140 XV5XG mm. l'rls 1: 75 . 
P. (150. 4 -pol. r ii rhl\ J1are. S,·a r t 	 bai<ellt . l'rl. O: 0,3. 
P. !l51. 4·pol. r ö rhliJlare. Gil m m e rblulluact bakelit . 1'r/8 o: 6.,. 
P. \1:'2 . 8- po l. rörhi\Jlarc. Svart bakelit. Pris O: 4ii. 
P . 96U. lIfinin t yrbattc ri e r 67,5 oc h 1 ,5 vol t . Ame rii<all s k tiil\" " r l;"i"g". 

REALISERAS 
I·. lnl'ltrumen..t.. ()--!jOO nIA. Ltn.n shunt 5 m ..-\.. Dlnmett·r CO l11U1 . 

Pris förut 18: 55, nu e ndnst 12: GO. 
P . 18. T e nnolcoppmt R·F-1Jlst.rumeJlt 2,5 AmI) ... förut 17: ;5, 1111 

14 : 50. 

Samtliga priser netto. 

il.-B. BO PALMBLilD (S~15lK) 

FolkungaAatnu 42. tblm. Tel. 401940 414-343. 

Tf!IE'gramadr?" : ZEnKEr. l'mf:;;ro 193972. 

http:kondensat.or
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]1938 . SER 10 ÅR . 19481( 

De mekaniska egenskaperna hos gallertr!ulmaterial kontrolleras genom 

all/oll/lIti" ," uppta"ning av töjningsdiagramm e/ i denna för iindamålet spe
 -
cialbyggda dragprovningsmaskin, 1'1'/1.:1'11 iir ann/ndo"r för tråd med diam e

ler Iler /;/1 O,OS I/1m. 


Varpå beror den jämna, höga kvalitet, Olll nu karakteriserar 


SER-rören? J() - naturligtvis på SER:s vetenskapliga forsk


nings- och konstruktionsarbete, den starkt mekaniserade preci 


sionstillverkningen och den "tränga kontrollen av de färdiga rören, 


Men även en omsorgsfull provning av det dyrhara materialet 


- en mekanisk, elektrisk och kemisk provning - ä r en n ödv~in


dig förutsättning för att kunna skapa och vidmakthålla ~ER


kvaliteten. Dessa provnirJ'Tar försi ggår till stor del i komplice


rade apparater, 50111 specialbyggts av SER:s ingenjörer, och 


vilka kommer att fylla en viktig uppgift vid SER:s nu planerade 


till verkni ng: av mini atyrrör. 


\lA ITET 
KRA\!ER 


K\!ALITET 


Undersökn.ing av isolationsm.aterialet 
till npphettningsträdar. S törre miingder 
föroreningar än 0,01 % få inte före
komma. Vidare Hndersökes kornstorlek 
hos pnlvret - normalt 0,000.')-0,0020 
mm·. 

Antomatisk, kontinu.erlig, elektronisk 
kontrollanordning för diametem hos 
gallertråd. Apparaten ger larm då den 
i förväg inställda loleransen, exempel· 
vis ±0,001 mm överskrides. Mätkäns
ligheten mo/svarar 0,00002 mm d. v, s. 
1! 3 ljusvågiängd ! 

AB SVENSKA ELEKTRONRÖR STOCKHOLM 20-~ 



