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Stockholm. 


Serie 300 
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VITROHM:s 
Potentiometrar 

med S-märkt tryck- och dragströmbl'ytare. 
Trådlindade motståndFinnes i följande ohUlvärden, logaritmiska eller linjära : 


GOK, lOOK, O,ii, 1 och 2 megohm Kr. 8: -. 


D:o utan strömbrytare: 


lOK, 25K, iiOK, lOOK ohm. 


0,25, 0,5, 1 o~h 2 megohm, Kr. 5: 40. 


D :o i milliatyrutförande, 2ii mm diameter : 


10, 25K, 50K, lOOK ohm. 


0,25, 1 och 2 megohm, Kr. 4: 25. 


Grafitmot·stånd 1/ 2, 1 och 2 watt. 


{ UNIVERSAL-IMPORT 
AKTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand 62 Tel. 520685 växel 

STOCKHOLM 


,~--------------------~----------------------------------~--------~--------------_/ 

Levereras i värden upp till lGO watt . 

Hckvirera vur nya katalog, SOUl ut 

kommer i slutet P;-L detta ur. 

Obs.. Sil nlIp;; endast l il! illl'egi~tl'en1de 


firmor. 
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Ur vårt produktionsprogram 
presentera VI 

Stabiliserade likspännings
aggregat 

med spänningsområden från O volt och 

uppåt. Stabiliteten är mycket god och 

brumspänningen kan hållas så 

låg som 0,05 %0 

Registrerande instrument 
lned förstärkare 

För att erhålla känsligheter utöver det 

normala ha vi konstruerat en stabil, 

nätansluten likspänningsförstärkare. 

Å ögatan 113-119 STOCKHOl,M Tel. 4499 90 

Med detta n:r föl jer bilaga 



Nu hal' Gallerströms, Ludvigs och dr Fälts 
medhjälpare tydligen fätt ett par \'itaminin· 
sprutningar var Lik ' tröms första tank , när 
han upptäckte den hög av lösningar en tän 
kande lantbrevbärare avlossat i hans br vIllda. 
Att följa tankens lekfulla irrfärder i amband 
med problemlösning är Likströms käraste ~ön-
dagsnöje, och den influtna mängden m' svar 
~jord l' , aU Lik_trörn den na ,'uekra oktober
<ÖIl,lag ej l ii t sin »pyls» spela upp den annars 
trarlilionella melodin »dyslra , öncIalp'. ren 
ra"k l över till liisningarna, 

J prohlc'nl 9 A var ett ll(.lprymt slIpegäng 
,ysselsa tt med att beräkna rc~ i tan 'cn mellan 
A och II i fi g. l , där d , korta Etavarna ha 
resistansen l D och de lånn-a stavarna 2 D. 

Punkterna C och D ha sanllna poten tial, 
a rför ingen ström går genom CD. SanlIna 

.trömmar komma att flyta i CE och DF och 
ä," n ci:i mma strömmar i CC och DG. Resi· 

F 
F ig.l. 

A 

stansen mellan A o~h fl blir sålunda uppen 
barli gen 

1/2(1+2 '1/(2+1)+2) = 11 / 6 D 
Som verkligt förtjänt rätt lösare till deuna 

uppgift yi]l Likström sä rskilt framhålla ing. 
Kurt Andersson, Art.emisgatan 23, Hjorthagen, 
som skickat in en li ka korrek t SOlU kortfattad 
lösning och sålunda star som nummer ett i 
riittlösarnas skara. 

I svara uppgiften :;ällde det att bl,räh:na 
frekvensberoell!let hos kretöcn i fig. 2. 

l\Iccl beteckningarna ZI' Z2 och Za för de 
tre delkretsa rna få vi omedelbart 

Z\ = jwL+yL/ C+jvJLy L/ C/ (jwL+ 

+yL/ C) = [(jw)2L2+3jwLyL/ C+ 

+L/ ClI( j(oL+J/ L / C) 

Z2 = jC'JL +3JIL/ c+1/ jwC = [(jw)2LC+ 

+3 JI L/ C+ll /( j(uG) 

Za= l / (jwCi+yL / C+ 

+l/jc'JG- y L / G/ (l / j(oG+y L/ C) = 

F ig.2. 

= D / (jwC)2+3(1/ jw G) ' y'L/ C+L/ GJ / 

/( l / jwC+ J/ Lj C) 
E fter hyfsning och införandet v att LG

krelsens rcsonansvinkellrekvells är wo = 

=l/yrc erhålles 

Zl = Y L/ C · [(jw)2+3jco(oo+ 

+wo2J/(jwwO+wo2 ) 


Z~ = y L/C, [( jw )2+3jcoo,o+ 

+w 2 J/(jwco )o o

ALPHA 


Alphas trimstomme typ F är nAgot 
tör Er Bom har stora krav pA k"alltet, 
k nsli~het och selektivitet 1 tro. f ikmot
tagare och liknande. Men även för 
olika sla g av oscillatorer och miitup
parater ä r Alphas trimstomme typ F 
Ideale t, t. el:. i den numera viiikända 
clapp-08clllatorn, där högt Q-värde 
fordras pit spolen. 

Som exempel på Q-"ärden som er
hållas med tYP F ka n niimnns at t "id 
mellnnfrekvenstransformntorer för 470 
kp/ s er hålles ett Q-värde nv ca 400. 
Härvid anTänds 96 Tnrv lits tråd 20 X 
0,05. Vid mellanfrekvensen 1600 kp/ s 
får mnn ett Q-värde av ca 300 Tid 30 
'far'f 20X 0.05. De nä mnda viirdena 
erhållas utan skärm. 

trimstomme typ F 
för högt r.t -värde och låga förluster 

AKTIEBO L AGET ALPHA - E T T L M E R I C S S O N - F ö· R E T A G 

Sundbyberg - Telefon 28 26 00 
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TE LEVI S lON SMATE RIE L 

Byggsats till Populär Radios lelevisiollsmottagare Drossel tU! nätaggregutet ... .. .. ..... .... .. .. .... .. . ... Kr. 27 : 

för allström, om/al/ande allt ulom chassie. De Elektrolyt 50+50 /kF 275 volt ..... ... .. ............ "... » 12: 

oli/w enheterna kUllIla även köpas separat till Spolstommur Philips ..... .".. ....... .. .. ......... Jll" s t. » 1 : 

fö ljande priser. Drossel 1000 ILH ..... .. .. .. ........... . ..... ..... . ..... . :I> 8: 

» GO ILH ........................... . ......... ... .. ... » 5: 
Komplett byggsats ... . ...... . ... . Kr. 850 : 

» 145 ILE ...... .. .. " .... " ... .... .... ..... .. ...... ... :" 5: -

Synkroniseriugsdelell » 215: 

~ätaggregatet .... ..... ...... ... .......... ...... ....... ..... .. » 65 ; 
Rör typ 6AL5 .. . .. . ... .. .. ..... .. .. .. ..... .. ................. Kr. 11 : 


lHldenhetell med uirektsynsrör 31-16 och f ok use 
» » 6AK5 » 20: r ings- och a vHinkningsRpole » 235: 

» » 12AT7 » 16 :~Rauioel1heten » 340 : 

» » EBDl » 10 : nögtalar ' Od1 ntgtlngstrausfol'matol' ...... ... ..... . » 80:

» ECL80 » 13 ; 

Detaljpriser för diverse materiel: » » EF80 » 12 ; 

» » EQ80 » 16 : - B ildrör :31- 16 ...... .. .. .. .. .. .. ..... .................. Kr. 170 : 

lUirhå llal"(! till dito }) l: 80 » » PI...S1 ;) 15 : 

» PY80 » 10 : Fokusering - och avllinkllingstipole .. ..... .... .. .. . .. ... » 63: - » 


Liujetrtl llSfol"lllator Philips 10904 » 60: 

Dros"el 8-50 rull Philips 10921 ..... ....... .. ....... » 11 : 

Blo<,l;:eringstrHl1sformator Philips 10850 . .. ..... .... » 9:  HS - spolar och HS -generatorer för Tele
» Philips 10880/01 » 6 :  vision ID. ID. 

Utg. tro fa fö l' bildarliillknil1g Philips 10871 » 14: 
HS · Spole 2KV 200 rolcro A.. 18 : 

HS·Spole 2KV 1 mA .... ..... 23 : 

ilS·Spole ti KV 500 mlc.roA... 211: 

US·Svole 12KV 300 m icroA 30: KOIDplett byggsats till trådspelare l väska 
lIS·Spole 30KV 100 microA 40: 

beskriven i Populiir Radjo nr 10 !::IS-Spole 20K 300 m leroA 75: 

IlS · Generator, avger 6K V 
I nnehEtllancle: Drivmekanitim i ))ortabel vusl<:1, vid ~20 volt 20mA och 10KV 

,"i( l 2;)0 volt 25mA . Rörtonhuvud, ftlJ'dig'IiIHlad o cilla to l'spole, byggsats 
lJestyclmlng: 6V6, EY5l.. . 8ii: 

ti ll för$tiirkaren och mikrofon ........... . .. ..... .. K r. 600 : 
Il S-Generator, 25KV 100 

Drivmekallism i portabel väska med tonhuvud.. . » 390 : -  lllicroA. 18- 25KV viu 2;')0 
- 270 ,0It , llnodström ca 

H~·ggsats til l förstiirkaren ... ........................... » 185 :  45 mA. RÖ1'bestyckning : 
2 st. lB3/ S016 och 1 st. 6L6 185 : 

:.\Okrofoll, sJ14~ciellt tillverkad för tråd- och band

spelare, fabr. Ronette .. .. . .... ...... ..... .... .. ...... » 70 : 

OBS! Fredagar är affären öppen till kl. 20.00 

Allt mellan antenn och jord 

E,LF A RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A STOCKHOLM Tel. 20 78 14, 20 78 15 
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Z3 = ,/ LIC [( ju»2+3j',j(,)O+ »Förvisso icke du / ti lwl/nige. T rärloll/. ningar jör gentlemän marscherade la med 

+(')02 J / [ (jW) 2+jwVJ ):I snarast, ty jag tä"ker. Om da nu känner ntlgot av allvar i blic1,en. 
o

till sådana för dig främmande och. fn/ll · Gallerstrom talade : 


stötande livsyttringar. Vår vän sp ecialis ten " Ju, iörlå t att vi s tör doktorn s t.ete Ii tete, 

Resulterande impedansen Z hcrii kna, seJan 

di rekt ur 
Odon har gett mig ett problem. Iiör här. m en här har en förolämpning inströmmal.» 

Man har /2 st. lika aclaullulatorcellrr liar· »Låt höra», svarade dr Fält , vars ansiktevilket ge r 
de ra med spänningen 2 V och kapaciteten inte var direkt viinligt.

l/Z=,JC/L eller Z= v'-L/ 
30 /lh. Hur lIul ngrt Ah kunna erhållas nr »Jo, här har en vid firman anställd indi· 

va rför även denn a krets är fr t;:h l' 1l 50bcrocnd c:. 
dem, då de sericltvpplas och ,lä de paral· vid i lönndom plucerat en utmaning till oss 

Här har (' II mängd rik tiga, men ack :ia ur· 
lellkopplas och har många kilowattimmar? och i sista hand till doktorn pa en av våra 

hetsfyllJu, lösningur ill"tröm mat med flera 
Jag tycker det bör bli lika. Allt bur bli bänkar. Titta hår.» ( Se iig. 3.) 

hyllmeter jw L och annat, mell en(las t en lösa· 
lika i sam {liga jall .» 

re har konllnit pa att räkningarna bli enklare, 
»Ja, det odonet, det odol/ct. Nit har han

on1 nlan underHiter att göra nämnarna r ::.dla. 
larat, dig igen. Men jör dig är viii allt likaD IInc lösare är ing. Bertil Lundeqvist, Vän· 
en dag som denna. Jag menar en freda gs · 200kll. 

skapsvägen :34, S tora E . ~inge ll, SOI11 LibtrölI.l 
morgon; dvs. dagen ejter IOrsdagsklubbcns saluterar på d<:!Lta e llkla ätt. 
sam 11/ antråde.»

Och "å ökall vi överga till a lt be trakta Gal· 
»A'ja, stor och bred i truten som dill

lerström & Co:s n ya ÖJen. Fig.3.bredrutade kavaj kan dn vara, del enda 

Problem Il A (lä/.ta uppgifte".) som håller ihop dig. Men jag .lår väl jör· 

söka med lILina vänner, låsarna av PR:sEnsam , mitt i d en stora laboratoriesalen »Frugan är hur stor blir begynnelse· 
problemspalt», utstötte Ludvig och lät sinsatt en blek Ladvig med "'lgal av trånsjut. strömmen, då brytaren S sllltes, och vad är 
gTll.II11iga blick återvända till klollerarket.lapplwlul i an sikte t och försökte förgäves denna k rets tids!constant vid uppladd· 


ås tadkomma cU tankejJUt. klotter p,i ell Iling ~» 


rutat A·4 papper. »fIej J.ucluig. Har dn »,1 Il den anon yme utmanaren tvivlat på 

Problem Il n (svåra llppgiften.)gjort " ägan n y välkänd uPl' jillning eller er tycke r jag iir trclkigt, men jag jörstår 

spelar du lujjarschach med dig sjiiill», ut· I sitt hypermagni/ika laboratorieche/sTllIII "O/10m, ty ni år j eL bara smågrabbar. Men 

stötte Galler.;trijll1 , då han ,,;rvlade in som salt den m.äktigaste m.annen vid AB SvensI, att han tvivlar {J U mig, oförskämt, över· 

en yster hijstr;i"d och. låt silla ögon spela Elektronteknik, dr M Agne T Flilt och dik· ""lua/! ojörskämt. Jag s/;a visa honom 

över den bleha (I ch ryggkmlllböida ges /al· t.erade ett brev för den skönt rödbrnnlor;· jag.» Dr Fiiits ögo/! sprlttade ,uigot gröl/· 

te n . k iga J\.fariann e, dd plvtsligt tvenne ersiiu· gillt av inre upprördhet . 

,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~\ 

NORMA 
små 

PRECISIONS -MÄTINSTRUl\tIENT 
äro försedda med stålkåpa (ej bakelit) som avskär


mar även i sidled och ökar instrumentets sta


bilitet, 


78 m / m spegelskala med knini~ul·':, klass 0,5. 
Vridjärnmätsystem: med max. i\ inbyggda miitområde n: 


liigstu owr:Jrl>: 0--6 V re,·r>. ( 10 UlA 

högsta » 0--020 V r esv. 0--50 A 


Vridspolelnätsystenl: med max. 4 inbyggda ro iitolll.rådcJl : 


lägsta om rflde: O- l lUV r eSl'. 0- 2iJ ilA 

högs ta » O- GOO V r"sp. 0--30 A 

äyen GO lUV llled 20 ohm 


Wattmetrar: med max. 2 ström· och 4 spiiunin/:sororå,leu: 


ltigsta oIU.rtlde: JO mA, G V, h ögsla område : G A, G20 Y 


Dubbelwattmetrar : Efl'ektfaktormett'ar: 
2 x;:; A, 2 X 130 och 2(;0 \ ' ( med fvrko[lpling 520 V) ;; A, 130 V, omriitlen: ,os cp O,5- 1- 0,G resp. 
2 X5A, 2 x n O T, fullt ut.s lag Yid eos cp=O,G och 1 0--1 imL resp. eos cp 0- 1--D. 

Luxmetrar, Fluxmetrar, direktvisande Ohmmetrar, Temperaturmetrar, 

Instrumentaktiebolaget P. G. ANN ELL & Co., Lidingö l 
Vasavägen :JO - Tel, 6518.18 - Poslfuck 45 

100 k57. 

VoItJll,~~r mod. 180 V, 
130/ 260/ 520 V, klass 0.5, 
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BOONTON 
L AB ORAT ORIEINST R UMEN T 

Boonlon 'l.melrar ha blhit upp:,kattade standardinstrumenL för teletekniska 

laboratorier och dc ha under mångårigt bruk visat sin höga kvalitet. 

Q·meter 160·A 

Signalgenerator 202-B 
~ ignalgelleralor fUL' I"~l och .UI G4
21() :)[ll/ (llled Tj nin, rler 0,1- 2Hl 
.\I p/s ) . 
:->ig na lge nerat orn 202·.u iiI' s pe<' ielll: 

k()llstrllerad fij l' la hllrn.toriearhelen fU L' 

_\ ~\l , Jo' )1 och '1'1'. Ins tnllllC' lltet ii l: av 

~:llllllla Itijga kntlitd SO Ill anw:a BOVJl 

ron ill s U'llllIe ll (:. 

1"rC'I(\" ('n~()Il1r:ldell : ,j :!1 G i\j p/s t 

n,;) "/". 

~ro(1\lle l ' ing- , -ill FJl: 0--2-l , 0- ::;0 0(']1 

O- :NO I'PI s_ 


Q-meter 160-A 
OUll'tlUe föl ' Q-ll1,itning 20- 62.:;. 

i'\ogg rannhet ± .j % , 

J~ rekYE~ ll SOHm'lLl e riO l,p/ ;;-- 7G 
MIl!S (med ilJh~-ggd oscilLatm') . 
Xoggraun het ± l "/0 upp till GO 
~Ip/s , d iir(iY()t' ± :} "lo. Med yllre 
generato r l kp/.~ " O kll/ ·. 

K'lpac i lau~m iitll ing :;0----4 ;-;0 pI-' 
± l °io + l pF. 

l~' ini.u .. ttiUnillg~k undensa t()r ± :! 
pF, no"gTalLllhet ± 0,1 pr. 

Q-meter 170-A 
Olmiide fiir Q-luätning 80- 1200. 

;:';-oggnllln hct ± 10 "I" npp till 
J_OO ~lp/s , lllin;;kar dlirdter Il:.i 
got vicL 8l i":.I11(10 h eln·e ns . 

F rt'k\'eIlSCJlllråde ~1O-200 :)[1'/ :-: , 
lloggl'allnhct ± 1 lI/ tI • 

Kapaci(ans lIl,i t nin g- 11- GO I' L·' 
± 1 % e lle r O,;:; p Il' , v ilketde ra 
Horn är sLö rs t. 

;\[oll.-gTad \-id A:)1: O 'jO 0/". 

8 viiljlJitra jll()(L-frek v_: 50 ti ll 13000 

p/s fur F _U och A~l. 


l -tsl'iiuuillg : 0,1 flY lill 0 .2 Y. 


DbtOI'UOll vid Jo' '\1: lllinrlre iin 2 "lo 

dr! 70 1>1'/ :3 ;;\'in g. 

Signalgenerator 202·8 

Univerter 207-A 
.\I ed d e Ullll tillsa ts:! ppal'al. uWlw l4 frek

Velll-'olfll' illlet fijr si'-'nalgeneral-or 202-1: 
uell till 100 kll/-'. I ; llh'e r!:C'l'll bc~ t:"tr ;),' 
pn fl ~l' illato l' :; fllJl1flanby~gd med ett 

hlalldarsleg-. 

:-;lmlg-ral1e l'illg-: pIu:;; 300 kp/s g-enoIll 

O t ill minus 300 kp/ s . 

Ctg- ngsS jltlnuiug': 0,1 ,nY till 0, 1 V vl'e r 
0;~ Q 11)(:,<1 ~ig ll tl Ige llel' ill(ll'll:-; ~02-U ai.

l"llualol·. 1'l'<l11 IllIiYi:'rlnl'n UC' 'sutom 
upp Lill c :a 0,7[, V_ 

Dislorsion : 


A~I: ulHle r 0 ,0;-; Y ger uniyer te ru ingen 

dil4lor~ioll vid ;:;0 "/u modulering. 

F :\I : Iu!;e n piivi ,.: ua r dis l-()['s ion_ 


-Ilivel'ler 207·A 

Begär offert från GENERALAGENTEN 

EI,EKTRONIKBOI.AGET AB 

Kungsgatan 3 L STOCKI10JJ ~1. Tt'l.: ~i ;ilill strulllenlavd, 216290 
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1 

"PAja doktorn. Ta det lugnt. Gallerström 

har redan löst problemet och PR·läsarna 

knäcker det nog ocksu ganska snart», sade 

Ludvig och log lika in/amt som "jälten i 
en iransk salongskomedi. 

Ja, nu väntar Likström, alt ma.ssor al' lös
ningar märkta »Problemlösning II A» och 
~Problemlösning Il B» resp. bli insända före 
den 20 november till POPULÄR RADIO:s re
daktion, postbox 3221, Stockholm 3. Kommen
tarer till lösningarna konlIner i nummer l 
1952 som en liten uppmuntran på det nya 
året. Och mina herrar! Ännu flera problem
försla g att honoreras meJ fem kronor önskas 
av vännen 

Likström . 

192500000 radio
lyssnare 
finns det i hela världen just 

101 000000 i USA' 
61 000000 i Europa 
7000000 i Nordamerika (exkl. 
7000000 i Sydamerika 

12000000 i ihien 
2 SOO 000 i Australien 
2000000 i Afrika 

nu, därav 

SA) 

I Sverige j list nu drygt 2 000 000 radiolyssnare. 

Därav Il 000000 TV-mottagare. 

PHILIPS & CO hette det företag, som 1891 
startades av Frederik Philips och hans . on 
Gerard Philips och som sedermera skulle ,äxa 

Direktören för Philips, Anto" F Philips_ 

o

Philip~ 60 ar 

ut till den värlclsomfauande koncern, vars pro· 
dukter varje radiotekniker jorden runt sa väl 
känn er till. Tillverkningen var från hörjan 
lagd på glödlampor, och arbetarsl.ammo>n upp
gick de första ren till några tiotal man . 

Frederik Philips avled 1900 och det var 
Geraerl och hans broder Anton, SOIll fortsatte 
att bygga upp företaget; Gerard som hlare 
för tillverkningen, Anton som durkdriven fi)r
,äljare, SOIll alltid siikte sälja mer än vad 
GerarJ kunde tillverka, medan Geranl gjorde 
vad han kunde för att producera mer än An · 
ton kunde sälja. Gerard Philips drog sig till
baka 1922 från företaget och Anton Philip" 
ö"ertog då ledningen. 

1918 hade man börjat tillverka radiorör. 
Efterhand utvidgades tillverkningen att omfat
ta alla slag av produkter, som har med radio 
att göra. 1927 var antalet an ställda uppe i 
10 000; nu är antalet ö"cr 30000. 

Della och l1)ycket mera finne att lusa en 
yt terst påkostad och läsvärd publikation , som 
utgivits av Philips i anslutning till företagets 
60-årsjubilenm. 

/----------------------------------------------------------------------------------~\ 

SNABBLÖDNI'NG MED 

- ett ideal'iskt lödtenn 
för ra,dioindustrien ... 
Superspeed Activated levereras med flussm edel i 

olika färger ger betydligt ökade kontrollmöjlig

heter. Färgerna vit, röd, hlå och g ul finnas i la

ger och levereras i rullar om ca 450 gr (1 pound). 

o-",I () n. J.R a J.LtIIIl,-.. l 
AKTIEBOLAG 


SPÅNGA, Telefon växel 362560 

\. 
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GENERALAGENT: 

PÄR HELLSTRÖM 


GENERATORER 

n el!: 

Spannmålsgatan H, 

TYP 

Hl 


PRIS 
Kronor: 
480: 
NETTO 

TYP 

E2 


PRIS 
Kronor : 
520:
NETTO 

TYP 

B3 


PRIS 
Kronor: 
600:
NETTO 

TYP 

B4 


PRIS 
Kronor: 
1.170: 
NETTO 

Frekvensområde : 
Noggrannhet : 
Skala: 

Utspänning : 

l}faximal dis tor· 

sions/ ri e/lekt : 

Distorsion: 

Spänn ingssteg· 

ring vid kantvåg : 


N ätam lutniJlg : 

Dimensioner : 

Vik t: 


Frekvensområde : 

Noggrannhet: 

Modulering : 

Ous! Nyhet 


U timp edans : 


U tspän.ning : 


Strålning: 

Skala: 


N ätanslutn ing : 


Dimensioner: 

Vikt: 


Frekvensområde : 

Noggrannhet: 

Modulering: 

U timpedam : 

Utspänning : 


Strålning: 

Skala: 

Nätanslutnin g: 

Dimensioner: 

Vikt: 


Frekvensomrdde: 


Noggrannhet: 

Skala: 

Utimpedan~ HF: 

Utspänning HF: 

Modulering: 

Utspänning LF: 
Stråln in g: 
Nätanslutning : 
Dimensioner : 
Vikt: 

AGENTURFIRMA 

GÖTEBORG Tel.I3 28 32 0.1 32326 

15- 50.000 pi s i 3 band. 

±1 %, ± l p/ s. 

Totallängd 457 mm. 

Ilikroinställning 12 : 1. 


Sinusviig eller ka ntdg ; kon ti nUerligt inställbar för 

sinu våg 200 ."V- 20 V± l dB, 'untvåg 400 ftY- 40 \' 

eller BOO ,/(V-80 V från topp t ill top p. 


0,25 W över 2000 ohm. 

Mi ndre än l G/o vid 1000 p/ s. 


90 G/o av toppvärdet uppn ås på mindre än 3 ,a s vid 

10 kp / s. 

105- 125 V, 210- 250 V, 40- lUO p/ s. 

34,9X27,3 X20,3 cm. 

6,4 kg. 


100 Kp/s- lOO Mp /s ii grundton fördelade på 6 bo nd. 

Garanterad till ± 1 %. 


I nre, 30 % 400 p/ s. 

Yttre, Max mod . grad . 80 Il / Q Ma x. mod. frekv. 

10 000 p/ s. 

l. 75 ohm för variabel HY·utspänning samt anpass· 
nings nhet fö r 37 ohm, 10 ohm och standard komt· 
antenn för mottagare. 
2. 50 ohm för fast l:fF·utspänuing. 
3. 0-25 kohm för variabel LF·ut spänning. 
1. HF kontinuerligt variabel l }lV-lOO mY. Utspän· 
ningsvärden erhålles å direk t i 0-9 I'V graderad reo· 
cord potentiometer samt precisionsd ekad i 5 steg som 
multipler. 
2. HF fast u tt ag IV. 
3. LF kontinuerligt variabel 0-12 V. 

Under 3 ,,,y vid 100 Mp/ s. 

Belyst. Längd 760 mm. Mikroinställning 10: l samt 

direktgraderad för varje frekvensområde. 

110-210-230-250 Y. 40-100 p/s. Effektförbruk· 

ning 20 W. 

33x24x18 cm. 

Ca 7 kg. 


100 Kp/ s- 30 Mp / s i 5 band. 

Gar anterad till ±l O/ o. 

I n· och utv., 10 och 30 G/o 400 p/ s. 

Konstant 75 ohms s tegallenuator. 

1. HF l.uY-100 mV. 
2. LF 400 p/ s, 0-9Y över 10 kohm. 

Under 3pV vid 30 Mp/s. 

Mikroskala l: 25. 

40---100 p/ s, 100-260 Volt. 

31 X 34X 26 cm. 

Ca 12 kg. 


Modell A: 100 Kp/ s-70 l\Ip/ s i 6 band. 

Modell B: 30 Kp/ s-,30 Mp/ s i 6 band. 

Garanterad till ±1 %. 

Direktgraderad. 

Anslutningskabeln reflektionsfritt avslutad med an· 

slutningsenhet T. P. l, impedanser 75,37 och 10 ohm 

samt standard konstantenn för mottagare. 

l ."V-150 mV ±l dB till 30 Mp/ s. 

l .uY-lOO mY ±1 dB 30-70 l\Ip/ s. 

Kontrollerad med kri~tallvoltmeter. 


Tnre: 400 p/ B, 0-50 %. 


Yttre : 100-10.000 p/ s, 0-80 % . 


Modulationsgraden kontrollerad med kristal lvoltmeter. 

400 p/ s, 0-15 Y över 5000 ohm. 

Mindre än l .uV. 

110-210-230-250 V, 50-100 p/ •. 

33X30,5 X 15 cm. 

Ca 12 kg. 


Begär offer t med närmare upplysningar. Omgående len ·rans. 
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gummitätade metallhöljenBlockkondensatorer i plåtbägare 
Folsade oc}, lödda böga re 90r deu o kon densatorer 
trop iksökra. Genomföringor ov glos eller keramiskt 

materia l. Små dimensioner, sma dieleklrisko för· 
luster och slo rt isolationsmotstånd. Kapoci lanser från 
O,l I' F ",II 25 1' F. lagerföras lo r 250 , 500, 1000, 
2000 och 3400 Varbetsspänning. 

Keramiska rörkondensatorer 
f o r utrustningar, dör dimens ione r o ch vikt samt hö g 

stabilite t spela e n avgörande roll. Små fö rluster 

o ch lilen .induktivitet öv en vid högG fr ek vense r. 

Kapa citanse r me ll an 0 ,8 och 1000 pF ,amt med 
20, 10 e ll '!r 5 °jo toleron'ser. Drillspänningar mellan 

350 och 750 V och isola"'onsmotstand bÖll re ön 
50000 M fl. 

,Faskompenserings
kondensatorer 
fö r l o rbö ll ring ev c llcktfoklorn v id vö.x elslrömsnöL 

Levereras får a llo normalt fbreko:nmande dri fl spön 

ningar De <morre enheterna, ulforda som ol,e im. 
pregnerode Kondensatorer, tillverkas i en- eller tre · 

Josul forond e fo r spänningar mellan 220 och 500 V 

, amt (01 .1I. k,., mellan I kV Ar och 20 kV Ar 

Smo Iropiksökro kondensato rer med slo r stabIlitet. 
lsolotionsmo lslondel ör mycket hög' och omgivn in

gens temperatur for vor iera mellan - 40 och 

+ 85"C. Fö r drihspönningar mellan 12 5 och 1000 V. 

Lagerföras fran 1000 pF till lJA.F fo r spänningarna 

250 och 1000 v. 

Elektrolytkoadensatorer 
med oktalsockel 
Speciellt ovseddo fö r apporater och ut rustningor 

dör mon v id service snabb t och enkelt må ste kun

na by to kondensator. Levere ras som enk el- elle r 

dubbelkondensato rer för driftspönningar me llan 12 .5 
och 500 V, samt i kapacitan,., fron 12 ,5 "II 
500 IJ-F. Moximal omgiv ningstemperatur ör 60 "C. 

Högspänningskondensatorer 
De ssa kondensatorer öra avse dda for speciell ap

paratur - I. ex. röntgenutrust ni ngar och anlägg 

ningar for körnfysik - då r mycket höga spönnin

ga r anvöndm. De ,lev ereras som b y ggelem en t for 

d,iftspö nninga, mellan 2 0 oc~ 3 0 0 k v. 

Rullblock i keramiska höljen 
Kondensa to re r med pappe rsdielektrikum för appa

raler dö~' pålitlighet fordras. Utomordentligt , tabila 

båd e i fråga om elektriska och mekoniska egen

skaper. Kapacitanser fron 470 pF till I .uF. Drift · 

spönningar mellan 125 och 10000 V. Omgivning'

temperaturens gränser: - -40 och + 70 ° ( . 

Trimkondensatorer 
Små vridkondensato re, med luftdielektrikum och 
keramisk isolat ion, av sedda för telekommunikations

utrustningar och mätapparater. KapacitansvCirden 

mellan 7 pF och 30 pF samt drift,pönn ingar fö r 

de lögsta kapacitanserna upp till 350 V. Gränserna 

fö r omgivningens temperatur: - -40 och + 80· C. 

Kondensolorer öro en Philips-specialilet och 
våra ingenjbrer slå görna till Ijönst med 
ytlerligare uppgiher. Ring eller skriv till 
Svenska AB Philips, MÖlinslrumentavdel
ningen, Stockholm 6, telefon 340580, för 
rikssamlai 340680, och begär våra utför
liga broschyrer över kondensatorer. 

PHILIPS 
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POPULÄR RADID 

T I DSKRIFT F Ö R R A D I O T E l E V lON 

Danska televisioneli startar 

Första oktober var en märkesdag inom 

den danska radi on. Denna dag infördes 

nämligen dels dubbelprogram i Dan· 

lIlark, och samma dag startade dansk 

telev ision på allvar. Den tekn iska bak

grunden till det danska dubbelprog ram

nätet få r vi anledning att återkomma till 

i annat sammanhang; här skall endast 

den danska telcvi sionsstarten kommen· 

te ras. 

Det var den danska fin ansministern , 

SO Ill på sin tid stoppade försökssändning

arna med TV och som först efter å t

skilliga överläggningar med berörda 

parter, bl.a. den danska radioindustriens 

representanter , till slut gick med på, att 

televisionssändningarna fi ck återupptas. 

Högst 1 500 TV-apparater få r säljas i 

Danmark första å ret bestämde han, och 

baktanken är väl den, att televisionsap

parater så småningom sk all bli en bra 

exportartikel - bl. a. till Sverige ! 

De danska TV-sändniJlgarna återupp

las med sanuu a tekniska utrustning, som 

användes vid tidigare sändninga r. S tu

(lioutrustuingen har dock kompletterats 

med ytterl igare en kamera, och likaså 

har man träffat anstalter för att ta upp 

Ied"agande musik från en av r adiohu

~et s tudios. Detta med hänsyn ti ll att 

lil an ha r mycket sma studi olok aler ; or

kestern får helt enkelt inte rum i TV

studion. 

En annan nyhet är utrustning för 

upptagning och sändning av 16 m m :s 

film för reportagebruk och liknande. 

Programmet spelas in med en filmka· 

mera, synkronise rad med en bandspe

lare, med vilken ljudet upptages. 

I motsats till vad fallet varit vid de 

tidigare danska försökssändningarn a, 

kommer man att tillämpa horisontell 

polarisation av de utsända bärvågorna, 

vilket innebär, alt mottagareanlennern a 

måste vridas i vågrätt läge. Sändarean

teIlI1en är t.v. av provisorisk natur; den 

kommer sedermera alt ersättas aven 

»vändkorsanlenn» med två sekti oner, 

som torde ge likformigare rundstrål

n ing. 
Effekten kommer till en början a tt 

vara så liten som 80 W, men redan 

inom några månader räknar man med 

att kunna höja den till 400 W_ Liksom 

tidiga re sker sändningarna på televi

sionskanal 3, dv5. på frekvenserna 62,25 
Mpj s för bilden och 67,75 Mp/s för 

lj ude t_ 

Bildfrekvensen kommer i första om

gången att bi udas " id nä tfrekvensen, 

vi lket innebär, att man mlis te räk na med 

r i k för »brum» på bilden, n är ma n har 

o C H ELEKTRONI K 

muttagaren ansluten till annat belys

nin gsnät än det, som sändareutrust

ningen är ansluten till. 

Egentligen är hela den tekn iska ut

rustn ingen förbluffande enkel, och mall 

måste beundra den frimodi ghet med vil· 

ken danskarna med sina begränsade re

surser ger sig i kast med televis i(}nspro

blemet. Men - »Iykken står den k rekke 

b i», som dansken säger. Skall man bör

ja, kan man ju lik a bra börja med enkla 

apparater och 8JlOrdning.ar och med 

dem skaffa sig den erfarenhet som be

hövs, innan man ger sig på större upp

gifter. 
Det är avdelningschefen Jens Fredrik 

Lawaetz, som har varit den pådrivande 

kraft en inom danska televisionen. Med 

entusiasm och målmedveten öve rtygelse 

har hau kämpat för alt få igång en 

dansk telev isionsljänst. Han har lyckats 

nu. Ian kan endast beklaga, alt vi inte 

har en man av hans läggning i Telegraf. 

verket eller Radiot j änst. Eller i den 

svenska televisionskommitten, i vilken 

j ust nu jäktad politiker och arbets

tyngda tj änstemän med rynkade pannor 

fundera r på, vilken förevändning de

härn äst skall konstruera fram fö r att 
slippa en gagera ig allt för djupt i dem 

hesvärliga televisionsfrågan . (Sch) 
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AKTUEllT 

Tips för TV-tittare 
Säl,ert j l l!'!'ssenll' det POI't ·
L\R K<\DIO: 5 läsa r att fä 
,"i't-a , var d('( lönar' sig att ha 
rrV-llIutla,gare, Här g l'S några 
t ips ha eraIle (lä beräknade fält
styrt( ka l'tor' tör T \ '-säll(larmt i 
)<öp('nhamn Hdr StoddIOIm. He
l'älmillgarl1l~ ä r lllyelH·t ,lJ}IJI'oxi
nm Hva men l.-artorna tonle ~(' 

ell II l1gefärligcII r iktig tlllpfatt 
ning om viul Illall hal' att , -linta 
I)å olilill ol'ter iiSIIiiIIe o('h i 
s tlll'ldlOlmstr'a Men. Att mär·IUI 
är, att lolmla förhållandt'n ay
snärt lcan 1II011ifienr de beräk
11:1111' fältst~TI«'\' är'd('JI<L 

IiÖI>E~IIAMNS-:Si\1'iI)ARENS 

IUCK\'IDn 

I och rned att de dafl ska televi ~ i u ll~

. iindllin g-a rna starLar i Köpcflhamn , kan 

l yssfIare i vissa delar av Skå lle räkna 

med alt få h yggli g TV·mottagning. 

Beträffand e räck vid deu fö r den J aus

ka sändaren gälle r, att den är starkt be

roende av terrä llgfö rhalI andena. Över 

Öres und gå r radi o\' ågo ma utan flämn

o so IOOkm 
! I I I I ! ! !I 

Fig. 1. Beräknad fältstyrkekarta fö r telvi - ion ~ 
,ändaren i Köpenhamn, Kartan är beräknad 
för en sändareeffekt av l kW och höjden 50 
III för sändarantennen och avser fältstyrkan 
vid höjden O m för mottagarantennen, Fält· 
,tyrkan blir ca 10 fIg l' hiigre för 10 m hög 
mott ap:: c:t ff' antc-\nn. 

10: 11 

\-ä rd dälllpnill g. \ a rför lIl all bör kun lla 

fa god mottagnin g uteft f' r hela ÖresullCls

kusten från Skan ör ()(; h upp till L anck 

krona . Detta föru tsatt att lIlan har en 

ni\go rlu nda högt belägen antenn , ca 1 U 

m över ha vsytan, Längre in i landet 

kommer fältstyrkan alt sjunka ga nska 

snab bt, men å tmi nstone en III il in åt frå n 

kusten, bör del va ra möjligt att med 

h ygglig antenn ordn a med acceptabel 

mottagning, Med rikt ant enner bör lll an 

kunna ta Köpenhamn uteft e r en lin

je Häls ingborg- Eslö\'- Smygehuk och 

med riktantenn och antennförstä rkare 

bör det vara möjligt att åt min ti tone i 
störningsfri a områden få acceptab l 

motlagning utefter en linj e Angelhollll

Hörby- Ystad, 

FälMyrkekartan i fi g. ] är beräkn ad 

för en antennhöjd hos sändaren av . O 
III och för en d fekt hos sändaren på l 

kW, I ~jälva verket sänder ju Köpen

hamns!;ändaren till att börj a med ell· 

dast llIed 80 W, vilken effekt fram åt jul 

kommer att höjas till cirka 400 W. De 

verkli ga fältstyrkevärdena kan dä rför 

--- åtmin~tone till en börj an heräk

nas ligga väsentligt lägre än de beräk

nade enligt fi g, 1. 
Den danska TV-sällda ren kör nUJllcra 

med horisontellt polari se rade vågor, vil

ket betyder, att mottagarantennen måste 

ligga horisontellt. 

SToeKHOLMS-S,\ ND.\RE:\S 
RÄCK\lIDn 

Televis ionsnälllllden;; TV-sändare 

Stockholm har en antenneffekt på l 

kW och antennhöjden är cirl a 90 nI. 

Med utgångspunkt från dessa data har 

fältst yrkekartan i fig, 2 beräknats. 

De uppgivna fältstyrkorna i fi g. l och 

2 a vse r O 1\1 antennhöjd, För eJl an

tenn place rad på 5 m :s höjd blir fält

styrkan 3 ggr större, och för en antenll

höjd på 10 m får man räkna med cirka 

10 ggr högre fältstyrka, Då man fö r ac

ceptaLpl mottagning måste ha en fält· 

Fig. 2. Beräknad fältstyrkekarta för televi· 
s i on~5äl1daren i Slockholm. Kartan är beräk
nad fö r l kW sändaree ffekt och höjden 90 III 

för sändarantennen. Jfr även förkla ri ngarna 
und"r fi g. L 

:;ty rka av storleksurdnin gen 20U p V , \Il 

är det tydli gt, alt man måste befinna 

s ig en bit inn anför fält5tyrkelinj en för 

10 ,u V f m för att med en antennhöj d på 

10 III få tillräcklig fält styrk a, 

Med en antennanläggning bestående 

aven riktantenn med direktor och re· 

flektor får man en spänningsförslärk

nillg av ca 10 ggr, vilket betyder, att 

mall nödtorftigt bör kunna uppfånga 

sändnillgarna redan vid l f l V f m-grän· 

sen, Gå r man ett steg längre och utru~

tar riktantennen Illed en antennförstär

kare, hör man konul1a upp ytte rligare 

10 ggr i förstärkning, Förutsatt alt man 

bor störnin gsfritt , helst på en höjd

sträcknin g oeh utau skynllnande berg 

IllOt sändarstationen, Lör det fi nnas en 

chans, att man mer elle r mindre spora. 

di skt med dylika hjälpmedel skall kun

na f å in sä ndningarna även en bit utan

för l ,Ii V/ m-gränsen, 

~ lutli gen må påpekas, att stockholm:;

sändaren kör med vertikalpolariserad ,> 

vago r, va rför l110ttagningsantennen skall 

sitt a vertikalt. 



POPLUiR RAIHO:s red. hHr 
\'arit ö\'er till t:ngla nd för alt 
tiUa på den årligrn återkom
mande engelska, radioutställ
ningen i Londoll_ Han redovi
s<u' härneclan sina iotryck frän 
»British Rallio Show 1951». 

LmHlon i sept. 

D en stora radioutställning, sum årligen 

anurdnas i England av Radio lndu
slries Conncil är ett stort evenemang på 

det radiotekniska området. Till denna 

utställning, som i år döpts till »British 

Radio Show 1951», vallfärdar all värl· 

dens tekniker och affärsfolk inom radio

hranschen. Här kan man alltid ta del av 

de s ista framstegen på olika specialom

allmänheten för att \ [sa u\.:h deJllun~trc

ra de nyaste apparattvperna. Därför är 

det ofrånkomligt, att åtskilligt av det 

som visas är tillrättalagt för »the man 

in the street», vilket emellertid inte hind

rar, att spec ialisten också får sitt lyst. 

mäte av \'ad han önskar, genom att de 

utställande finnorna i allmänhet har en 

manstark besättning av teknisk expertis 

statiunerad på utstälL1ingen. 

Ärets utställning var av imponerande 

mått. En jättelik utställningsbyggnad i 

Earls Court i sydväs~ra London omfat
tande en sammanlagd golvyta av 150000 
m2 - innefattande även en speciellt in· 

redd studio, som byggts för en kostnad 
av 20000 ;E och som under utställningelI 

British Radio Show 


raden , här kan man spå ra de n} a ten· 
denser, som sedan kan komma alt slå 

igenom och bli bestämmande för den 

"idare utvecklingel1 inom olika grenar 

av radioområdet. Affärsmannen kom

mer underfund med varifrån vinden bör· 

jar blåsa, teknikern får nyltiga uppslag 

och ideer. 
De engelska radioulställningarna är 

emellertid inte enbart upplagda för fack

folk utan vänder sig i lika hög grad till 

Av ingenjör John Schröder 

delvi:; utnyttjades av BBC för direktut· 

ändningar av televisionsprogram - ha· 

de tagits i anspråk för utställningen. Här 

hade publiken möjlighet alt följa TV

programmets upptagning, och likaså 

fanns det möjligheter att se det vidlyf

tiga tekniska uppbåd, som krävs för ett 

tt'levisionsprogram. 

Påfallande var - inom parentes sagt 

-' den ungdomliga uppsättning av pro· 

ducenter och reg issörer, som ledde ut· 

~äudlljll gal'lla, vilket ger en antydan om 

alt te levisionen är en ny konstart , som 
krä,'er n\'a of(;rbrukade talanger. 

»RIC» 

Först kanske migra ord 0111 Radio Indu

strie CounciL (»RIC»), som stål' bakom 

»British Radio Show 1951» liksom f.ö. 

också tidigare års stora radioutställning

ar i England. Denna institution utgör 

en samllJanslutning av Englands fyra 

grupper av radioindustrier, nämligen 

tillverkare av radiokomponenter, rörfa

brikanter, apparatfabrikanter samt till

verkare av elektronikapparater och kom

munikationsanläggn ingar. RIC:5 direk

1951 

tör är viceamiral .I TV S Dorling och en 

särskild kommitte med en stab av fack

män utlånade bland medlemmarnas tek

niker organiserar utställningen i alla 

dess detaljer. RIC har en siirskild press

avdelning, vars chef Andrew Reid håller 

intim kontakt med fackpressen inom

och utomlands och som under utställ

ningarna ser till att besökande pressmän 

får se så mycket som möjligt och får de 

rätta kontakterna. 

'Fig. 2. Radiostyrda llIoddlhå tar. Pul",module
ring med 9 kanaler på en UKV·härva::r utnytt · 

Fig. L En del av den jättelika ut-tällllingslokalen i Earls Comt. jadp.s för båtarnas manövrering, 

J l: Il 



F ig. 3. Televisionskamera med helt hatt eri av 
objektiv. Tillverkare EMI. 

66 Rio LYXSKATT l 

Läget pa den engelska radiomarkuadell 

domineras j ust nu av verkningarna av 
de 66 % i omsättningsskatt, som appa

ratfabrikanterna måste lägga på appara

ternas bruttopris. Au denna lyxskatt in

t kunnat unduå att förorsaka en vi s 

avmattning p efterfrågan på mottaga

re av alla slag är uppenbart, Illen 11 and

ra sidan har det visat sig, att försälj

ningen av televisionsapparater - trots 

lyxskatten - inte visar någon nämnvärd 

nedgång, vilket visar den attraktion, 

som televisionen utövar på publiken. 

De engelska radiofabrikanterna har ock

så åtskilliga bekymmer med sin produk

tion, vilket hänger samman med det 

upprustningsprogram, S0111 England gått 

in för och som i hög grad tar radiofa
brikanlernas produktiva krafter i an

språk för militära ändamåL Även frågan 
om rll material har sina mörka sidor för 

fabrikanterna_ Det gäller att få materia

let att räcka inte bara för den ci,rila 

produktionen utan ocksä - och i första 

hand -- till de militära anläggningarna. 
Att radioindustrien i år, trots dessa om
ständigheter, kan uppvisa en sådan 

mångfald av nya apparater vittnar gott 

om dess slagkraft och resurser. Den eng

elska radioindustrien i fjol f.ö. var uppe 

12:11 

Fig.4_ Utställningens största och minsta televisionsmollagare frän His Masters V vice. käl"ll1
diameter 21" på den stora, 1" på den lille apparaten (som faktiskt fungerad e. Avlänkning5
~piinningar och videospänningen togs dock fr · n den stora apparaten). 

i ell vruduktiun av flS 000 000 f, varav 

exporterades för ca 21 000 000 f. 
I år invigs en ny TV-sändare vid Hol

me Moss i närheten av Leeds av samma 

~torleksordning som den, som 1949 in
stallerades i Sutton Coldfield och där

med kommer ytterligare 12 miljoner 

engelsmäll att bli i stånd att ta in det 

engelska TV-programmet. Att detta in

nebär en ytterligare stimulans pä TV

marknaden ligger i öppen dag och det 

är in le utan farhågor vissa fabrikanter i 
England ~er fram Illot dClI kommande 

säsongen. 

I det följande skall redovisas för vik

tigare nyheter och utvecklingstendenser 

på del radiotekniska området, så som de 
återspegladf's på Briti~h Radio Show. 

TELEVISION 

Redan på den ellgelska radioulställnill
gen i fjol kUllde man konstatera en pa

taglig tendens lill övergång till större 

bildformat i televisionsappparaterna. I 

fjol var 12"-rören de, som dominerade 

utställningen; i år förefaller det som om 
15"- och 16"-rören skulle vara minst 

lika vanliga som 1950 års 12"-rör. Inte 

bara 16" t.o.m. större rör ända upp till 

21" återfanns, vilket ger en tydlig fin
gervisning vart utvecklingen går. Ytter

ligan~ en omständighet underst!') kel' 

denna tellllens till övergång till större 

bildformat, nämligen det stora antal!"l 
projektionsmottagare, som demonstrera. 

des på utstäliIlingen. 

l fråga om projektionsl11ottagare har 

det här i landet uttryckts farhågor för, 

att de skulle ge för dålig ljw-styrka för 

att vara något att räkna med i framti

den . Man hänvi~ar därvid gärna til! den 

amerikanska televisionen, där man i stor 

utsträckning frångått projektionsmotta
gama och övergått till mycket stora di· 

Fig. 5. Typisk engelsk mottagare med projek
!ion~rör. Tillverkare: Peto Scott Etectrical In
-<truments Ltd. 



rcktsy,nsrör. De engel ka teknikernas 

syn pa saken synes vara den, att man 

inte bör ta de amerikanska rfarenheter

na fö r allv arli~ . Amerikanarnas sätt att 

le va är ju såd'lnt, alt man inte kan vän

ta, att d skall ha varken tid elle r lust att 

slå sig ner och dämpa belysningen för 

att se pli telev ision. Europee rna har kan

,k en annan läggning, vi lket måhända 

kan göra proj ektio nsmottagarna mera 

attr'aktiv för d ro. Detta i synnerhet 

"om man med projekti ollsmottagare i 
ullmänhet kan få en bild utan den be

"I"ärande deformation, som uppstår <Te

!lom den kupade ytan på bildröret. 
Pa utställninrren fanns ett särskilt de

1 I1on~trati o nsrum, »Television Aven ue», 

1' 11 lång hall , där inte mindre än 130 
avparater var utställda i en lång rad, 
och där man kunde gör intressanta 

j ämförelser mellan olika apparattyper, 

h ildstorlekar osv. Järnföret en utfaller 

"fta till projektionsmottaaarnas förmån, 

,"arför lllan nog vågar förut e, att man i 

rramtiden far anledning att räk na med 

projektionsmottagarna - trots deras 

hCigre pri- - som en aIIvarli g konkur
rent till cIe ~tora direkt:; yn~mottagarna. 

.\LLSTHÖ:\I DOMINERAR 

l fraga 0111 rent tekniska utvecklingsten

dpnser kan noteras, att al1ström~motta

garna fö r television blivit alltmer dom i

nerande på marknaden. I växels tröms

lll ottagare används dock ofta en auto

transformator i stället för fulltransfor-

Fig. (j. Bildrörets storlek (21"-rör) i TV·appa
rat ..n från His Master's Voice åskådliggöres i 
,I ..nna hild. 

mator för att få spänningen till 250 V. 
Vidare kan antecknas, att högspännin

gen f rå n tidigare 7-10 kV till uppåt 15 
genom utnyttjande av den sågtandfor

made linjeavlänkningsspänningen. I 
samband med den ökade bildstorleken 

har man måst gå upp med högspännin

lYe n från tidiga re 7- 10 kV till uppåt l.'> 
kV. Detta h ar också resulterat i en ök

ning i bildernas ljusstyrka, vi lket emel

lertid inte alla gånger varit nbar lyc
kat med hänsyn till den ökade flim

ringen. 

För att uppnå linearise ringen av lin

jeavlänkningsspänningen har man till

lämpat ol ika metoder. Bl.a. an vänder 

man sio- aven induktal1'spole ITled mät· 

tad järnkärna, vars mättning åstadkom
mes med hj älp aven permanent magnet. 

En intressant nyhet är, att man i åtskil

liga apparater försökt övergå till sj älv

svängande utgångs rör för linj eavIänk· 

ningen. Man använder sålunda inte nå

got separat rör för generering av av

länkniJlgsspänningen, utan låter ut

gångsröre t självsvänga och därvid alstra 

sågtandströmmen. Dessa kopplingar 

kommer att belysas något mera ingåen

de i en senare artikel. 

Betr. anordningar för bildfältsavlänk

llingen är egentligen inga större nyheter 

att notera. Den konven6onella uppbygg

naden är en blockeringsoscillator, dock 
i vissa fall ersatt med en tvårörs multi· 

vibrator. Lineariseringsanordningama 

bestående av Re-nät har i viss mån 

standardiserats; några särskilt intres

santa nyheter var inte att upptäcka. 

Vad beträffar de r.adiohekventa de

larna i apparaten, så är det uppenbart, 
a tt de raka mottagarna numera har spe

lat ut sin roll. Detta hänger samman 

med svårigheterna, att på de högre tele· 

visionskanalerna få tiIlräcklig förstärk

ning i en rak moLtaga r . Man får där
för sannolikt räkna med att mottagare 

- i varje fall TV-mottagare avsedda 
för flera TV-kanaler - i fr amtiden 

kommer att bli av tvpen superheterod vn. 

HÖGRE MF 

Tendensen i fråga om mellan frekvens

för~tärkarna ar en övergång till högre 

frekvense r, och det ända upp till 35 

Mp/ s. Detta hänger samman med att 

man först vid dessa mellanfrekvenser 
kommer ifrån vissa interferensproblem, 

som har med superheterodynprincipen 

att göra. För~t vid dessa h ögre frek ven

ser uppnas frihet frå n dylik interfre· 
kvens på alla fem televisionskanalerna. 

De flesta fabrikanterna förser Lö. nu

mera sina televisionsapparater med an· 

ordning för mott,agning på samtl-i a fem 

televisionskanaler i England. Olika sy
stem an vänd " härvid ; plug-in.spolar, 
omkopplare med uttag på _polarna eller 

ko ntinuerlig permeabilitetsav"tämning. 

Störningsbegriin'ar ingår praktLkt 
tagel som standardkonstruktion både i 
bild- och ljudkanalen. I ljudkanalen är 

seriedioder det vanliga, men på bildka

l1alen förekommer det varierand sche

maläsningar. 

Fig. 7. Avstämningsenhet för de fem engelska 
television;kanalerna, täckande området 40--70 
Mp/~ från Plessey (permeabilitetsavstämning). 
MF för ljudkanalen 10,5 Mp/ s, för hildkana
len 14.0 Mp / , . 

Fig. 8. 16" bildrör (mclnllrör) frän Mul/ard_ 

]3: 11 



Fil!. 9. Philip. Ilya TV·cha ~, i , nät tlel och a'· 
Jii fl knin g~gen f> ral oret". 

Fi~, 10. Philips nya TV·cha"5j. radiofn:hcntl! 
"l1hl'l .. n. Ohs,'rvf'ra d" utbytbara av.tärnning5· 
.... polarna. 

Fil:" 11. Närl,i1cl a" d,aSEiet i fil!; . 10: rle ut· 
hyrbara a\"stämningo;:~p()larna. 
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PRO,JF.KTIOl'S:\IOT'fAG,-\Rl'A 

Projektionsmottagarna iir genomgående 

baserade på de televisions5~'S t e lU, som 

utvecklats av Philips och lVlullard med 

en högspänning,senhet på 2,; k V (bl.a. 

beskriven i POP LÄR RADIO nr 7/ 

1(51) och med användning av Schmidt

optik. Uppbyggnaden avviker mycket li

tet i olika projektionsmottagare och 

egentligen endast i fraga 0111 trähöljet ! 
Ell särskilt kompakt och trevlig projek

tionsmottagare visades exempelvis av 

Decca, som också demollstrerade en 

större anläggning för projektion av tele

visionsbilden på vägg med ett optiskt sy

stent, som gav en bildstorlek av ca l X 

1,2S m, Bilden \'ar av ullgefiir samma 

bildkvalitet och ljusstyrka som en ama· 

törinspe!ad film. 

En mera leksaksbetonad tillämpning 

av ljusfläeksavsökningens princip u pp

visades av Mnllards, som visade en an

läggning med vars hjälp man kunde 

överföra en bild, en ritning eller ett 

fotografi etc. En liten »sovrums-TV-mot

tarrare» med 2" bildrör hade konstrue

rats av General Electric Co men förevi

sades endast som kuriositet; någon se

rieproduktion var inte påtänkt. 

Rl'l'DRADIOi\lOTT.-\GARE 

I fniga oln rundradiumottagare avsedda 

för hemmamarknaden kunde man spåra 

en utpräglad tendens till förenkling och 

rationalisering av mottagarna. Detta 

hänger säkerligen samman med l)'xskat

ten på radio- och televisionsapparater; 

för att inte priserna skall bli oöverkom

liga tvingas man att sänka standarden. 

Denna standardsänkning har i huvudsak 

gått ut öve r den flora av finesser och 

mera lyxbetonade enskildhete r, som tidi

gare varit viktiga försäljnin gsargument 

för mottagarna. Man kan därför tala Olll 

en tendens till mera saklig r eklam och 

föruuftigare uppläggning ay mottagar

typerna. 

Sålunda kunde konstateras, att atskil

liga mottagare utrustats för f.ast avstäm

ning på ett ganska begränsat antal 10
kalstationer, maximalt fyra , vidare har 

kortvågsbandspridnlngen många gånger 

förelt'klats eller helt försvunnit; i vissa 

fall har man nöjL ~Ig med band"priJ

ning på enda~t enstaka kortvågsomra

den. Vitlare har ofta förenklingen a\' 

chassieuppbyggnaden drivit myckel 

långt för alt förbilliga produktionen. 

För mottaga re avsedda för export

marknaden kunde man aterfinna mem 

exklusiva saker. Det fann;; sAlunda ex

portmottagare med ända upp till 10 oli

ka våglängdsband med bandspridnin~ 

på kortvåg. Mottaktkoppladt' slutsteg i ex

portmottagare har numera blivit vanliga 

i-iven i mottagare av medelprisklass ; deL

ta för att tillmötesgå kra\'et pa god Ij ud

i\tergivning. 

F:n intres,"ant modell , SOttl för något 

iir sedan lanserades av Murphy och SOIll 

omnämndes i förra årets rapport från 

engelska radioutställningen, är cn lIlot

~agare av buffeltyp, som med ett mini

mum av volYl1l ger en mycket god baf

felverkan och dänned mycket god ljud

kvalitet. Denna modell, som på ~in tid 

ansågs alltför exklusiv, har slagit ige

nom och \'isar att radioindustrien kan 

gå ifrån konventionella exte riörer utan 

att riskera att förlora kontakten med 

den köpande publiken. 

Bland mera avancerade modeller kan 

nämnas en experimentmottagare llIed 

kristalltrioder, som utställes av General 

Eleetric Co. Denna mottagare, som be

stod av 4 HF-steg följt av någolltillg 

som motsvarar en anuddetektor och ett 

mott akt utgångssteg gav 100 mW i en 

högtalare, Strömförbrukningen var ca 

JO mA från ett 70 V batteri. Här\'id an

vändes germaniumkristaller, \'ar" kon

struktion fram gå r av fig. Fi. A ven ont 

Fig. 12. Rundradiornottagare från Murphy_ 
Mellanvåg och två kortvågsområden. Export. 
morlelJ. 



kri ,talltrioderna ännu inte är mogna att 

införas på radioområdet, är det uppen
bart, att dessa t. . kan finn a vidsträckt 

an vändn ing för speciella ändamål, exem
pelvis fö r hörapparater och i matematik

mask iner. Den nya exper-imentmottaga
ren ger eme1lertid en intressant utblick 
lllot framtiden. 

Ifråga om batteriapparater kunde 
konstateras, att man i ar har tämligen 

likformigt uppdelat produktionen på ap
parater för alternativ anslutnin g till nä
tet eller till batterier och renodlade bat
te riapparater. Mlniatyrrör användes i 
alla rundradioapparater nästan utan un
dantag. 

RADIOKOMPONENTER 

I fråga om radjokomponenter så kan 

lloteras, att TCC utvecklat II nytt slags 
lödförfarande, som ger tropiksä.ker tät

ning. Delta förfarande innebär betydan
de elektriska och mekaniska fördelar 
och gör det möjligt att utföra lödför
bindningar mellan glas och metall. 

En fi rma, Amplion, demonstrerade en 

ny typ av laddningsanordning för torr 
batterier. Enligt anvisningarna kan man 
till uttag på laddningsaggregatet ansluta 
såväl anodbatterier av min iatyrtyp, 45
90 V som glödströmsbatterier på 1,5 V. 
Meningen är, att man skall ladda upp 
oatterierna under ungefär lika lång tid, 
som de varit .i bruk och en' betydande 
ökning av livslängden skulle härigenom 
enligt uppgift uppnås. 

ed nya specialkärnor som utgångs
material har en firma, John Bell & Croy

den , Oxford, utvecklat en serie. nya 

Fig. 16. Trots 'avancerad 
formgivning har denna typ 
av mottagare från M urphy 
slagit väl ut ' på engelska 
marknaden. God baffeIver
kan erhålles , med ett mInI
mum av utrymm • 

transformatorer av miniatyrtyp med yt
terligt små dimensioner. Sålunda de
monstrerades en if!gångstransformator 
av fr-metall avsedd , för nålmikrofo/ler, 
dynamiska mikrofoner etc. Dimensio

ner: 6 mmX12mmX20 mm. Även ut
gångstransformat,orer, omsättning 40:1, 
med radiometallkärna av samma storlek 

visades. 
Samma firma hade även utvecklat en 

2-rörs liten miniatydörstärkare, upp
byggd av submil1iatyrrör på ett myc
ket litet chassie_ Dessa enheter utföres 
med ett, två eller tre steg, och använd~ 
ningsområdet uppgavs i första hand 
vara för oscilloskopförstärkare eller mer 
eller ' mind.re tillfälliga förstärkare för 

bryggor och andra mätändamål. Även 

som förstärkare för nålmi.krofoner, mi
krofoner i radiostyrda modeller och för 
mätkontroll och kommunikatioDsanord
ningar lär dessa anordningar vara väl 
användbara. Typiska data för en två
slegsförstärkare ifråga om strömför

brukningen är följande: 
Strömförbruk'lling 15 mA glödström 

och 0,35 mA anodström. Förstärkning 

60 dB från 10 p/ s till SO kpl s med en 
ingångsimpedans av 10 megohm och en 
utgångsimpedans av l megohm. Maxi
mal utgångsspänning är därvid 1,5 V; 
maximal ulstyrning på ingångsröret 
uppgår till 1,6 m V. 

( Forts.) 

Fig. 13. Engelsk rundiadiomottagare för hem Fig. 14. Miuiatyrmottagare för lang- och mel

mamarknaden. Fast av tämd till {yra lokal pro- l anvåg. F yrarörs super. Plasthölj e. Tillverkare Fig. 15. Transistor från Gen eral Electric Co. 

gram. Tillverkare Ekco. ' Hale Electric CD, Ltd. Se texten. 
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GRAMMOfONTEKNIK 

Grafisk-analytisk beräkningsmetod för 

tonarm med korrekt nålföring 
Av diplomingenjör Bertel Lindberg, Helsingfors 

Vi införa följande beteckningar (j fr 
fig. l och 2) : 
0=skivcentrum 
C = tonarmens vridningspunkt 
p = nålspetsen (P I på ytterspåret, P a den 

punkt, vid vilken (l har sitt max. 
värde, På på innerspåret). 

a=vinkeln mellan tonann (CP) och 
radien från nålen till O. Index för 
a samma som för P 

r=OP=spårradie. Index som för P 
R= tonarmens längd = nålbanans radie 
c = centrumavståndet OC 

Fi r;. 1. 

16:Jl 

19 = vinkeln mellan tonarm och nålspet. 
sens svängningsriktning. 

P a och r3 erhålles lätt enär vinkeln 
COPs=90°. 

I fig. l tänker vi oss punkterna På 
och P3 jämte tillhörande spårradier ra 

och ra och skivcentrum °vridna kring 
punkt C, så aU PI' Ps och På samman· 
falla i en punkt (P). (Jfr fjg. 3.) Skiv

centra 0 1, 0 3 och 0 5 kommer att ligga 
på en cirkel med centrum C och radien 
c. Fig. 3 är i sj älva verket ett polardia
gram, som visar felvinkeln c5 som funk
tion av spårradien r. Punkten P är origo 
och vänstra benet för vinkeln (J r-axeln. 
Ur diagrammet kan vi bl.a. utläsa, vid 
vilka spårradier vinkelfelet blir noll . 

Dessa radier äro tydligen r:! = 02P och 

r 4 =04P' 
För att erhålla minsta distorsion på 

grund av vi'llkelfelet i punkterna P l, P3 

och Pa, bör vinkelfelet öka i direkt pro
portion till spårradien eller! 

c5Jr1 = c5a/ ra = c5r,/r5 (l) 

Avstånden från 0 1, 0 3 och 0 5 till r-axeln 
betecknas med resp . .11, .13 och .15 ' Vi 

kan då skriva 

01 = .1jrl , c5a= .13/ra och c5 5 = .15/r5 
Insättas dessa uttryck i eh. (l) erhålles 

LJ t/r1 
2 = .13/ ra2 = .1r,/r;.2 (2) 

Vi beteckna Ll/r2 = e, och kalla e rela
tivt vinkelfel. 

Emellertid måste vi förutsätta vissa 

toleranser hos R, c och {J. Vid innersJlå

l Eh. (1) är icke alldeles korrekt. o/r har 
icke ett max. värde för '='3' utan för en nå
got mindre radie ':/' Dock kan vi utan att be
gå alltför stort fel sätta 0a'/ 'a'= (ja/ '3 

ret blir inverkan av dessa toleranser a\
samma storleksklass som .15 eller större. 

Till följd härav sätter vi .15 =0, varvid 
rå = r 4• Ekv. (2) förenklas nu till 

.11/ rI2=.1a/r32 

Dock är det onödigt att eftersträva att 
detta villkor uppfylles exakt. Vi kan 
nöj a oss med en noggrannhet på ca 10 
%. Beakta vi dessutom, att de ovan
nämnda toleranserna inverka avsevärt 
mera på det relativa vinkelfelet i punkt 

Fig. 2. 

pa än i punkt PI> kan vi uppställa vill

koret 
LlI/rj2=(1,0 ... 1,1)·.13/rs2 (3 ) 

Vi kan nu övergå till lösningen av 

följande två uppgifter. 

UPPGIFT I. Beräkning av tonarm 

rjGivet: r t , och c. 

Sökes: R och {J. 
Lösningen går ut på aU upprita ett 

polardiagram en!. fig. 3, vilket uppfyl
ler villkoret enligt ekv. (3). Den grafis
ka konstruktionen framgår av fig. 4. Vi 



uppritar en cirkel med C som centrum Förf. har ut fö rt mätningar av ytter· 
och c som radie, utmärka punkt Os på och innerspåren ( 'max och , min) på ett 
cirkeln och slå cirklar med Os som me- hundratal ski vor. Resultatet framgår a 
delpunkt och '1-'5 resp. '5 som radier. kurvorna i fig. 6, vilka visa huru ski-
Vi erhåller skärningspunkten 0 1, Upp- vorna fördela sig på olika radier. Dessa 
ri tas ,-axeln så att den skär cirkeln 0 10 5 kurvor kunna vara till hj älp då det gäl-

i punkt 0 2' varvid 0102~1/2 °2 °5, ler att bestämma 'I och '5 ' I diagram-
Punkten 0 3 finner VI genom att från men äro även utmärkta 'I och 'mill en-
punkt C fälla en nonnal mot tangenten ligt de amerikanska NAB standardför. 
OsP. Dessa äro prickade i figuren, vil- slagen. 
ket betyder att vi icke ritaT ut dem utan För att man skall vara säker på att 

endast utmärker n{)rmalens skärnings- r.:.L..L":::::~~S~:s:;:t~~~f7~P uppnå tillförlitligt result·at, bör den gra
punkt 03' Ur figuren uppmäter vi LI t> fiska konstnuktionen utföras minst i 
Lla och '3 = OaP. Vi kontrollerar om skala 1:1 och mycket omsorgsfullt. Gäl· Fig ..3. 
villkor (3 ) uppfylles. (Härvid insättes ler det att beräkna centrumavståndet c 
lämpligen .1 i mm och, i dm.) Är detta för en färdig tonann, måste R och fJ 
icke fallet, korrigerar vi vår figur ge· uppmätas med rätt stor noggrannhet. 
nom att inrita en ny ,-axel genom 0 ,; Till sist några ord om sidokraften, 
med en något ändrad lutning. Punkter· som uppträder vid nålen. På grund av 
na 0 3 och P kommer även aU förskjutas friktion mellan nål och skiva uppstår en 
något. i ontrollerar ånyo om villkor kmft K s, som verkar på nålen i spårets 
(3 ) uppfylles. På detta sätt förfares riktning. Se fig. 7. Denna kraft uppde
ända tills vi får vår figm att uppfylla las i två komponenter, den ena, Ka, i 

fO'fdringarna (3) . Ur figuren kan vi då tonarmens riktning, den andra, K" i ra-
uppmäta vinkeln {J och tonarmens längd diens riktning. K a .kommer att upptagas 
R. bl och b2 kan mätas direkt med grad. av lagret i C. Kr trycker nålen mot spå. 
skiva eller uträknas med tillhjälp av rets sida. Då vinkeln CPO~{J, alltså 
formeln ungefär konstant, kommer kraften Kr 

att variera ganska obetydligt. Vi har så
o = 180.1/;r, (.1 och, i mm ) 

ledes alltid en mot centrum ,iktad sido
p kraft, även om O= O. Sidokraften Kr 

kan vi minska genom att minska nåltryc. 

UPPGIFT II. Beräkning av centrums"· ket. En lång tonarm verkar även fördel
Fi g. 4.ståndet c för en given tonann aktigt, emedan vinkeln fJ ökas. Den 

minskar dessutom vinkelfelet. Genom
Givet.- R, {J , 'I och '5 

att i punkt C applicera en f j äder, som 
ökes : c vrider tonarmen utåt, kan VI få sido· 

kraften 'att hålla sig omkring noll. Vi uppritar ett polardiagram enl. fig. 
5. Först ritas CP = R. Vi avsätter sedan 
vinkeln {J och uppritar ,-axeln. Vi slår 

cirklar med radierna 'I och '5 med P 
EXEMPEL: 

°som medelpunkt och erhåller punkten 

5 , Vi uppritar halvcirkeln med CP som l ) Uppgift l. Samma utgångsdata som 
i exemplet i POPULÄR RADIO nr 10/ diameter. Med C som medelpunkt och 
1948. '1 = 146 mm; ' 5= 51 mm ; c= 178 C05 = c som radie slår vi en cirkel och 
mm. Vi uppritar figur 4 oeh erhåller erhåller skärningspunkterna 0 1 och Oa· 

Vi uppmäter LIt> J a och '3 = OaP och be· 
fll / '12=8,1/ 1,462 = 3,8;räknar 121 och (la . Om fl l > (Ja är ton

armen alltför rak. Är skillnaden stor, J a/ ' a2 = 2,8/ 0,7682 = 4,75 
kan i vara tvungna att öka c, varvid 

Dessa värden satisfiera icke ekv. (3). Vi'4 < '5' Om 1;> 1 < (la är tonarmen för 
mycket böjd. Då kan vi vcntuellt mins· rit.ar en ny ,·axel O'enom 0 5 svängd un

gefär 10 motsols och mäter ur figuren ka c något, var id '4> '5' Fig. 5. 
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KO . i45 150 rem 

<: 

r min 

45 50 55 60 65 mm 

Fi;r. 6. 

J/r} = 9,6/ 1,462 =4,5 j 


J a/ r32= 2,4/ 0,71" 12= 4,25; 


4,5/4,25 = 1,06 


Villkor (3) är alltså uppfyllt. Ur vår 

figur uppmäter vi R= 193,3; /5 = 64% 0 ; 

01 = 4° 45'; 03=1 ° 45'. 
2) Uppgift II. Sökes centrumavståndet 
c rör en nålmikrofon, Siemens typ ST7 
med safirnål. Vid mätningar på tonar
men erhölls R = 205,2 mm; (3 = 66° 5'. 
Väljes r l = 146 mm; Tö = 50 mm. Figur 
5 uppritas. Ur figuren erhålles 

(!I =JI/r12 = 7,6/1,462~3,6; 

(h =J3/ r3
2 = 2,8/0,7642 = 4,8; 

QI / (!3 = 0,75 

c 

r figuren uppmäta vi c = 190,5 mm; 
01 = 3° ; 03 =2° 15'. Fig. 7. 

Några synpunkter på nålföringsproblemet 


I'OPUL.iR RADIO blir före publi 

ceringen av diplomingenjör Bertel 

LIndbergs art.ikel låtit. proCessor 

Eri.k Lötgren \'id Teluliskn. Hög~ko

lan ta dd av denMUn\mo... Prof. Löf

gren ger här några. kommentarer 

till artikeln och belyser ocksl n"l

föriJlJ;;'!!Iproblcmet ur [Indra synvink

la.r, vilket bör vitrQ iignut ntt ytter. 

lIg"re kJar!ii.gg" hithörande frågor. 

Tonannens utförande för ernående av bästa 
möjliga nålfööng är ju ett rätt gammalt pro
blem, och flera olika lösningar ha framförts, 
utformade på olika sätt och baserade på olika 
förutsättningar_ Vid sidan av rent analytiska 
metoder ha framkommit grafiska och geome
triska förfaranden, avsedda att göra saken 
lättare för den praktiske mannen men i gen
gäld också vanligen mindre noggranna. Den 
av diploming_ Bertel Lindb rg i detta nummer 
av POPULÄR RADIO framförda grafisk-ana
lytiska metoden intar en mellanställning sil 
till vida, att den visserligen baserar sig på 
geometrisk kon truktion men likväl ej förut 
sätter nägra alltför grova approximationer. 
Den ger en rätt god överblick a\' hur felvin
keln varierar under avspelningen aven skiva. 
Om man i ett särskilt fall vill studera im'er
kan av olika alternativa utföranden, så kan 
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Av professor Erik Löfgren 

man med hjälp av denna metod bespara sig en 
del räknearbete. Önskar man däremot blott er
hålla lämpliga konstruktionsdata för ett givt" 
fall, så ställer det sig nog i själva verket enk
last - i motsats till vad vanligen antages 
att tillämpa formler, som finnas härledda på 
analytisk väg_ 

För att klargöra sammanhangen vill jag 
först uppehålla mig något vid de allmänna 
förutsättningarna för tonarmens dimen.sione
ring med hänsyn till nålföringen. Det gäller ju 
att hålla förhållandet b/r (fel vinke1/spårradiel 
så lågt som möjligt under avspelningen, men 
denna fordran kan uttryckas matematiskt på 
ett par olika sätt. Antingen kan man uppställa 
villkoret, att de tre {eller åtminstone tvål 
uppträdande maximivärdena av o/r skola falla 
inom så snäva gr,inser S0111 möjligt (tolerans
metoden, »Tschebyscheffapproximation» l, el
ler också kan man formulera villkoret sol, att 
kvadratiska medelvärdet av Ö/r skall vara så 
litet som möjligt (minsta kvadra tmetodenl . 
Dessa båda villkor leda till något olika di
mensionering. Skillnaden blir dock ej särskilt 
stor i det fundamentala fallet, att det gäller 

konstT Jktion aven tonarm och man sålunda 
har frihet att välja alla tre tonarmsmåtten 
(inom de gränser SOID betingas av utrymmes
s\"ål). Olikheten består väsentligen däri, att 
minsta kvadratmetoden ger något större ånd
maxima men något mindre mellanliggande 
maximum för {j/r än toleransmetodelI. 

l\Ian kan ju då fråga sig, om de tre maxima 
verkligen böra tillmätas saliIDa betydelse_ Här
vid är att beakta, att mellanmaximum dels har 
en ganska stor utbredning och dels uppträder 
vid avspelning av varje skiva. Vid de båda 
ändmaxima däremot avtar {j/r mycket hastigt, 
och det beräknade inre ändmaximum kommer 
i verkligheten mycket sällan att uppnås, efter
som på det stora flertalet skivor moduleringen 
upphör vid en spårradie, som är större än den 
tillåtna minimiradien. Slutsatsen härav blir, 
att mellanmaximum bör tillu\ätas den största 
betydelsen och det inre ändmaximum den 
minsta betydelsen_ Minsta kvadratmetoden le
der just till att mellanmaximum blir lägst och 
iure ändmaximum högst. Detta är en av orsa
kerna till a tt denna metod förefaller särskilt 
tilltalande. En annan orsak är att minsta kva

http:kJar!ii.gg
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dl'atmetoden gör det möjligt a tt uttrycka en 
godtycklig konstruktions a\'\'ikelse från idealet 
genom en representativentalsstorhet, det kva· 
dratiska medelvärdet av O/ r, som väl lämpar 
si;; för matematiska beräkningar. Maximala 
värdet av O/ r är icke ett lika representativt 
mått, eftersom belägenheten av detta maxi. 
mum spelar en stor roll, såsom ovan framhål. 
lit s. 

En utförlig redogörelse för användningen av 
såväl toleransmetoden som minsta kvadratme· 
loden har givits i en uppsats i Akustische 
Zei tschri f t 1938'. En kort sammanfattning av 
de erhållna resultaten skall här lämnas. För. 
utom centrumavståndet c och tonarmslängdcn 
R skall som tredje tonarmsmått - i stället 
för (J - begagnas det s.k. förställningsavstån· 
det p = R cos (J (se fig. 1). Man finner då, 
a tt denna storhet, i motsats till (J, har den 
angenäma egenskapen, att dess optimala väl" 
de blir praktiskt taget konstant, oberoende av 
tonarmens längd. ' . 

Räknar man med en innerradie av 48 mm 
och en ytterradie av 146 mm, så leder ' tole· 
ransmetoden till att förställningsavståndet p 
bö.. göras lika med 82,8 mm, varjämte ton· 
armslängden R och centrumavståndet c böra 
stå i följanoe relation till varandra :. 

R2_c2 =S 980 (1) 
Med ett annat värde på p 'än det optimala 
kunna icke alla tre Jnaxima för O/r göras lika 
stora. Man får då nöja sig med att tillämpa 
toleransmetoden så, att de båda största maxi· 
ma sättas lika. Därvid erhållas olika formler 
för sambandet mellan R och c, beroende på 
vilka dessa båda maxima äro. På grund härav 
ställer sig toleransmetoden rätt osmidig, då 
det gäller att beräkna hur en givcn tonarm 
skall monteras. 

Med tillämpning al' min.sta kvadralnlctoden 
[inner man etr obetydligt mindre optimivärde 
på föreställningsavståndet p, 82,4 mm, egent· 
ligen beroende av R, ehuru ytterst litet. Oav· 

I LÖFGREN, E : Uber d,ie nichtlineare Ver· 
zerrung bei der Wiedergabe von Schallplatten 
in/o/ge Win.kelabweichun.gen des A blastar· 
gans. Akustische Zej!5chrift 1938, h. 6, sid. 
350-:362. 

" 

Fig. L 

sett om p har optimalt värde eller ej, får man 
i detta fall följande relation mellan R och c: 

R!!-c2 = 133,2p-4810 (2) 

Härav synes, att minsta kvadratmetoden vad 
enkelhet och smidigbet beträffar icke lämnar· 
något övrigt att önska. OvanstAende likhet 
(2) , som kan betecknas ~om vår buvudformel, 
är lika användbar vare sig det gäller att kon· 
struera en tonapn elle'r att beräkna hur en 
given tonarm skall monteras. 

ViI! man beräkna förhålla~det O/ r vid olika 
radier r, kan detta ske enligt nedanstående 
formel, som ar tillämplig så länge relvinkehr 
oär relativt liten. 

0/ r= [ 1/2-p/ r+{ R2- c2) / 2r2]/ l/.~2_p2 
(3) 

Mellanmaximum av 8/ r inträffar vid radien 
r'={R2-c2) / p (4) 

Användbarbetel). av dessa formler skall be· 
lysas med ett siffcrexempel. För att samtidigt 
erhålla en jämförelse med ing. Lindbergs me· 
tod välja vi den i hans uppsats omtalade nål· 
mikrofonen från Siemens med R =20S,2 mm 
och (J=66° 5', alll,;1\ p= 205,2 cos 66° 5' = 83,2 
mm. Enligt ovanstående formel (2) få vi då 
som lämpligt värde pil centrumavståndet : 

c= Y20S,22- 133,2'83,2+4 810 - 189,3 1JJ1Il. 

För förhållandet O/r finna vi enligt form· 
lerna (3) och (4) - med uteslutande av n 
faktor 10-4 - ett inre ändmaximum av 6,8, ett 
mellanmaximum av 2,8 och ett yttre ändmaxi· 
mum av 4,1. Med det av ing. Lindberg funna 
värdet på c, 191 mm, bli enligt samma form· 
ler de tre maximivärdena 0,7, 6,2 och 3,3. (Dc 
av ing. Lindberg erhållna värdena voro O, S,25 
och 3,S.) Enär formeln (3) är approximativ, 

gjordes även kontrollräkningår därav medelst 
en exakt formel, och härvid visade sig avvi· 
kelsen ej uppgå till mer än 0,1. 

Detta ,ifferexempel torde visa, att tillämp· 
ningen av en rent analytisk metod ingalunda 
behöver med föra några avskräckande räknin· 
gar. Det ger också en bekräftelse på ing. Lind
bergs påpekande, att man vid tillämpning av 
hans analytisk·grafiska metod måste utföra de 
geometriska konstruktionerna synnerligen om· 
sorgsfullt, för att resultaten skola bli tillräck· 
ligt goda. 

I motsats till vad eljes varit brukligt har 
ing. Lindberg tillämpat toleransmetoden på så 
sätt, att endast två maxima, det yttre änd· 
maximum och mellanmaximum, til1åtas, under 
det att å/ r vid innerradien sättes lika med O. 
Såsom skäl för denna fruktan för det inre 
ändmaximum anföres, att mättstole.ranserna 
där spela en mycket stor roll. Även denna frå· 
ga belyses av ovanstående exempel. Det fram· 
går, att en liten ändring av centrumavstllndet 
c medför en grovt räknat dubbelt så stor änd· 
ring av O/ r vid innerradien som vid mellan· 
maximum, vilket ju dock icke verkar alltför 
skrämmande. Om man vidare betänker, att det 
inre ändmaximum, motsvarande minsta till· 
låtna innerradie, i verkligheten sällan uppnås, 
så förefaller det försiktigt i överkant att in· 
föra en extra säkerbet gentemot detta inre 
ändmaximum, särskilt som det måste ske till 
priset aven ökning al' mellan maximums stor· 
lek. Givetvis är dock ing. Lindbergs metod 
icke bunden vid denna förutsättning utan kan 
lika väl användas med tillämpning av tole· 
ransmetoden på vanligt sätt. 

Vad slutligen beträffar uppmätningen av 
tonarmsmåtten, bör kanske påpekas, att för· 
ställningsavståndet p är minst lika enkelt att 
mäta som förställningsvinkeln {J. Vidar torde 
observeras, att det är skillnaden mellan R och 
c som man särs kil bör lägga an på att mäta 
med god noggrannhet. Vid äldre konstruktio· 
ner där tonarmen svängde in över skivcent· 
ru~, var ju detta mycket enkelt. Hur man el: 
jes lämpligen skall gli till väga, behöver knap· 
past sätta uppfinningsförmågan på alltför hår· 
da prov. 

Höstens radiotekniska nyheter: 

l Radioteknisk 2 Raäioteknisk 3 Radiolexikon 
Årsbok 1952 Uppslagsbok del 12 -13 
:\Ied artiklar a" bestriende "ärde Oumbärlig för va rje radiotekni· Sista banden i detta radiotek· 
a v n'lrt lands förnämsta experter kel', serviceman och amatör. 100- Il iskn sta nda l'd ,·erk. Omfa ttn r 
på området. Konstruktionsbe tals schemor och diagram, beriik uppslagsord från S-ö. 
skri"ningar för sundaramatörer ningsformler och d iagram Wc· NORDISKoch amatörbyggare, nomogram kande hela det radiotekniska om
m. m. radet. ROTOGRAVYR 
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FÖR KONST R UKTÖRER 

Televisionsmottagaren hur den beräk
nas och konstrueras (I) 

Av civilingenjör Carl AkreU 

Artiklar om televisoll har under sena »europeiska» televisionssystemet. Y tter


re år regelbundet publicerats i POPU ligare data, som erfordras för beskriv

LÄR RADIO. I olika länder förekom ningen av vyssa apparats tegs arbetssätt, 

mande TV-system ha härvid behandlats, lämnas i samband med genomgången av 

vidare har vissa speciella tekniska pro ifrågavarande steg. 

blem berörts, och slutligen ha konstruk
 De frekvensområden, som avdelats för 
tionsbeskrivningar av ett par TV-motta televisionssändning i Europa, nämligen 
gare införts. 

41--68 Mp/ s och 174-216 Mp/ s, om
I den artikelserie, som härmed påbör fattar 10 televisiollskanaler (j fr fig. l). 

jas, kommer TV-mottagarens konstruk Kanalbredden är normalt 7 Mp/s. Ka
tion och arbetssätt att systematiskt ge nalerna 1-3 äro förlagda till frekvens
nomgås steg för steg, varvid beskriv området 47--63 Mp/ s, medan kanaler
ningen även kommer att omfatta prak. na 4-9 är förlagda till området 174
tiska konstruktionsexempel, erforderliga 216 Mp/s. Dessutom är 41~7 Mp/ s 
formler för beräkning av stegens prestan reserverat för en TV-kanal med blott 
da och utförligt genomräknade exempel. 6 Mp/ s bredd. I Stockholm har hittills 

Framställningen kommer att anknytas sändningar ägt rum på kanal 3 (61-68 
till TV-mottagare, avsedda för det TV Mp/ s), men vintern 1951- 52 planeras 
system med 625 lin j er och 25 bilder per dessutom sändningar på kanal 4 (174
sekund, som tillämpas vid svenska Tele 181 Mp/s ). 
visionsnämndens sändningar från statio Till mottagaren överföres både bild 
nen vid Tekniska Högskolan i Stock och ljud, varvid man använder två helt 
holm. Detta system - det »europeiska skilda sändare. Vid sändning av bilden 
televisionssystemet» - skiljer sig föga överföres: 
från det i USA använda svartvita syste

a) bildsignaler med uppgift att över
met med 525 linjer och 30 ,bilder per 

föra bildpunkterna och därmed åter
sekund. Förutom i Sverige pågår .för 

giva ljusfördeluingen hos den upp
närvarande i ett stort antal europeiska 

tagna bilden. 
länder försökssändningar med det »euro

b) synkpulser med uppgi ft att bestäm
peiska» systemet med 625 linjer och 25 

ma läget hos de oIi'ka bildpunkterna, 
bilder per sekund, bl.a. i Dalllllark, 

så att avsökningen av bilden sker syn·
VästtyskIand. Holland och Italien. 

kront med avsökningen av bilden från 
DET SVENSKA TV-SYSTEMET TV-kameran. Synkpulserna äro rek
Till en början skall kortfattat genomgås tangulära till formen och det finns två 
grunddragen i det i Sverige tillämpade slag: bildfältspulser eller ytpulser, 

(MI f MI

T I 
FM 

" 100 J74 IS' /811 195 10'2 209 2f4 

Fig. L Televi sionskanalcrna i Europa. 
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som bestämmer tidpunkten, då nytt 

bildfält skall avsökas, samt linjepulser 
eller radpulser, som bestämmer tid-

Fig. 2_ Amerikansk TV-mottagare avsedd för 
mottagning på de amerikanska TV-kanalerna 
(med 6 Mp!s bredd) på frekvensområdena 
54-88 Mp/ s och 174-216 Mp/ s. Apparaten 
har sIUIda mellanfrekvensförstärkare för ljud 
och bild_ Pä chassiet kunna olika bildrörst.,.
per monteras - från 17" fyrkantiga till 24" 
runda rör, typ 24AP4. Tillverkare The Radio 
Craflsmen [n c. 

Fig. 3. Rektangulärt metallbildrör tillverkat av 
RCA, typ 17CP4. Bildstorleken är 370X280 
mm med obetydligt krökta sidor och något av
rundade hörn. Genom metallhöljet ernås en 
aktningsvärd viktbesparing, vidare kan genom 
rörets form TV-mottagarens apparatlåda göras 
mindre skrymmande. Såväl avlänkning som 
fokusering är elektromagnetisk, och rörets 
maximala längd är cirka 460 mm. 
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punkten, då ,ny linje skall avsökas. 
Varje bildfält avsökes uppifrån och 
ned, och avsökningen av varje linje i 
'bildfältet sker från vänster till höger. 
c) släckpul..ser med uppgi ft att hålla 
bildrörets skärm svart under tiden för 
sändning av pulser och under strålens 
återgångstid. Släckpulserna äro något 
bredare än synkpulserna (vid strålens 
återgång från slutet aven avsökt lin je 
till början av nästa linje och vid strå
lens återgång från slutet av ett avsökt 
bildfält till början av nästa). 
Den sammansatta siO"nalens våo-fonno o 

vid sändning av några linjer åskådlig
göres i fig. 4. Varje linjeperiod (a) bör
jarhärvid med en linjepuls (b ) , som då 
en linje avsökts igångsätter strålens åter
gång. Släckpulsen (c) börjar något ti
digare än linjepulsen och slutar senare 
för aU återgångslinjen ej skall synas. Då 
släokpulsen avslutats, sändes den till nya 
linjen tillhörande bildsignalen (d). Då 
denna linje avsöks börjar en ny släck
puls och omedelbart därpå symkpulsen; 
linjeperioden är då slut. Signalens våg
form vid byte av bildfält är mera in
vecklad. 

Av fig. 4 framgår att negativ modu
lation utnyttjas, varvid bildsignalerna 
ligga mellan cirka 15 och 75 % av maxi
mala bärvågsamplituden, släckpulserna 
vid 75 % och synkpulserna mellan 75 
och 100 %. Vid minskning av module
ringsgraden ökas sålunda lj usstyrkan 
modulationen är negativ. Bilden är svart 
vid 75 % modulering av maximala bär
vågsamplituden, och 5ynkpulserna ligga 
alltid inom området »svartare än svart». 
Utstyrningsgraden tillåtes normalt ej un
derstiga 15 %, vilket alltså motsvarar 
högsta ljusstyrka, vitt. 

Vid sändning av :bilden lägges bär
vågs frekvensen fSb för bilden (j fr fig. 5) 
1,25 Mp/s »innanför» TV-kanalens lägs
ta frekvens. Då antalet per sekund över
förda bildpunkter är mycket stort, och 
därför bildfrekventa signalkomponenter 
upp till cirka 5 Mp/s medtages, under
tryckes en del avena sidbandet för att 
TV-kanalens bredd skall kunna hållas 
inom rimliga gränser. Hela övre sidban
det. ca 5 Mp/ s, medtages men endast ca 

Fig. 4. Sammansatta signalens vå,,
form vid sändning av några på va~. 
andra följande linjer. I figuren är : 

l = vjt linje, ca 15 0/O utstyrnings· 
grad 

2 = ljusgrä linje 
3= mörkgrå linje 
4= nästan svart linje, cirka 75 0/O 

utstyrningsgrad 

a = linjeperiod, T/=64 .'I s 


Kanaler f-9
b= linjesynkpuls, T spx = 5 f'S Miltfrekvens. ljud, 

c= släckpuls, Tst= ll f,g 


d=bild signal, T b= 53 f'S 


Dv", sidbond 

Fig. 5. TV-kanalen enligt det i Eu
ropa använda systemet med 625 lin
jer och 25 bilder/sek. KanaIbred

ca 5.0 M /s I I1p/s fden är totalt 7 Mp/s; minfrekven

SS PLs'-___ _ ----'. f~Z5 Mp~ 
sen för ljudet ligger 5,5 Mp/s hög


re än bildbärvagsfrekvensen. Konolb",dd 7.5 Mols isl i 


0,75 Mp/ s av det undre. Under förut
sättning att TV-mottagarens selektivi
tetskurva utformas på lämpligt sätt er
hålles dock fullgod återgivning. 

Vid överföring av ljudet användes 
frekvensmodulation. Mittfrekvensen fst 
lägges inom kanalens övre del 0,25 Mp/s 
från kanalkanten. Avståndet mellap lju
dets miufrekvens och bildbärvågsfre
kvensen är alltid lika i alla kanaler och 

=5,5 Mp/ s (js~fsb)' 
Ytterligare uppgifter angående TV

systemet lämnas i tab. L Av denna fram
går, att en fullständig bild består av två 
bildfält med halva linjetalet vardera. 
Radsprång 2:1 tillämpas, vilket innebär 
att först avsökes ett bildfältmed625:2= 
312,5 linjer och därefter sker avsöknin

gen av nästa bildfält i »mellanrummet» 
mellan linjerna vid den första avsök-

Tab. 1. Data för det svenska TV-systemet. 

Antal linjer per bild 
Antal bildfält per sek. 
Antal bilder per sekund 
Antal linjer per sekund 
Linjeperiod 
Radsprång 
Bildfältsperiod 
Bildformat 
Bildens högsta modulatiolJsfrehens 

N 625 st. 

abf 50 st. 
25 st.ab 

15625 st.at 
Tt 64,uS 

2: 1 
20000 pS 

le 4:3 
= 5,0 Mp/s 

Till 

ffllod 

ningen. Varje fullständig avsökning om
fattar två bildfält, varför antalet bild
fält, som ~I\'sökes per sekund eller bild

fältsfrekvensen, är dubbla bildfrekven

sen, dvs. 50_ Bildfältsfrekvensen är helt 
oberoende av nätfrekvensen 50 p/ s. 

Antalet linjer som avsöks per sekund 
eller linjefrekvensen at är tydligen 312,5 
x50=15 625. En liIljeperiod Tt (se fig. 
4) fullbordas på 64 ,LIS och en bildfälts
period Tbf på 20 ms; bildformatet k är 
4:3 (bredd/höjd) och högsta modula
tionsfrekvensen, som sammanhänger 
med antalet per tidsenhet överförda bild
punkter, kan beräknas ur den i tab. 1 
återgivna formeln. 

ALLMÄNT OM TV-MOTTAGARE 

Det från TV-mottagarens ingångs- och 
högfrekvenssteg hiirrörande bruset sät

(bruttolinjetal ) 

abf=2ab 
ab= abf/ 2 

at = N'ab 
Tt = l / at ; jfr fig. 4 

bredd/ höjd 
f = 0,4·k·N2 ab ' lO-G Mp '3 mod 
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Fig_ 6. Principschema av -TV-mottagar" med 
separata mellanfrekvensförstärkare för »bild» 
och »ijud». I 
teckningar: 

f5b = 
- 1 /=

5 

/0 = 
1mb = 
im/ = 

h= 
fspx = 
fspy = 

1/= 

ter gränsen för högsta realiserbara käns
ligheten. Den stora bildbandbredden (5 

Mp/ s) medför nämligen, att brusspän
uingen blir mycket större än vid vanliga 
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i CD 

schemat användes följande be
. 
bärvil.gsfrekvens, bild 
mittfrekvens, ljud 
osciIlatorfrekvens, bild+ljud 
bärvågmeJlanfrekvens, bild 
mittmellanfrekvens, ljud 
bildfrekvens, bild 
x-syilkpuJs, bild 
y-synkpuJs, bild 
tonfrekvens, ljud 

mndradiomottagare, som arbetar med 
bandbredder på 0,010 Mp/ s. TV-motta
gare kan därför inte konstrueras _ för 
högre känslighet än 100 il 1 000 f.1. V. 
Den för förstklassig mottagning erfor
derliga lägsta signalstyrkan blir i enlig
het härmed av storleksordningen några 

mV. 

. Vid avstämning av TV-apparaten in
ställes både bild och ljud samtidigt. In
ställningen sker i allmänhet efter ljud
kanalen ; är apparaten inställd rätt. på 
lj udkanalen fås automatiskt rätt inställ
ning på bildkanalen. 

Mottagaren erhåller största selektivi

r'\ell onfl~ckvens-
fbrstarkare 


L ud

~~~~~l 

- -----+-
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CD 
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f2\ LjusstyrKa
V iI 

--_.~ 

@) 

Bild 'y-frekvens ! 
~ ..._J 

tetstillskottet i den i allmänhet till fre
kvensområdet 1~5 Mp/ s förlagda 
mellanfrekvensförstärkaren. Bilddelens 
MF-förstärkare är härvid av bred,bands
typ, medan lj ud-MF-förstärkaren är av 
konventionellt utföranae för FM-rund
radiomottagare . . 

Som redan påpekats undertryckes ' en 
del avbildsignalens undre sidband (fig . 

Fig. 7. Principschema ,för TV·mottagare med 
gemensam mellanfrekvens förstärkare för»bildl> 
och »Ijud» (»inter-carrier·system»). Bilddetek· 
torsteget fungerar samtidigt som andra blan
darsteg för »Ijudet», varvid andra ijudmellan
frekvensen f alltid är = S,5 Mp/ s (!s/-!Sb)'m/2 
I figuren utelämnade delar av principschemat 
äro identiska med motsvarande delar av fig. 6. 
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S) . För att bildåtergivnillgen trots detta 
skall bli riklig, måste selektivitetskurvan 
(fig. 8 a) utformas på sådant sätt, att 
dämpningen vid bildbärvågsfrekvensen 
Js!J och därmed vid motsvarande mellan· 
frekvens Jmb blir cirka 6 dB (0,5 
ggr). Vidare måste den återstående 
»triangeJn» (jfr fig. 8 a) av det delvis 
undertryckta sidbandet vara ungefär 
lika stor som den triangel, som bortfal· 
ler hos det från sändaren helt överförda 
sidbandet. 

Mottagarens totala bildbandbredd kan 
variera från cirka 3 Mp/ s vid enklare 
apparater med små bildrör om 7 a lon 

till full bildbandbredd cirka 5 Mp/ s vid 
högklassiga apparater med stora bild· 
rör upp till 16 a 24". 

För avlänkningen av katodstrålen i 
mottagarens bildrör ingår i TV-mottaga
ren avlänkningsgeneratorer, som ger en 
sågtandformad avlänkningsstr öm genom 
bildrörets avlänknirigsspolar. Dessa ge· 
neratorer kontrolleras av de i den sam· 
mansatta bildsignalen ingående synk
pulserna. 

TV-l\IOTT.\GARE:SS UPPBYGGNAD 

En TV.apparat är betydligt mera kom
plicerad än en vanlig »ljndniottagare» 
och röran talet är därför i regel -ganska 
stort: 20 a 30. 

I fig. 6 återges ett blookschema för en 
ordinär TV-mottagare (mottagare l och 
3 i tab. 2); man kan skilja på sex 
huvuddelar i denna apparat: 

l) Radiofrekvent del 
2) Bildkanalens detektor och för· 

stärkare 
3) Ljudkanalens detektor och för· 

stärkare 
4) Avlänknings. och synkroniserings. 

del 
,) Bildröret 
6) Strömförsörj ningsdel 

1. Radiofrekventa delen 

Den mdiofrekventadelen av en TV·mot· 
tagare består av högfrekv n -, blandar
och mellanfrekvensenheternaför bild 
och ljud. I dessa ingå följande : 

a. Ingångskrets. Bandbredden hos in
gångskretsen göres lika med eller stör. 

re an kanalbredden (7 Mp/ s); even
tuellt göres inkretsen aperiodisk. In- _ 
gångskretsen måste utföras med störs
ta omsorg, så att för en viss fältstyrka 
vid mottagarantennen största möjliga 
inspänning till högfrekvensröret er· 
hålles. 
b. H ögJrekvenssteg med uppgift att 
öka signalstyrkan före blandarsteget. 
Brusegenskaperna hos apparaten för· 
bättras genom högfrekvenssteget, enär 
högfrekvensrör normalt äro väsentligt 
brusfattigare än blandarrör. Genom 
den på anodsidan liggande kretsen hö· 
jes mottagarens förselektion och där· 
med förbättras egenskaperna även i 
spegelfrekvenshänseende. Bandbred· 
den hos denna krets bör liksom vid 
ingångssteget ej understiga kanalbred
den 7 Mp/s: Stegförstärk,ningar om 4 
a 10 ggr kunna utan svårighet reali· 
seras i delta steg. 
c. Blandarsteg med up'pgift aU om
vandla - signalfrekvenserna för bild 

och ljud till lämpliga mellanfrekven: 
ser. Normalt begagnas s.k. additiv 

Kanal 3 62,25 61,0' 
Ilo - 91.0 />Ip/ > l, MP!s, I

Ja 1, 0' 180,75 

is Np/st,, 
I 
I 
I 
I 
I, 
I 
I 
I 

175.25 174.0' 

, 
00,0 I 167,75 Kanal 3 62.25 51,0 

to - 91,0 Mp/>fsMPIs: I 

174,0 175.15 Kona-I 4 18 0,75 I 161 ,0 

:15 PIS , 
I 

i b 
I 
I 
I 
I 
I 

Fig. 8. Selektivitetskurvor för TY·mottagare 
utförda enligt principschemorna i fig.6 och 7. 
Kurva a) avser TY-mottagare . enligt - fig. 6. 
K urva b ) T ·mottagare enligt fig. 7. Hr även 
tah. 2. 

blandning i brusfattiga trioder och 
pentoder, varvid såväl oscillator som 
signalspänningar tillföras styrgallret. 

Av tab. 2 (mottagare 1) framgår, 
att exempelvis vid mottagning av kanal 

, 4 högsta och lägsta kanalfrekvenserna 
äro 174,0 och 181,0 Mp/ s. Ingångs
och högfrekvensstegen skola sålunda 
för denna kanal dimensioneras för 
mottagning och förstärkning inom 
hela detta frekvensornråde. Utanför 
området bör givetvis dämpningen va
ra så slor som möjligt. I blandarste

. get sker - för kanal 4 - blandning 
med oscillatorfrekvens Jo = 204,0 
Mp/ s_ Oscillatorfrekvensen lägges 
vanligen högre än kanalfrekvenserna_ 
Vid. blandning i blandarsteget med 
kanalfrekvenserna JSb = 175,25 Mp/s 
o.ch Jst=180,75 Mp/ s erhålles mot
svarande mellanfrekvenser för bild 
och ljud resp'. Jmb=28,75 och Jml= 
23,25 Mp/ s. 
d. OsciUatorsteg med uppgift att till 
blandarsteget lämna oscillatorspän
ning av lämplig frekvens ' Jo och lämp
lig spänning. 
e. MeUanJrekvensJörstärkarstegen med 
uppgift att förstärka fran blandarste· 
get erhållna mellanfrekventa signaler 
- enligt exemplet i tab. 2 liggande 
inom området 23 till 30 Mp/ s.· BlId
och ljudmellanfrekvenserna separeras 
från varandra efter blandarsteget eller 
efter första mellanfrekvenssteget. To
tala förstärkningen hos denna del av 
apparaten fram till bilddetektorsteget 
uppgår ofta till l 000 a 10000 ggr 
vanid tre a fyra steg kommer i fråga. 
MF-delens frekvenskurva skall vid 
bilddetektorn, som framgår av fig. 8 a, 
vara formad på lämpligt ~ätt med tan
ke på sändning' med delvis under· 
tryckt sidband. Vidare gäller, att ljud
MF-spänningen måste undertryckas, 
sa att den inte når bildröret, där den 
skulle ge upphov till distorsion av bil
den. I MF-förstärkaren för ljudetun
dertryckes givetv is bilclsignaierna ef
fekti t, eftersom bandbredd.en i denna 
är så starkt beskuren, ca 0,2 Mp/s, 
att man där kan arbeta med selekti· 
vare MF·kretsar. 
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Tab. 2. Data för några olika mottagare enl. fig. 6 och 7. 

Oscillator- Mellanfrekvens (Mpj s) 

Mottagare Kanal frekvens (Mpjs) bild ljud 

lo imb 
fml 1m12 

l 
(med skilda MF 3' 91,0 28,75 23,25 
för bild och ljud) 4' 204,0 28,75 23,25 

2 
(enl. inter· 3 91,0 28,75 23,25 5,5 

carrier·systemet) 4 151,0 24,25 29,75 .:;,.) 

3 
(med skilda MF 3 102,0 39,75 34,25 
för bild ocb ljud) 4 215,0 39,75 34,25 

4 
(enl. inter 3 102,0 39,75 34,25 5,5 
carrier·systemet) 4 140,0 35,25 40,75 5,5 

Omfattar frekvensområdet 61-68 :\{p/ s, bildbärvågens frekvens = 62,25 l\'Ip/ s, ljudbärvågens 
frekvens 67,75 Mpj s_ 
'Omfattar frekvensområdet 174,0-181,0 Mpj s, bildbärvågens frekvens = 175,25 Mp/ s, ljud
bärvågens frekvens 180,75 Mpj s. 

2. Bildkaualens detektor och förstärkare 

Denna del av TV-mottagaren omfattar 
föl j ande steg: 

a. Bilddetektorsteg med uppgift att 
ur den modulerade mellanfrekventa 
signalen få fram bildväxelspänningen, 
som sedan efter förstärkning i bild
frekvensförstärkaren skall påföras 
bildröret. Den mellanfrekventa signaI
spänningen vid detektorn bör uppgå 
till någon volt, och den efter demodu
leringen erhållna bildfrekvensspän
ningen är sålunda av storleksordnin
gen en volt. 

b. Bildfrekvensförstärkaren eller vi
deoförstärkaren om ett il två steg med 
uppgift att förstärka den växelspän
ning av bildfrekvens, som erhålles 
från bilddetektorn. Förstärkaren ut
föres med en bandbredd om 3 il 5 
:Mp/s och har i allmänhet en total 
förstärkning om 20 il 50 ggr. För ut
styrning av bildröret inom hela områ
det mellan svart och vitt erfordras 
nämligen en växelspänning på några 
tiotal volt. Ljusintensiteten hos katod
strålen påverkas, då bildfrekvenssig
nalen påföres rörets styrgaller eller 
katod. Genom variation av bildfre
kvensspänningens storlek ändras där
för kontrasten mellan svart och vitt i 
bilden, vidare kan styrkan eller me
delbelysningen hos bilden regleras. 

3. Ljudkanalens detektor och förstärka,re 

Ljudkanalens FM-detektor och lågfre
kvensförstärkardelen för lj udet utföres 
på normalt sätt enligt gällande praxis 
för FM-rundradiomottagare. Med vo
lymkontrollen varieras ljudstyrkan i 
mottagaren. 

4. Avlänknings· och synkroniseringsdelen 

Denna del av mottagaren innefattar ett 
synkpulsseparatorsteg samt horisontella 
och vertikala avlänkningsgeneratorer. 
Följ ande steg ingå i derma del: 

a. Synkpulsseparatorsteg med uppgift 
att ur bildfrekvensen avskilj a synk
pulserna och ur des-sa senare särskilj a 
de horisontella (linjesynkpulserna) 
och de vertikala (bildfältssynkpulser
na) pulserna. Med synkpulserna kon
trolleras avlänkningsoscillatorernas 
frekvens, så aU exakt följsamhet mel
lan avsökningen i TV-kameran och 
avsökningen av bilden på bildröret 
erhålles. 

b. Horisontella avlänkningsgeneratorn 
med uppgift dels att alstra avlänk
ningsspänning av lämplig form dels 
att förstärka denna, så att bildröret 
utstyres tillräckligt i horisontell led 
( = linjens längd = bildens bredd). 
c. Vertikala avlänkningsgeneratorn 
med uppgift dels att alstra en avlänk
ningsspänning av lämplig form och 

dels att förstärka denna, så att bild
röret utstyres tillräckligt i vertikalled 
(=bildens höjd). Grovjusteringav 
horisontella och vertikala avlänk
ningsspänningarnas frekvenser (Ix 
och fy) sker ofta manueUt, medan fin
justeringen alltid sker automatiskt 
med ,synkpulserna. 

5. Bildröret 

Bildröret har till uppgift att återge den 
av TV-kameran upptagna bilden. Från 
avlänkningsstegen kontrolleras elektron· 
strålens rörelser i x- och y-riktningarna 
(x-riktningen = horisontell riktning, y = 
vertikal riktning). Bildväxelspänningen 
från bildfrekvensförstärkaren påverkar 
elektronstrålens Ij usintensitet. 

6. Strömförsörjnings(lel 

Strömförsörjningsdelen omfattar likrik
tare för låga och höga spänningar, anod
spänning till rören i mottagaren och er
forderlig högspänning för katodstråle
röret. 

:I> INTER-CARRIER·PRINCIPEN» 

Principschemat i fig. 7 visar en TV-mot
tagare, som arbetar efter en något avvi
kande pr,incip än den nyss genomgång. 
na. Denna mottagartyp, som btivit myc
ket omtyckt i USA, har bl.a. fördelen, 
att man kan utnyttja samma rör för för
stärkning av både bild- och ljudmellan
frekvellsspänningen. En annan fördel är, 
att man blir mindre beroende aveven· 
tuell frekvensdrift i oscillatorsteget. Des· 
sa mottagare sägas arbeta efter »inter
carrier-principen», förslag till svensk be
nämning: »frekvensskilllladsprincipen». 
I mottagaren för inter-carrier-syste

met förstärker samma mellanfrekvens
förstärkare sålunda såväl bild· som ljud
mellanfrekvensen. Vid bilddetektorn bör 
selektivitetskurvan ha utseendet enl. fig. 
3 b. Som synes undertryckes här inte 
Ij udsignalspänningen fmi fullständigt, 
som fallet var vid den tidigare genom
gångna apparaten, utan dämpas endast 
ner till en 1/10 av bildsignalspännin
gen s maximinivå. Bilddetektorsteget 
kommer därigenom att fungera som 

(Forts. på s. 27,) 
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FÖR SERVICEMÄN 

Bilradions störningsproblem 
Av civilingenjör fil. kand. Bengt Svedberg 

Man kan gott påstå, aU en bilradio 

mångfaldigt .förhöjer bilkörandets tj us
n ing. Den som inte varit med om upp
levelsen att köra bil ensam genom ett 
vackert landskap på en bra väg till ac
kompanjemang av lämplig musikalisk 
underhållning kan knappast göra sig en 
föreställning om vilken känsla av stimu
lans ooh vederkvickelse detta skänker. 

STöRNL'iGSPROBLEl\lET 

Men - innan bilradion blir denna an
genäma följeslagare i bilen måste först 
ett tekniskt problem lösas - störnings
problemet. Ty besväras mottagningen 
med bilradion av några som helst stör
ningar blir hela ändamålet med radions 
avkopplande verkan förfelad. Detta be
ror delvis på att man med en bilradio 
till största delen lyssnar på musik, i vil
ket fall man har svårare att fördra stör
ningar, än när det gäller tal. 

N u är j u störningsproblemet, när det 
gäller en bilradioanläggning. i ett avse
ende mera komplicerat än för en vanlig 
anläggning i ett bostadshus; detta genom 
närvaron av bilens elektriska apparater 
i form av tändstift, elektrisk generator 
osv. Å andra sidan blir det för en bil
radio gentemot en hemmaradio ofta lät
tare att undvika störningar därigenom 
att mottagningen till stor del sker ute på 
landsbygden långt ifrån de störnings
källor som besvärar i städerna. 

å gott som utan undantag användes 
för bilradio superheterodynmottagare j 

princip ganska lika den vanliga hemma
mottagaren. Skillnaden ligger i de spe
ciella arrangemang, som måste vidtagas 
för att apparaten skall kunna arbeta un

der de förhållanden som råder i en bil. 
Detta innefattar mottagning med en li
ten antenn, som kommer att befinna sig 
i ett fält med ganska hög störningsnivå 
beroende på vagnens elektriska system, 
samt utnyttjandet av den tillgängliga 
kraftkällan - 6-voltsbatteriet. 

TYPISK BILRADIOINSTALLATION 

Vid en typisk bilradioanläggning monte
ras mottagaren vanligen inuti eller inun
der instrumentpanelen medan antennen 
monteras antingen mitt i vindrutan, el
ler vid sidan. För att inte nedsätta sikt
förhållandena är det senare att föredra, 
varvid den vid en vänsterstyrd vagn 
lämpligen placeras på högra sidan. Den 
är isolerad från bilens karosseri och 
sammankopplas med mottagaren via en 
skärmad, böjlig HF-kabel. Anodspän
ning till mottagaren erhålles vanligen 
med hjälp aven separat enhet innehål
lande vibrator, transformator och lik
riktare. 

STöRNINGSKÄLLOR I BILEN 

Helt allmänt sett kan man säga att det 
finns två olika typer av radiostörningar, 
nämligen l 

l Se exempelvis SVEDBERG, B: Om radio
störningar och hur man blir av med dem. 
Stockholm 1950. Nordisk Rotogravyr. 

Tändspole 

Fördeiane 
~~~~t::: Tändstift 
II 

Fi g. 1. Olika Slörningskällor i en bil. 

l) urladdningsstörningar och 

2) störningar uppträdande vid varje 

plötslig förän dring av ström· och 

spänningsförhållandena i en lednings

krets. 

Båda dessa typer av störningar alst


ras i en bil. Till den förra typen hör 
tändstiftsstörningar, då j u här en gnista 
slår över vid varje tändning, och även 
i viss mån gniststörningar härrörande 
från generatorns borstar. Till den senare 
typen hör störningar från de ledningar, 
som för högspänd, snabbt föränderlig 
ström - nämligen ledningar från tänd
spolen via rfördelama till tändstiften. 

l likhet med alla urladdllingsstörnin
gar täcker tändstiftsstörningarna ett 
mycket brett frekvensområde och gör 
sig mäI1kbara på alla mottagarens våg
längdsband. Störsigllalens styrka är i 
motorns omedelbara närhet minst lika 
stor som den från en stark lokalsändare. 
Som följ d härav skulle, om inga anord
ningar för att reducera störuingarna ut
fördes, dessa tändstiftsstörningar helt 
omöjliggöra njutbar mottagning. Tänd
stiftsstörningar känner man igen genom 
deras »tickande» eller knattrande ljud 
i samma ta-kt som tändstiften fyrar av 
sina gnistor i motorn. ökas varvtalet, 
ökas alltså frekvensen hos knattret. 

Generatorstörningarna igenkännes ge
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nom ett liknande ljud men med avsevärt 
högre tonhöjd. Även här varierar denna 
med motorns varvtal. 

AVSTöRNL~GENS PRL~CIP 

Reduktionen av motorstörningarna till 
sådan nivå att de inte längre kan störa 
rundradiomottagningen kan sägas ske 
efter tre olika linjer. För det första sö
ker man reducera högfrekvensstrålnin
gen vid störningskällan genom kortslut
ning av störkällan med kondensatorn 
med hjälp av dämpmotstånd, skärmning 
osv. För det andra placeras antennen i 
en sådan ställning, att den kommer att 
uppfångammsta möjliga signal från 
motorn. Det fört j änar här påpekas att 
en sådan placering av antennen i hög 
grad underlättas ifråga om bilar, där 
motorn är placerad där bak, Lex. Volk~· 
wagen eller Renault, då mellan den 
framtill placerade antennen härvid kom. 
mer att befinna sig såväl hela bilkaros· 
seriet som motorhuven. För det tredje 
slutligen måste mottagarapparaten själv 
vara omsorgsfullt skärmad så att den 
signal som kpmmer in i den kommer 
från antennen. På samma sätt måste 
hela ktaftaggregatetvara omsorgsfullt 
skärnlat, liksom ledningar till och från 
detta. 

EXEMPEL PÅ AVSTöRNINGSÅT
GÄRDER FöR BILRADIO 

Hur avstörningen utföres illustreras bäst 
med ett exempel: installation aven bil· 
radioapparat i en Volkswagen. Här kan 
avstörningsåtgärderna uppdelas i 5 oli
ka tempo: 

l) avstörning av tändspolen, vilket 
sker med en kondensator på 2 l/F, 

som jordar höljet kring tändspolen, 
2) avstörning av tändspolen , vilket 
sker med ett motstånd på 5 000 ohm, 
80m inkopplas i hcigspänningslednin. 
gen till fördelaren (jfr fig. 2), 
3) avstörning av generatorn genom 
en kondensator på 0,5 ,tF, som kopp
las på generatorns batterisida mellan 
den strömför ande ledningen och j ord 
(jfr fig. 4), 
4) avstörning av urladdningsstörnin
garna från tändstiften genom att var 
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och en av de fyra tändstiftskablarna 
förses med störningsskydd (motstånd 
på 10 000 ohm, 1/2 watt), 
5) avstörning av motorn till vindrute
torkaren. 

RESULTAT AV AVSTöRNL~GEN 

Följer man dessa avstörningsföreskrifter 
får man till resultat fullständig stör

nmgsfrihet - åtminstone vad gäller 
störningar som har den egna bilen till 
ursprung. Hade däremot avstörning inte 
utförts, skulle någon njutbar mottag
ning icke kunnat erhållas. Utföres en
dast avstör,ningsåtgärderna l), 2), och 
3), möjliggöres störningsfri mottagning 
så länge man 'befinner sig inom några 
mils avstånd från en stark lokalsändare 
och man alltså då icke behöver vrida på 

Fördelare
störningsskydd 

- föfdelare 

Fig. 2. Störningsskydd inkopplas högspän
ningsledningen till fördelaren. 

Fig. 3_ Kablar från motorn till instrumentbrä
dan måste jordas effektivt. 

Kondensator 
Jord 

Fig. 4. Störningsskydd anbringas på genera
torns batterisida. 

förstärkningen så mycket. Försoker man 
ta in utländska stationer, kan man med 
mera pådragen förstärkning icke kom
ma ifrån det irriterande knattret, som 
gör lyssnandet föga njutbart. Sedan av
störningsåtgärden 4) vidtagits, försvin

ner dock detta helt. 

Det bör anmärkas att åtgärden 5), 
dvs. störningsskydd för de små vind
rutetorkarmotorerna, icke är absolut 
nödvändig. Dels har man ju inte vind
rutetorkarna påkopplade annat än när 
det regnar, och dels är störningarna 
härifrån i allmänhet inte särskilt starka. 

Som sammanfattning om avstörnin
gen på bil kan alltså sägas, att utiöres 
denna riktigt, erhålles en helt störnings
fri mottagning. Vad man däremot icke 
kan komma ifrån är tändstiftsstörning
arna från andra bilar, som kommer 
inom några meters avstånd, om dessa 
inte har avstörningsanordllingar. Styr
kan av dessa störningar varierar för oli
ka bilmodeller men är endast vid ome
delbar passage på några meters avstånd 
direkt irriterande. Redan pa ett 20-tal 
meters ,avstånd är de dock i allmänhet 
helt ohörbara. 

Inte heller kan man komma ifrån and
ra störningar 'utifrån, såsom de atmosfä
riska när det är åska i luften, eller stör
ningar från kraftledningar, tåg och spåre 

vagnar. Njutbar mottagning med bil
radio på en gata där spårvagnar passe
rar inom några 10-Lal meters avstånd 
kan sålunda knappast påräknas utan här 
gör man bäst j .att stänga av radion. 

Går landsvägen panilIelIt med en elek
trifierad j ärnvägslinje, hör man så länge 
avståndet dit är högst omkring 50 m, de 
karakteristiska störningarna från järn
\' ägens luftledning. 

Likaså märker man när en större 
kraftledning passerar över landsvägen 
liknande karakteristiska störningar 
med ett monotont dallrande -- Eom ifrå
ga om järnvägslinjen, inom något 100
tal meters avstånd på båda sidor om led
ningen. 

Men som regel blir man vid färd i bil 
ute på landsbygden fullständigt befriad 
från allt vad störningar heter: Man kan 
köra timtals ulan alt besväras av andra 



störningar än de ytterst kor tvariga från 
en mötande eller en passer-ad eller pa e· 
rande biL Då dessa störningar från and· 
ra bilar samtidigt tjänstgör :om en aku· 
stisk varning om dessas närhet, måste 
l1lan även anse att de i vis s mån är till 
nytta. 

TV·MOTTAGAREN ••• 
(Forts. jr. s. 24.) 

andra blandarsteg för Ijudmellanfre· 
kvensen Im/. Denna blandas med bild· 
mellanfrekvensen 1mb' var id en andra 
ljudmellanfrekvens Im/2 erhålles, som all. 
tid är lika med 5,5 Mp/ s (fmr-Imb). 
Exempel på dylika mottagare uppbygg· 
da efter denna princip återfinnes i tab. 
2, mottagare 2 och 4. v tabellen fram· 
går, att osciUatorfrekvensen vid lämplig 
utformning av selektivitelskurvan med 
fö rdel kan läggas över de lägre kana. 
lernas signalfrekvenser och under de 
högre TV·kanalernas frekvenser (fig. 
8 b) . I övrigt är inter·carrier·mottagaren 
uppbyggd på exakt samma sätt som mot· 
tagaren i fig. 6. 

H.\RBAR T.t~LE"ISIONSSÄNDARE 

ReA har börjat tillverka en bärbar televisions· 
sändare, avsedd för reportage. Sändaren är på 
2 W och väger endast ca 2S kg och kan arbeta 

på u pp till 1,5 km från Jen rörliga kontroll· 
stationen, som skall vidarebefordra program· 
met till huvud~ändaren via kabel eller pr 
UKV-radio. 

Om lödning 


Det kan syna-s onödigt att spilla några 
ord på en !iii, enkel sak som lödning. Det 
firulS emellertid en del knep, som man 
inte kommer på i första taget, och som 
det .I,an vara bra att I,änna till. 

F ör att få en bra lödning, måste löd· 

stället först och främst vara rent. Smuts, 
rost, gamla tenn rester m. m. måste först 
avlägsnas, .t. ex. med en kniv. Även om 
lödstället sedan skulle se rent ut, åter· 
står dock alltid ett oxidskikt, som bru· 
kar vara tillräckligt, för att hindra löd· 
tennet att »ta» ordentligt. Därför må te 
man, innan lödkolven sättes dit, an· 
bringa något oxidlösande medel, löd· 
salva, hartslösning el. dyl. I fråga om 
lödkolven gäller, att spetsen måste hål· 
las så re~ som möjligt. Det hjälper inte 
om den är aldrig så het, d~~ tar ändå 
inte som den skall, om den blivit oxide· 
rad. För att undvika detta, måste kolv· 
spetsen vara väl förtent innim man 

börjar använda den. Detta utföre så, 
att man först filar rent med en fil eller 
sandpapper, och sedan sätter kolven på 
uppvärmning. När den blivit just så 
varm, att den smälter tennet, bestrykes 
spetsen med lödsalva och tenn, tills en 
silverglänsande yta erhålles. För att få 
tellnskiktet j ämnt, torkar ~an efteråt 
med en trasa. Under detta arbete får 
lödspetsen emellertid inte bli mer än 
j ust så varm, att tennet sm'älter, annars 
går det inte bra. Detta att hålla löd· 
kolven lag{)m varm är just svårigheten 
vid all lödning. Även ett tennskikt på 
spetsen oxideras nämligen snart vid för 
hög värme. 

Elementen i elektriska lödkolvar äro 
tilltagna med tanke på snabb uppvärm. 
ning, och ge för hög värme vid lång. 
varig lödning. Det finns många sätt att 
komma ifrån denna olägenhet. Bäst tor· 
de det vara att reglera strömtillförseln 
till kolven på något sätt, t.ex. med ett 
reo-Ierbart molstånd. Eli transformator 
med olika uttag är en utmärkt, men 
kanske något Lillkrånglad lösning. Fasta 

Av ingenjör Folke Wedin 

motstånd att inkopplas med en ström· 
brytare eller en omkopplare är också 
bra. För en lödkolv på 70 watt för 220 
volt erfordras ett seriemotstånd på ca 
200 ohm. Ett exempel på en anordning 
med_ett motstånd inbyggt i ett ställ vi· 
sas i fig. 1. Idealet vore annars att ha 

Fig. 1. Anordning med seriemotstånd för löJ· 
kolv. 

en termokontakt inbyggd i lödkolven, 
som bröt strömmen vid lämplig tempe· 
ratur, alltså något i stil med de regler· 
bara strykjärn, som nu finnas i handelu. 
Men det kanske kommer så småningom. 

Till slut något om själva lödningen. 
Stift på rörhållare, samt lödändar o. dyl. 
böra alltid förtennas innan de tagas i 
bruk. Likaså bör man förtenna ändarna 
på de ledningar, som skola fastlödas 
vid dem. Detta underlättar i hög grad 
det slutliga arbetet, och man slipper 
söla ned rörhållarna med lödpasta. 

Överhuvudtaget bör man sträva ef· 
teraH utföra så mycket som möjligt av 
arbetet utanför apparaten, så att man 
slipper hålla på och rota på svåråtkom· 
liga platser. Rörhållare t. ex. kunna 
monteras på en särskild platta, medan 
anslutningar, små motstånd o. dyl. fa_t· 
lödes. Likaså potentiometrar och om· 
kopplare. Ett litet stativ för dylika ar· 
beten låter sig lätt gör.a av trä eller 
vinkel j ärn. Ett skruvstycke är också 
mycket användbart, särskilt om det kan 
vridas, höj as och sänkas. 
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Televisionsmottagare för allström 


I detta sista avsnitt av sin kon· 
struktionsbeskrivning aven te· 
levisionsmottagare beskriver nu 
författ·aren några antenntyper, 
som kan komma ifråg~t för t~le· 
visionsmottagning och ger vi· 
dare några anvisningar för ap
paratens sista intrimning. 

ANTENNER 
Antenner för televisioll smottagare skil· 
jer sig avsevärt från de antenner, man 
är van vid från mellanvågsområdet. 
Yanligen används en dipol dvs. en an· 
tenn, som är ungefär en halv våglängd 
lång. 64 Mp/ s motsvarar en våglängd av 
4,69 JU , varför en dipol för denna fre· 
kvens blir ca 2,3 m lång. Antennen skall 
förläggas horisontellt, om sändaren har 
horisontalpolariserade vågor, vertikalt 
om sändarens bärvågor är vertikalpola. 
riserade. (TY·sändaren i Köpenhamn 
sänder horisontalpola riserade vågor, 
TV·sändaren i Stockholm vertikalpola
riserade.) 

En halvvågsantenn har den ström för· 
delning, som visas i fig. 38. Karakteris. 
tiskt är, att när man matar en sådan an· 
tenn i mitten, får man en impedans mot 
antennen, som är ca 70 ohm. Då man 
måste eftersträva anpassning mellan ma· 
tarledning och antenn, vilket är nöd· 
vändigt med hänsyn till risken för re
flexioner i matarledningen (se nedan), 
måste man ha en matarledning, vars ka· 

/v 

l r-7OJl 

Fig. 38. Ström· och spänningsfördelningen i 

dipol. 

Fig. 39. Karakteristiken för rak dipol är 

70 ohm. 
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Av ingenjör Lennart Bjurström 

rakterist.ik överensstämmer med anten· 
nens impedans vid sändningsfrekvensen. 

Använder man därför en vanlig dipol 
(jfr fig. 39), måste matarledningen ha 
en karakteristik på cirka 70 ohm. Den 
matarledning, som man då måste använ
da, är en 70 ohms koaxialkabel eller 
»twin·lead». I koaxialkabeln fungerar 
ena branschen samtidigt som skärm, och 
även om man strängt taget borde an
vända symmetrisk kabel med en separat 
skärm, är det knappast några större 
praktiska olägenheter förknippade med 
att ansluta den osymmetriska koaxialka
beln till antennen. 

Ofta använder man emellertid en an· 
nan typ av antenn, en s.k. »folded di
pol» eller »vikt di pol», som består av 
»dubbel halvvågsantenn», som anord· 
nats på det sätt som visas i fig. 40. Den. 
na antenn uppvisar en strålningsresi
stans av 300 ohm i matarpunkten, var· 
för man för en sådan antenn kan an· 
vända den billigare och mera lätthanter
liga matarledningen av typen »twin 
lead» med 300 ohms karakteristik. En 
annan fördel med denna typ av antenn 
är, att den har större bandbredd. 

Då televisionsantenner ännu knappast 
finns att tillgå på svenska marknaden, 
får man själv försöka tillverka en sådan 

~ A/20 -Aj20 

1 I 1 I 

__ 300 _300 
.Q,52 

Fig. 40. Folded dipol eller vikt dipol har 300 
ohms karakteristik. 

Fig. 42. En vikt dipol kan lätt hemmatillver
kas aven stump twin·lead. 

av mässing-, koppar. eller aluminiumrör. 
Några olika praktiska utförandeformer 
för dipoler visas i fig. 41-43. 

Längden [ på vardera halvan i en di· 
pol kan beräknas ur formeln 

[=76,7// 
där [ i meter och / i Mp/ s. TY-sändarna 
i Stockholm och Köpenhamn sänder på 
kanal 3, vars mittfrekvens / är 64,.3 
Mp/ s, varför [ för en antenn, avsedd för 
dessa ..,ändare, blir 1,19 m. 

vi atarledni ng 

Fig. 41. Exempel på hemmatillverkad dipol. 
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Längden på en vikt dipol (runt om) 
kan beräknas ur formeln 

l=322,6/1 
där l i m och 1 i Mp/s. För 1= 64,5 
NIp/ s blir l=5 m. 

Redan tidigare har påpekats, att det 
är viktigt att matarledningen anpassas 
även till mottagarens ingångsimpedans. 
I modellapparaten är ingångsimpedan
sen ca 300 ohm, och man kan därför 
ansluta en 300 ohms twin lead-kabel till 
en vikt dipol direkt till antennspolen i 
mottagaren. Har man 70 ohms kabel till 
en rak dipol får man minska värdet på 
Rlol till ca 4 kohm för att undvika miss

anpassning. 
I trakter med låg fältstyrka kan det 

vara nödvändigt att sätta upp en riktan

tenn. I fig. 44 visas en sådan riktantenn, 
bestående aven rak dipol och en reflek
tor placerad l / S våglängd bakom (i för
hållande till den s'tation som skall tas 
emot) det aktiva antennelementet (den 
raka dipolen)_ Vid 1=64,5 Mp/ s är 
våglängden 4,65 m, varför reflekt<>rn för 
en riktantenn för denna frekvens pla
ceras 0,93 m bakom den matade dipo
len. Längden på dipolen liksom re
flektorns längd kan direkt tas ur dia
grammet i fig. 47. För /=64,5 Mp/ s 
är reflektorns fängd = 2,32 m och läng
den för dipolen = 2,26 m. 

I vissa fall är inte den r1ktverkan, 
som uppnås med sådan antenn tillräck
lig, och man får då utöka riktantennen 
med en direktor, jfr fig. 46. Denna di
rektor - vars längd direkt kan tas ur 
diagrammet i fig. 47 - skall ligga 1/10 
våglängd framför (i förhållande till den 
station som skall tas emot) den aktiva 
antennen. För / = 64,5 Mp/ s är direk-

Fig. 43. Vikt dipol (hori sontalpolariseraJ). F ig. 44. Enkel riktantenn med re flektor. 

torns längd = 2,14 m. Med denna anord
ning uppnås bättre riktningsverkan, men 
å andra sidan får man mindre band
bredd hos antennen, varför risk förelig
ger aU man skär bort de högre modula
tionsfrekvenserna. I ogynnsamma lägen 
kan det emellertid vara nödvändigt, att 
man sätter upp en sådan bättre riktan
tenn för att få tillräcklig ingångsspän
ning till mottagaren. 

I vissa lägen är kanske inte ens en 
riktantenn tillräcklig för acceptabel mot
tagning, och då kan det vara nödvän
digt att även uppsätta en antennförstär
kare. Dimensioneringsuppgifter för en 
sådan återgavs i POPULÄR RADIO nr 
2/ 1951, där även data för ett mer ut
vecklat antennsystem för mottagning av 
television på längre distans - i detta 
fall över avståndet Stockholm-Norrkö

ping - visades. 

SISTA INTRIMNINGEN 

Vi har nu 'kommit fram till det spännan
de ögonblick, då apparaten skall sättas 
i drift. Har man byggt apparaten enligt 
beskrivningen och omsorgsfullt trimmat 
de olika enheterna 1 enlighet med anvis
ningarna, kan man räkna med aU det 
inte kommer att bli några komplikatio
ner, när apparaten skall tas i drift. 

Sedan man skruvat fast de olika chas
sierna 1-4 på ramen, utföres förbind
ningarna mellan lödstiften på chassierna 
i enlighet med fig. 48. Likaså utföres er
forderliga förbindningar mellan enheter 
på resp. chassier och potentiometrarna, 
monterade på den gemensamma chassie

ramen. Se fig. 49. 
Innan man sätter i stickkontakten till 

nätet, är det emellertid skäl i att man 

först noggrant går igenom de olika mel
lankopplingarna och övertygar sig om, 
att allting är korrekt. Vidare bör man 
nog än en gång undersöka, att avlänk
ningsgeneratorerna och enheten med 
bildröret fungerar som de skall. (Se ju
sterings- och trimningsföreskrifterna 
nr 8, sid. 20-22). 

I fig. 49 återges en översiktsvy över 
hela televisionsapparaten, sedd under
ifrån i färdigkopplat skick. De olika be
teckningarna i denna fig. korresponde
rar med motsvarande beteckningar i de 
olika principschemorna, som återfinnes 
i tidigare avsnitt av denna artikelserie_ 

Vid uppkopplingen av chassierna en
ligt fig. 48 får bildrörets katod ganska 
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Fig. 47. Diagram för beräkning av längden 
för aktiva antennen (rak dipol), reflektor och 
direktor i riktantenn en!. Hg. 46. 

Aktiv dipol 
Reflektor 

Direktor 

Fig. 46. Exempel på hur en riktantenn med 
reflektor och direktor kan anordnas. 

\ //' 8 
- R 
:;; 7///// ~
 

Fig. 45. Vertikal halv rombantenn, l> 5), och 
R = 300 ohm. 
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Fig. 48. Schema (ör (örbindelseledningar mel· 
lan de olika chassierna i T ·apparaten. 

hög potential i förhållande till chassiet. 
Den negativa förspäIlning, som bild
röret skall ha, erhålles genom att st yr
gallret får något lägre potential i för
hållande till chassiet. Förspänningen 
och . därmed intensiteten hos elektron
strålen regleras med potentiometern R54 

Man börj ar lämpligen med att stiilla R5J 

på minimum. Man har då så hög nega
tiv förspänning på röret, att elektron
strålen är släckt. Man rider nu lång
samt upp R.H , så att den negativa för
spänningen minskas, och vid en viss för
spänning, får man ljus på rörets skärm. 
Om allt nu är i ordning, jonfällernagne
ten rätt orienterad och .avlänkningsgene
ratorerna fungerar som .de skall, får 
man fram bildrastret på röret. Fokuse
ringen av strålen sker med hjälp av po
tentiometern R55 • 

Nästa steg är IIU att sluttrimma appa
raten, vid ett tillfälle då sändning pågår 
från sändarstationen. Det gäller att med 
hjälp av oscillatortrimmen Cm ställa in 
oscillatorn så, att man får in I j udet från 
televisionssändaren. 

Man varierar sedan avstämningskon
densatorn i gallerhetsen på HF-röret 
C1O\ så, att man får ::;tarkast möjliga 
ljud. Eventuellt får man även finjustera 
sugkretsen för oscillatorspänn ingen (den 
variabla induktansen L lOs). 

Därmed är också - om triJllIlingen 
är rätt utförd - apparaten rätt inställd 
på bildkanalens bärvåg. u gäller det 
att med hjälp av kontrollerna RIO för 
horisontella avlänknillgsgeneratorn och 

reglera iII linje- resp. bildfältsfrekven· 
sc m a så, att mall får fram bilden på 
bildröret. Man börj ar lämpligen med 
vertikala avlänkning-generatorn. De ver· 
tikala synk- och släckpulserna . framträ· 
der som horisontella svarla fält pa skär· 
men, som rör sig i en ändlös serie uppåt 
eller nedåt över skärmen. Man justerar 
nu R20 så, att dessa svarta fält rör sig 
allt långsammare, tills de slutligen, när 
frekvensen är lämpligt vald, plötsligt ge· 
nom synkpulserna kommer att »låsas 
fast» i bildens ö\'re kant. Därefter regle. 
rar man på samm.a sätt in R.o, tills·hori
sontella avlänkllingsgeneratorn ' också 
kommer att synkroniseras av linjesynk. 
pulserna. Därmed skall man ha fått 
fram en stillastående bild på skärmen. 

Man får nu genom att ställa in grov
regleringen för kontrasten (potelltiomc. 
tern RII7 på apparatens baksi da) försö· 
ka få fram lämplig fördelning av ljus 
och skugga på bilden. Finregleringen av 
kontrasten sker sedan från apparatens 
framsida med hjälp av potentiometern 

RIl ·· 

an får förutsätta , att lineariserings. 
kontrollen R I4 redan ' vid det tidigare 
provet är ställd på sådant sätt, att man 
får bästa linjearitet i fråga om det hori· 
sontella avlänkningssvepet. Li.kaså får 

man förutsätta, att potentiometern RIS 

iir inreglerad så, alt bildens höj d är den 
rätla. Bildens bredd justeras med hjälp 
av den . variabla induktansen /JR., som 
ligger inkopplad parallellt över linjeav. 
länkningsspolarna på bildröret. Ila des· 
sa injusteringa r bör man göra, när det 
:;.k provmönstret, vars utseende visas i 
(i 0'. 50, utsändes från ' stationen. :Med 
ledning av detta kan man lätt korrigera 
ev. olinearitet i linj e- och bildfältssvepen 

(jfr fig. Sl}J 

S'.fÖRNINGAR 

Till sist kan det vara lämpligt att lIämllCl 
något om olika form er av störningar vid 
televisionsöverförillgen. »Spökbilder» är 
en sådan störning. Dessa spökbilder upp. 

komJ?er genom att radiovågorna på sin 
väo- till mottagaren kan nå denna ' på 
skilda väga~', dels direkt och deis even
tuellt också genom reflexion mot stora 
metallföre.~ål, exempelvis järnkonstruk
tio ner i stora byggnader, broar etc. 
Spökbilder kan antingen vara negativa 
eller p~sltiva beroende på fasförhållan· 

l En särskild artikel om hur man utnyttjar 
provmönstret vid justering och trimning av 
TY·mott;tgare kommer inom kort i POPULÄR 
RADIO. 

R~o för vertikala avlänkningsgeneratorn Fig. 49. Den kompletta TY-apparaten sedd underifrån. 
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d,>na me.llan (len direkt !,.O llltlI311(k \ a
N °O . 

gen och reflekterade n g n. l og) I1n _ ar sänder TV-sändarna l Stoekholnl 
salllma fall kall man fri flera spökbilde r 

dler I'arandra. De kall hell eller delvis 

eliminera,. genom att man flyttar allt ell

Ilen till en lämplig punkt ~nm får fast

~tällas gell01l1 prov. I vis~a [all ,kan del 

vara ni)dvändigt alt sätla upp ell antenn 

med riktnillgsverkan för att eliminera 

alltför störande spökbilder. 

Man kan för övrigt lält räkna ut av

~tålldet till det förem ål, ~Ofll förorsakar 

reflexion och därigenom orsakar spö'k

bilder, genom alt man avläse r avståndet 

1I1C1I311 en viss bilddetalj och motsvaran

de spökbild. Man räknar därvid avstån

<let (x) i % av bildbredden. 

Då ell linje aVEökcs på 60·10 'i~ekulI ' 

der och radiovågorna går 0,3 , 10'; km/ 

sek. är skillnaden i väg Ju, som den di

rekta och den reflekterade vågen har 

al'l genomlöpa 

, 1,, = x'0,11:1 (km) 

I de fall man måste anviinda ~lg av 

lIlycket lång matarledning till antennen, 

kan det uckså inträffa, att - om all· 

passningen är dålig mellan matarled

ning och lI10ttagare - det därvid upp

träder liknande fenomen. 

Då radiovågorna s lortplantning::;has

tighet i en lI1atarkabel är av storleksord

och Köpenhanlll? 

Dc amatörer .-Om bygg t te1evision smuttagarcn 
för all,tröm, SOI1l beskrivit, i POPULÄR RA· 
DIO nr 7, 8, 9, 10 och Il , är säkert intrcsse· 
rade av atl n.c ta, när sändningar från TV·säll' 
darna i Slockholm och K,ipenhamn piigär. 

Enligt "ena"te uppgiftn kommer , ännning 
från Tel"visiom,nämndens sändare på Teknis
ka Hög,kolan atl ske min.t Cll gång i veckan 
på onsdagar mellan kl. 2 och 4. Vid vissa and· 
ra tillfällen, som emellertid illle på !lagOL sält 
annonseras, ,ker även sändning på andra Ii· 
Jer, varför det kan löna sig att ibland sälta på 

ningen 200 111 på l ,lIsek., och en linje 

avsökes på ca 60 psek., kommer avståll . 

det x mellan bild och spiikhild mätt i (:';, 

av linjebredden att bli 

x = a/ 60 
där a=matarledningens längd i 111. Ra

diovågorna måste genomlöpa matarled

ningens längd två gånger för att orsaka 

en spökbild, det måste alltså föreligga 

mi ~sanpassning både vid mottagarin

gång och vid antenn för alt spökbilder 

skall uppstå på detta sätt. 

I allmänhet är matarledninl!cn ;;å kort , 

att ri sk för dylika spökbilder knappast 

apparaten för all hi;ra ell'r, om tid är n"!Wll' 
ling. 

Betr. teIev isionssändaren i Kiipenhullln. var . .; 
,.ändningar bör vara av inlre.sse för d" av PO· 

P llL\R RADIOS läsare , som bor i Skanc och 
har möjlighet alt ta in de dan,ka t elcvi,ion~

sändningarna, så sänder lilan där l timme .3 
kvällar i veckan. Närmar" uppgifter om sän,l· 
ningstider fördigger ('1I1.::1I('rl id ännu inte. 

Se f.ö. även fält",lyrkpkart orna 1)1< ",id. JO i 
detta nummer. 

--
Fig. SO. Detta bildmönster utsändes från TV·,äncl aren An"ändes för kon
1mil Il" mOllagar~ns uJ1plö~ning<förl1liiga !lun, 

behöver befaras. Men redall \·id matar

kabellängder på ca 30 m kan dålig an

passning medföra UppkOI1lSte.tl av spök

bilder, som vi sse rligell ligger så lIära 

Fig. 51. Exempel pli olinearilet 
bi Idavlän kning'slrölJlll1('n. 

vertikala 

bild konturerna alt de inte uppfatta,; ~Olll 

tydliga fristående spökJ)ilde r .r = 1/ 2 % 
av bild bredden. men som dock l11in~ka 

»klarheten» i konture rna. 

Störningar i forl1l av riirliga ;;Huta 

punkter på bild,;käl'lllen härrör från lliir

belägna störnillgskällor av urladdnings

typ, exempelvis tändstifhst ö rnin gar fr an 

bilar. Högfrekvell i<apparater, eX"ll1pelvi,;; 

diatermiapparater och apparater fiir IlF
uppvärmning, kan ge upphov till en dt~ 

formation av bilden. Linjerna bli,· krlik

ta eller mer eller IlIindre tydliga SI arta 

band, som rör sig öve r bildytan, uppträ

der på skärmen. I svåra fall kall dessa 

störningar förorsaka, all hilden blir all

deles onjutbal". Liknallde 5törnillgar kan 

ockd härröra sig f ra n övertone r fran ell 

nä rbelägen sändare. Det enda som hjäl

pe r ä r åtgärder vi d stiirnin/l;skällaJl, 
(SlL;t. ) 

:3] :11 

http:UppkOI1lSte.tl


• • 

i 

T l f l k tioner l
• ra 10e egra erlngs e 

För ut~ändningarna under tidr'n 1/ 10- 14/ 12 gäller nedanstående plan: 
Stationssignal: SHQ 
Frekl'enser och vågtyper : 

Kl. 07.:\ 1l.00 frekvens 	 4030 kp/ s (74,4 m) "\ 1 
6300 h/s (47,6 m) A 2 
6 't52,5 kp/ ~ (46,5 m) A 2 

Kl. 19.00--22.1" frekvens 	 4030 kp/ s (74.4 m) A l 
6452,5 kp/ s (46,5 1\1) A 2 

;\Iåndagar-Fredagar 

Tid 

<I- 030 kp/ s och 6300 kp/ s 

1/10--16/ 11 I 19/ 11 14/ 12 
I 
I 

6452,3 kp/ 

1/ 10 14/12 

0730
0800

0800 
0330 

~O-takt ' 
40-takt 

I 40-takt ' 
40-takt 

60-takt" 
60-takt 

0830--0900 60-takt 60-takt' SO-takt 
0900 0930 60-takt' 60-takt 80-takt' 
0930 1000 60-takt aO-takt SO-takt 
1000--1030 aO-takt' 30-takt ' lOO-takt' 
1030--1100 I 80-takt aO-takt 100-125-takt 

Måndagar, Tisdagar, Torsdagar, Fredagar 

Tid 	 4 030 kp/ s och 6452,5 kp/ s I 
1900--1930 4O-takt' 
1930--2000 4O-takt" 
2000--2030 I 60-takt" 
2030--2100 60-takt' 
2100--2130 SO-takt 
2130--2200 100- 125-takt 
220 2215 60-takt'I 

l Klartext enl. bilaga 2 a. ' Klartext enI. bilaga 2 c_ 
, Klartext enl. bilaga 2 b. " Alla morsetecken, som förekolllIlla vid inter 
, Halva tiden klartext enl. bilaga 2 a . nationell trafik_ 

ppehåll i utsändningarna äger rum 15/ 12 1951-6/1 1952_ 

Under rubriken Rudioiltduotrlus ny
heter Införe. uPPlrift",r trAa t111....rk...re 
och import(ir~r om nyheter, 80m BT 

företal'eD JDtroducerU8 pI. marknaden. 

HI<'-GE1\'lmA'.rOK 
E/ja Radio & Tele vision har iJltroducerat en 

svenskbyggd högspänningsgenerator avsedd 
för,'ta hand för tclevi,ionsändamliL Aggregat ·t , 

som arbetar med HF-spänning och som ger 
18- 2- kV och 100 .'-lA, anslntes till 250-270 
V likspänning_ Strömförbrukningen är ca 4.; 
mA_ 

El/a, Radio och Television, Stockholm, har 
sänt oss en kata.log över radiomateriel. Kata 
logen omfattar bLa. ett ganska rikhaltigt ur
val av televisionskomponenter, vidare mätin
strument och spolsystemmateriel för band- och 

UKV-mätinstrument 
mer med mätledningens karakteriotik, uppstår 
vi~sa förändringar i spänningsfördelningen 
ulefter mätledningen_ Dessa förändringar, som 
uppmätas med instrumentet, utnyttjas för att 

Den kända t~ ska firman Rodhe & Schwarz i Den består aven på längd t:n upp~ lilsad beräkna den anslulna belastningsimpedansen_ 

Miinchen har i sitt tillverkningsprogram tagit koaxialledare försedd med en förskjutbar test En variabel dämpsats för frekvenser upp tiLl 
npp ett par intressanta mätanordn ingar för de antenn, kopplad via en likriktare lilI ett mät 200 Mp / s frän samma företag visas i fig. L 
cimetervägor. instrument, som direkt ang r stående-våg för Dämpsatsens karakteristik är 60 ohm oc], 

Bland de nya in,;trumenlen märks en stä hållandet_ Vid anslntning av en belastning till dämpningen kan varieras i dekadsleg från O 
ende-v' g-mätare av koaxialledartyp (fig_ 2). ledningen, vars impedans inte övcrpllSstäm till 100 dB. (KT) 

Fig_ l . 

32: 11 
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GM 230SA RC-tongenerator med fre
kvensområde 20-200000 p/s. Utspänning 
0,2 mV- 25V. Särskild transformatorutgång 
med max. uteffekt 2 W , speciellt utförd för 
högtalarprovning. Frekvensnoggrannhet 
bättre än .±. 1 ~o. Max. brumspänning 
0,01 ~o. Lineari tet .±. 1 dB. Vikt ca 11 kg . 
Pris 725 kr. 

GM 2306 RC-tongenerator synnerligen 
väl lämpad för radioverkstäderför kontroll 
av förstärkare, högtalarpravning,"skram
me!sökning" m. m. Frekvensamråde 40
40000 pis. Noggrannhet + 3 'Ya. Linearitet 
± 1 dB. Utspänning 1 mV-20 V. Uteffekt ca 
100 mW. V ikt ca 4,5 kg . Pris 275 kr. 

TONFREKVENSGENERATORER ATT VÄLJA PÅ 
för frekvenser mellan 0,1 p/s och 200000 pis 

1Ml -· €> ,- . 

l, •. '; .• '"." . •~.-
l : \ ~-':i . 

t'~\.· .. 'lO&<> 
.~ '_ \ . ,- ,6 " .•. ....;,...	~"-~ ,~ 
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PHILIPS 
MÄTINSTRUMENT AVDELN INGEN 

STOCKHOLM 6. Tel. 340580, 

för rikssamtal 340680. 

GM 2307 Interferens-tongenerator, karak
teriserad av mycket stor noggrannhet, så 
väl beträffande frekvens- som utspännings
kalibrering . Frekvensnoggrannhet + 1 '7'0 
mellan 200-60000 p/s och max:-2 p!s 
mellan 30- 200 p/s. Uteffekt ca lW. Max. 
utspänning 100 V. Vikt ca 12 kg . Pris 950 kr . 

GT 78 RC-tongenerator för sinus- ach 
kantvåg. Frekvens 20-200000 pis. Nag
grannhet + 2 '7'0 eller -I 1 pis. Båda våg
formerna ~ttagbara sam·tidigt. Max. ut
effekt 2 W inom det hörbara området. Max. 
utspänning vid kantvåg 30 V. Pris 1150 kr. 

l, 

400A. ItOOB. 400C Tre RC-tongenerato
rer med mycket ,låg distorsion. 400A har 
ett frekvensområde av 20-20000 p/s, 
400B 20-200000 pis och 400C 0,1-1000 
pis. Uteffekterna äro resp . 1 W , 100 mW och 
100mW. Viktprst ca 21kg .Prispåbegäran. 



Il" d~pelan: , hy~g~alst'r ~ lnt>lllt'rin g8nult('rit~] 

m.lll. Katalogen är uppställd (Iå ett mycket 
ii"' I',iktligt ~ätt och Lör "ara av stort värde 
fii r amatörer och t e klli~ker i synnerhet som dr. 
-i_ta sidorna i dt:n upptar n gra kort fattade 
tips rör all111tiirh~-f(garp . taheller och t(,kni ~ka 

data. 

HÖHH.\LLARE, KO~TAKTDO~ m. 1Il. 

AB Trako, Stockholm, importerar nu från Jet 
engebka företaget Be//ing & Lee bJ.a. skär
mad" rörhållare av nylon rör miniatyrrör (meJ 

eller ulau , känll ) och rörhållare rör novairör 

av "ngelsk tillvf'r knillg. Kontakterna i dessa 
rörhållare är av berylliumkoppar med tenn
jjv~nlrag och kall vikas ut utan ri sk för brott . 

Bland nya tylJer av kontaktdon, som import e
ras från samma företag i England, märks an
;;]utningsdon för »twin )pad» oeh mångpoUga 
kontaktdoll för elektronikutrustningar av olika 
~Iag inom industrip.ll. Dessa spna re kontakter 
dH spänningar upp till ett par kV och ström
mar till 15 A. Kontaktmot;;tånd ca 0,002 n. 

SKRt:HIEJSF.L Smf "STR.\L
IC\STAHE» 

En skruvmejsel med inbyggd lampa och lin s, 
som kastar ljuset på arbct;;ohjf'ktet är en be
händig nyhet, som Lör ,'ara av int resse fiir 

både servicemän oeh amatörer. Lampan drivs 
med en miniatyrcell av standardtyp; genom alt 
skruva på mejselns ändstycke kan man tända 
eller släcka lampan. Tillverkare : John E BIlr" 
& Co, London. 

FREI{VENSAK!LYSATOR Fön l"liV 

Erik Fern er, Stockholm, har ö"crsänt da ta för 
en frekvensanalysator, avsedd för ultrakortvåg 
från det amerikanska företaget Vectroll , /II C. 

In strumentet Lestår aven supcrheterodynmot
tagare med ett 5" katodstrålerör 50111 indika
tor över motagarens utgång. Lokaloscillatorn 
är irekvensmodulerad med ('n sagtandformat! 
spänning, som oeksa gl'r hori sontell a\~länk-

DATA: 
lik- och växel.pänning: 

lO, 25, 250, 1000 V ~ AVOMETER Modell HD 
lik- och växelström : 

10, HJO mA, l , 10 A 

Vid "flygande service" under påfrestande Resistans: 
~O ohm, 0-50 000 ohmyttre förhållanden är denna "Heavy Duty 

Kän.tighet:Avo Meter" ett idealiskt universalinstru lihp. J 000 ohm/V
ment för mätning av ström, spänning och 

Noggrannhet:
resistans inom 18 mötområden. Det är lik.t,öm 1 % av fullt 
robust utfört och försett med en sinnrik skalvhlag 

Växetström enl. "B,iti.h
utlösningsmekanism, som automatiskt bry Standard ht Grade" 
ter strömkretsen och visar röd varnings Mott: 190X139xl02 mm 
signal vid överbelastning, t. ex. vid feIin Vikt: Ca 2,5 kg 
koppling, och därmed skyddar instrumen

Pr;., Kr. 255 : 
tet En praktisk beredskapsväska med 

axelrem kan erhållas. 


Ensamförsäljare för Sverige.' » 
<SVENSKA O /": ''''RADIO 3: (.(l', 
m JAKTIEBOLAGET 
-I 


Alströmergatan 12 - S T O C K H O L M - Tel. 223140 m 

Filialer i Göteborg, Malmö, Sund.vall, örebro och Norrköping ~ 
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Använd 

variationer? 

J 

Varför besväras 
av nätspännings

KONSTANTSPÄNNINGS -TRANSFORMATORER 

Transformatorema reducera spänning va Trall"formatorerna utföras normalt i 6 olika mo· 

riationerna i förhållande IS/ l. de lIer och ett stort antal typer för: 

Verka automatiskt-

Fordra varken tillsyn eller underhåll och 

har inga rörliga delar. 

Inspänning : 

Utspänn ing : 

95 - 130 V eller] 90 260 V, 

50 p/ s. 

6, 12, no eller 230 V. 

Skydda helt mot kortvariga toppspänningar 

or!. skydda sig själva för kortslutning. 
Effekt : 4, 10, 20, 25, 50, 60, 150, 250, 

500, 1000, 1500,2000, 3000 W. 

För effekter frå n :3 KVA-I05 KVA offerera;; mekaniska spänningsregulatorer. 

GENER.\LAGElVT 

PÄR HELLSTRÖM 

.\GENTIJRFIRM& 

Tel. 1328 26, 132832, 
Spanllmålsgatan 14 GöTEBORG ll 05 30 
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HÖGOHM-UVA 
33300Q /V = 

Ett universalinstrument 

i precisionsutförande för 

teletekniska mätningar 

Likström 1,2/6/12/60/300/1200 V 

Växelström 6/12/60/300/1200 V 

Likström 30uA/3oo.lIA/3mJl 

Resistans 20000D/O,2 MD/2 MQ 

Inre resistans 33300D/V = ,10000D/Vrv 

Noggrannhet ± 1,5 %=, ±2 %rv 

Pris kr. 325:-
Gen e ru [ (Igen It'r: 

Bergman &Beving AB 
Birger Jarlsgatan 9 - Stockholm 7 - Tel. 23 2615 

\~-------------------------------------------------------------
r------------------~-------------------~\ 

katodstråleoscillografcr 

tiUverkas l ett flertal olika 

typer med skilda frekvensom

råden oeh känsligheter. 

Från likström - 100 Mp/s. TYPE ,3 11 AD OSCILLOSCOPE 

Närmare upplysningar om dessa förstklassiga instru

ment hos generalageII tell : 

ERIK FERNER 

Tel. 198949 FACK STO C KHOLM 3 2 

\~------------------------------------~----------------------------_/ 

:~6: II 

ning,_- pänning till katodstråleröret. De olika 

f ...·b en"komponenter. som ingår i en 1'ignal 

""11 a nlägges Il anlllysatorns ing ngssida. ge r 
,ig tillkänna "om vertikala toppar på oscillo
,kopt l'; skärm, som är graderad i frekvell.> 
I_ hori,onteJla axeln ) och amplitud h-erlikala 
axeln). 

Bandbre,lden i ~rF-delell är 50 kp/ s, hori

';) Ill ella sye pfrekvensen 10- 30 p/s, o"h fre 
kvel\~omr{(det 2400--3650 Mr.'" eller alt .. r

nali,l. 8-500- 9600 Mp/ s. 

STOCKHOUIS R:\.DIOlilXBB 
lIij8lc Il s YCl'k s amhl't ill!L'c.hlC'fi m e d :1 l'S III id d -. 
~OIU adlti lL s torsdag-cu u t:' n :!O scptelll hf'r t 
Soeiulilt!oOtitl.ltc[~ l'e~tnurant. hle.ngatllll lil. 
er stvr('lsen~ årsberät t e lse fö l' 8. 1'h C't~dI1' l't 1 ..<'0 
1!15~31/5 l!l5l kan frulllh å Uus. utt klnhh"ll 
~nmmu lltriitt 1t gi\nger m e d föredr1:l;.!. dl'· 
n\on s tratioller oeh teknis ka glimtar. Ett H'
fl e~8n sall1111untrHtlen fil"k formen uv en fli:-; 
kllStii o n~fl flo ll öv~r :ilUllt! t "Teleyision i elft l ' 
(el le l' trett o nd e '1 ') '1) t imlllcn". Ett stu<ll e b 
!"'ök liar a Jl ordll ut~. 

Klul>b~n ij medle m_stul , som lien 31/12 1!i'-,Ol 
'-ar 370 st.. steg lln(!er arhcts ,lrct, 8:1 att ,l, 't 
d cu ~1 ! ;) 19;)1 "ar 407 st. Boksl u tet uppd,ar
"11 \"in s t pil 794: 49 kr. 

:\(e> (] unledning uv det höjda pren ll nlt'l' :t ~ 
tiollsll riset p:l PopuHir Radio ,-isalI e d.·r I'ig' 
OllIH.h·ikligt att höja {ll'8..llvg i f t e n, och f ii r :h' 
.1U;j·~ b etala s.) lunda stocl{holm 811l~ dle IllIUHrlln 
1;;: ~ kr Ulllh'J' d e t utt Innu surt f.l.ul('d l l'111I1UIl" 
oc h ~tllL1f'l'allde ~lippa undan Ilwll l:!: - kl' . 

Ch·illng-. T o r s t e n S t ,; h l hude pi, gnllHl 
il" ~jllkuum undanbet.t sig' ol11vu l Så~OIll sty
r elseledamot. Valet fic_k följan,lc r esultat: 
lh'(1f(}l'and e Civi ling. Helg-e FredlJohn (oul\"aj). 
Y. ol'M. Ingenjör Erik Hnll ('g ~,rd (k,-uI'8t["-J _ 
SL'kre t e rarc Ci vi llng. Gunnar Solders (k\':lr

s t.~ 1'). 
RkHltllllistare Disponent Erik ll iiek (omntl): 

För\'[Jltare MartIn Ardbo (nyval); Ingen
jör BertIl As k (omva l); IIl g-e njii r G(\,ta 
llrohmun (on1\'u l ); Ingenj ö r R oh ln Hult 
(oll1\'u l ); I ngenjÖ I' Ejnar ~I)'ekl'!l)('r~- (" lU
yul ) ; 

Suppleante r Ing-enjör Ake ThL8t'1l (Imyal ) ; 
Ingenjör Arne Vernbllld . 

R e ,-isorc r Ingenjör Harry Derl,ert (l1j,-:11) ; 
Ingenjör Haus 'V aJld~n (o l11val). 

R eyiso rsu Ilplclln t e r Inge nJö,' I-l elo Olsson (Olll 
val); Direktör Paul Richte r (nyya!) _ 

EEer ,\rslIli;tesfö rhundling-u r ll a hj öds pn fii 
J"t'drag av 1. byr:i illge njHl' R H e r .~ l 11 n.} 
och bYl'lHng-elljöl' S L a II lt r e n, sulI.l talatl L' 
om "Biltelefon, mobn radio un",lutt~u till t.'-
Ielounlltet" . 

_Oen (ii l'.te talure n In ledde m ed ntt Eill'"" 
€> 11 öy~ rsikt över det aktu e. lla fl' p k \'p.1l l-30mrrt
,l"t oc h re dogjorde f ör hill' d t!ll g- iill >:lii; :I 
! r e t'YCII Se rllil uppdelats på olika tjlin>l0r. I 
Sn:!..ri g-C! lir lIct SOIll bel<an t TelL'~rafl'jty 1' <::.1:-; 1-'11 . 
, om ;,rer t!llslttnd ti ll slindnlng och au\'isul' 
vrlgt:in ;;d . Silnllllill gs tillr;jtund g eR 1 a ll miinhe t 
till y;ssa tHin. t e r för material- och P H SOll
~ky dlJ. såsom p o li s, brundk d.r t ambululL' f'l' 
' tc_. men mu n har liv en stdckt sig till nlt,l rn 
m era allmjilln y ttiga ii ndam fd s:isom (l Ive rI., 
re p ortn~e Ol('. SOlll ullm Hn rc;.:re l gHUe r. n tt 
rcu li o pj rn.r anvlindaM d n. Jllall lika b r a li an 
a n \'~i lIlla t ri' ctrU rblndl~ l se . 

R[lecie llt i storstii,le r har r1,~ t emellertid 
frarllkOlllll1it ('tt m era allmiint heho'T aV lnohll 
ru,li,)_ Det kan cx"mpe l"i " gii lla liiknrc l'!ler 
nfrli r f.im.iin, som Jn:l :'it I ynrn antrHffbnra pc' r 

http:brundkd.rt


TALHUVUD 
(som reser!;dela,.1 ilI Loeu;p
Opla f'prrophone, och lör 
amalörer.j 

lli)g's ta lH'P(,'JslfHl . 1u la i!:t1 a 
.\gatste nar för lllills lwt ·Ii· 
In ge. Hög- 01"11 Iil golllllign. 
Spnlthretltl: H , :!O, 28 o. 40 p'. 

L,~\"t'I'PI'fI.-; fiir ell- elll'r I \" 'lk.nllalin~pellliu~, enstaka (iir 
in:;j)!-'ln i lli!. :itprg'inlill;;" 0<"1\ rade riug pller kOlllbinel'llfh'. 
l'ris Hr. 57: -. 5 ).;.iirll\l<[l[lo1' ,"II" )!ll-J\lelall Hr. 10:-. 

PAPST 
Synkron och 
As)·nkronmolo,.e,.. 

Re'·e r",ibln . ii\'en omkupp· 
Iingsbara föl' h -å has t ig
h e tel". Speciu lbyggda för 
uwgnetisk ljutlllplltaguing. 

Uo!nrn olllsluter stator liudllillgul'lUl ocl1 minskar tllirige
nOIll s !röfiilte t. GlidInger. Fl1ins- eller fot wolltage. Om 
kopplingshnrn fiir ::!20/ 127 yolt, enfas e llpr 220/380 "olt 
Ir(\fn~. 11t?giir ~J)f?(·j;Jlpro:o:.:l)t-'kt. 

Gel1eralagenl: 

BRITINeo AB 
RegerillgsgattlJl 45, Stockholm. Tel. 2173 9U 

'

RADIOMATERIEL 


Kopplingsuret med synkronverk 

"AURA" 

det. ~eHa st~ i f l':!ga Olll e l. 
kOflpling;:;ur, sa lJltitligt. ""!II 
,Ie t iiI' eu elpgnu!" klo<:ka lI1!'d 
12 timmar" urtavla. 
Kopplar antolllntislit t il! o<:h 
fr:' n . 
:\"i hestiiwlIJe 1' sjii'" titlE'1'I1:1 
'>C'l! kan f'l 3 ev. flera 1;:01'1'
lingar pe r llyg ll . 
Även Idealisk för elektr. hus· 

hållsapparater, oljeehlnings

aggregat., skyltfönsterbelys· 

ning, vent.ilatorer, laddning 

av batterier, cellt.raldir. pori· 

st.ängning m. 01. 

)letalifocll'al. ,-il1rii<1 ,"pIon 1' 


fii1'g Kr. 88:-. 

/(yen Jll l?d IJ((II(!lIppllra g ning 

- 72 timIII. g: ng . Kr. 67:-. 

] Hl'S O"arunti. Le \" . i.h-en Blot 

"o~lfiir"kott . JO (lagnr,; r e tur 
rHI t. .c\l('r/örsiiljorc anlagas. 

Ellsollllörsiiljn ing: 

INGENJÖRSFIRMAN VOLTA 
Svcavägen I08, Stockhohn. Tel. 3] 11 26 

Mottagare RU55 

Walkie-Talkie Wti-:.~8 ............ . .... .... ... . .. . .... . 

'l'unillg uuHs 'lT6B ................ .. ..... . .... .. .... .. 

Tunillg nnits 'ru7H .... ..... ...... ...... ... .. ... ...... . 

Tuui llg units Tl'8B . ..... .................... . ...... .. 

O,;ciJJograf A:\" / APA-1 ... .. .. ......... .. .. . ....... . 

Sl'otl-h tn pe, J ::?OO" . plast. , .... .. . ... ..... ... .. .. . ... .. 

Oljekomlcnsfl torer 

InstrulUent 

IU-'~7 cOIl\'e1'l e r:< 


Prel.·i~iOlIS:;kn II ,r 


Ur-in. tnllueut 

.•01'1 ka tOll -· trilleriil' 


t)sclllografAX/ A,PA·1 

1>e l\"l8 tll?lUolJternd AX/.-\ P .\-l. iu),l. 3B1'1 och 

_X2, ;;almar vi n dIar ............. .. ...... ... ... 

13:i: 
26: (lO 
26: 50 
26: ;:;0 

14;) : 

~~D: 

a5: (lUGG ll: 
G: _ ..H:i:- t.ilW 

UX5 6: 

94:- :! ~t. ritningn r , filllla~ ej i ill~trllkliousbokell .-.: 
GSX7 ................. .. .... ...... . pr st. 6 : 50, '; ·t . 42 : - lll><trnk ti nll ,::bo).;. -1: 

Obse n 'cm ; A. T/APA] illlJe h tl li pl' 7 st. HS:\"7. 1 ,t. 6GGG, 1 st. GHG och 1 st. eX5, som 
dp n leH'reras ny 0<:11 origin:llfiiq'Hf'latillg. l )e u del Yls delllonterade :1 j>j>a rilten innehå ller 

idu' dessa rör. 

H('giir \'ti ra prislis tor o\'h ueskriyningar u\'t~ r o"lwstaeu dc:: u llpar: lter. 

VIDEOPRODUKT E R 

Box 25066 .öteborg 25 

\ 

37;11 




(UTLER-HAMMER 
strömbrytare 

nu godkända av 

SEMKO 

V idare 	

6 A/250 N 

10 A/250 N 

15 A/ISO '" 
med melallvippa 

upplysningar från 

Ensam-	 TelefonA B I M P U L S 

försäljare 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

----------------------------------------------------------------~\ 

II

I N B II N D N I N Ci SPÄRMA R 
I 
till POPULÄR RADIO 1950 

Pris kr 3: 55 

BUNDNA ÅRGÅNGAR 1950 

Pris kr 14:

kan levereras omgående 

Sänd beställning till 


POPULÄR RADIO:s expo 

Box 3221 Stockholm 3 


\~--------------------------------------------------------------
;~8:11 

telefon "ven under ltilresor. Det uar ansetl" 
Wmpllgt att anordna dylik trafik I telegraf 
verkets regi precis SOIll nmlig telefoni. Genom 
ett sådant arran~emllng l,an man spara frek 
ven s u f, rymme, (lE man Inte behöver ttllclela 
,'nrje bil en egen frek"cns utan kan li,t:l 
t. ex. 100 bilar samsns om 4 frekvenskanaler. 
"id trufik vill' r ur, up paraten automatislit 
ut e n ledig k nita l, som omfattar tv1\ fr ckw'n 
ser, en [ör vardera sl1mtalsrlktnlnge n . 

I Stockholrn p llgå för tillfället prov Ha 
f rekvenshundet 1il6-l74 Mp/_ mellan bi lsta
ti oner och en fast station i yut te ntorne t p,., 
L illing-ö. 

Ordl! t öwrliimnades . e • .1an Ull byr[Li nl!' . 
Lauhren, Hom re(1ogjorcle Hir tie problem mau 
n p pstlillt, nämlig en: 

l. 	Skall manuellt cll pr automatiskt system 
unv~indas. i d e n fa s ta $tationen? 

2. 	Vilke t fjiirrmaIli;yt:l'~y ~ tcnl hUr före(lnt
6':18 ? 
a) ilU1H,lssY8lem? 
b) to nkodsys t c lU ? 

3. Antale t. kansler 1 
I nt.landet ha dess a problem lö sts \lå "likn 

-UU, och efter luog"e t ö\'e r vHga nde har ma n 
fflstnat för ett he lulItomatisl,t system med 
impulsmanö'Tering. Prov me d detta system 
påg'" nu i StoCI,bolm, och för till fil llet Ur o 
t vå bilar i gän g, och ta·afike n. u tväx las (h'e r 
en kanal. Inom e n fo;nar f r a mtid limnar JnaIl 
e mell ertid utbygga cxpf:'rimente n till fe m hi 
lar och två k ana le r, oc h så s m {lning-om till 
100 hilar od, 4 lianaler. Ant.aJ"t k"ual er Ile 
st,immer hur sto r sannolikhe ten iir att mUll 
s kall få fÖ "hilld ,,18e omedelbart u tn n väntan, 
4: kanaler p l' r 100 bUar lir e.n uvsevHrt slinll"" 
standar,l iln d en e n "anlig automnt"[ixel bjll 
d e r pr., men lir ,lock myc ket b ilttre ,in stan 
,lard n för mobil radio I ,' xempC'lvis S~\ , 
~Ian måste '-"ga fii rdelarna I form a,' hit tt r " 
!)E'l'v ice 111 0 t uaekdclal'lla i f orn1 ny hög rp 
kos tnader. ~red llet föreslagn a sy~tern et kan 
IUnn som ett g royt riktpris ,litta 10000: 
pe r bli , ell er riktigare 7000 : - + kostnad [iiI' 
fu,t 'tation. 

Efte r företlragct ntspunn. sil-{ e n lb'lig tli~
kllssion. "urvld hland annat framkom , att ,let 
;.:h'ctyis g,' r Hlo' hm ntt. installera mohll ra· 
,lio i motorb~ t, hara den bef.luner sig 1nouI 
stationens r iickddLl, som Hr ca ao km , Vidar,· 
\'isade det 8i~, att mau fiirutsctt ntt e tt hort · 
fall n" en elf" r nnnan Impuls da bilen PUS SI" 
rar s. k. diida zoner skulle kuoua ge felaktl !'." 
koppling . Den mottugaudE' npparaten k"ittl' 
rar nlimligen impul~antalet. oc h vid feluI.;:tig' 
l;:\"itt(:\rlug sk er nuto(UHtb~la r HUelse. 

Efter sammnntrHdets sint demonstrera,l,,_ 
eu a" de tvil. bilar, som ;Iro I provdrif t . Pil 
de.ss in:-;tl'umrnthrlida fanns ulonterad en 
fingerskl\'a och t'n handmlluotclcfon sumt ett 
par sig na.1lampor. Om man lyft.e handmikro 
telefonen fick lilan svarssignal, precis som I 
e n vanlig- telefon. Genom att ali, ett se"siCf· 
rigt stoekhollUsllummer kunde man kOluma i 
förbludelse nwd ,liken telefon Bom helst. Vi 
dare prov,'de lilan, att det gick bra att ringn 
upp bilen från en vanllg te lefon genom ntt 
sl:\ bilens sexslffrlg-a stockholrnsnummer. 

Följanue sammsnträc1esdagul" ;l. ters tå fö,' 
h östte rmine n 1951: 18 oktober, 1, 15 och 29 
novemb~r samt l!l december. Klubbens med
lemmar få skriftlig kallelse till alla samman
trHden. Enklaste Blittet att hll medlem lir att 
sätta in ;l.rsavglften 15: - kr (studerand{' 
och landsor ts medlemmar 12: -) pli. klnhben
postgiro (; 00 01. Avgift som Inbetalas nn i!ii! 
ler liven för flr 1952. Klnhhpns ad r"." Hr : 
Stockholms RatHoldubh, Box (jOU, Stock
holm 6. 

Sekrelcrllrt"lI. 

BOKRECENSIOroiER 

COSLETT, V E: llltrodllctioll to electroll 
optics, The prodllction and jocllsing oj 
electron beams, Oxford at the Clarendon 
press 1946, 272 sid., 154 fig. 

Boken är byggd på en föreläsningsserie given 
vid universitetet i Oxford. Avsikten med den 
är att klargöra såväl det teoretiska som fysika· 
liska sammanhanget för alstring, kontroll och 
användning av elektroner och elektronstrålar. 
Som helhet måste man säga alt förf, }yckats 



GERMANIUM DIODER 

Kristalldioder av General Electrics välkända tillverkning förena högsta 

elektriska stabilitet med mekanisk oömhet. 

• Svetsat kontaktstift av platina-ruthenium 

• Självläkande 

• Gjutet, värmesäkert plasthölje, termiskt slutet 

• Lång livslängd - minimum 1'0 000 timmar 

Några exempel på användning inom mättekniken 

0.01 v~ 

o---t 	 ,:? Jl..1n 900/0(11 26S KQ B81CQ 2~KA l N'4'8 

300 V ,OOV 30 1/ 10'1 3 v 

a . Omkopplingsbar voltmeter för växelström med b. Voltmeter för växel c. Detektor för radiofrekvens
angivna data ca 9000 ohm pr volt. Halvvågs ström. HeIvågslik mätning.
likriktning. 	 riktning. 

GENERAL. ELECTRIC 
SVENSKA AKTl iEBOLAGET TRÅ DLÖS TEL 'EGRAFI 

Tel. 232005 STOCKHOLM 32 232005 
\, 

r NYHET 
från RADIOMETER 

Köpenhamn 

KATODSTHÅLEOSCILLOSKOP TYP OSG 41 
i'tIed likströms/örstärkOl'e 

Frel,vensområde 
Y-förs tiirkare : dc - 6 Mc/ s, 
X-förs tärka re: dc -·-1,4 ~Ic/f;. 

Känslighet 
Y-fii rsUl. rkare: 2 mm/ mVe (C
X-förstHrkare: 0,7 rum/ mVofC' 

SVe!lgenel'ator 

SvepfrekV('uR: 1 e/ '- :100 ke/s, kalilJrprall Sk'l lll. 
Triggningsbastigl1et : 0- 10000 e/ s. 

Anodspänlling: 2 kV + 2 kV efteracceleratioil. 

SI,ärmdiameter': laO mm. 

Generalagenter: 

BERGMAN & BEVING AB 
Birger Jarlsgatan 9 - Stockholm 7 - Tel. 232615 

, 
39:n 
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Il~SPELNINGSBAND 

INSPELNINGSSKIVOR 


GRAVERNÅLAR 


FIR~IA F. SJijQUIST 
POLHEMSGATAN 4 


STOCKHOLM 

Tel. 334888 534880 
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Byggsats till 7 rors 

v ä x e I s t r ö m s-s u p e r 

Kortvåg, mellanvåg och långvåg . Ett 

oavstämt högfrekvenssteg. Variabel 

5elektivitet. Tonkontroll. Grammofon

uttag. Chassiet lev. delvis kopplat, 

försett med rör men utan högtalare 

Pris 98: 

Rörbestyckning : 

2 st EF22 1 st An 

2 st ECH21 1 5t EM4 

1 5t EBL21 

AB CHAMPION RADIO 
Brunkebergstorg 24 - Sveavägen 50 


Pothemsgatan 38 


STOCKHOLM 


Nordhemsgatan 62, GÖTEBORG 


,------------------------------/ 
40:11 

mycket bra härmed. Rymdladdningens inver
kan p il elektronoptiken är icke behandlad i 
hoken, men förf. avser icke heller atl täcka tie 
områden, där det är f Taga om stor slrömläthct_ 
Efter varje kapitel ges litteraturhänvisningar 
rör fortsatta Jetalj,tudier. 

FöI"f. börjar med de allmänna lagarna för 
d ekLronens rörel se i elektriska och magnetiska 
fä lt. Sedan följ er cn utmärkt redogörelse för 
dc olika metoder SOIll finnes för all be ·tlimma 
pOlcntialfördelning och e1 ektronhanor för e tt 
givet clektrodsystem. Avsnitten om elektTiska 
och magnet i ka linser äro uttömmande. Ut
märkt är också kapitl et om aberration (distor
sion) , som behandlas m d utnyttjande av Ha
miltons metod. Brytningsinrlex införes som en 
funk tion av e lektronens koordinater och rörel
seriktningar. 

Elektron-, foto- och sekundäremission be
hand la i korthet. Funktionen av katodSl.råle
röret och elektronmikroskopet samt magnetro
nen, cyklotronen, betat.ronen, k.lytitroncn och 
ordinära radiorör behanJ.las på de ~ista 75 si
dorna. Giyetvis är tO!l\~kten lagd på det elek 
tronopti ska . 

Boken är över. kådlig och bra skriven och 
l·ekollunenderas särski lt till de, som l)('clriver 
själv' ludier inom ämnet. De t.eoretiska delarna 
fordrar matemat.isk underbyggnad å andra si
dan kan boken även med fördel läsas av dem, 
som äro intrcss rude av det fysikali ska förlop· 
pet. 

(Sigvard Tamil er) 

BOli.REVYN 
'l'ECKENFöItKLARD1GXR OCH LAN I~ 

VILLKOR. 

T eckenförklartngar , se POPUI,XR RADIO 
n r S, 1950, s. 255. 

För teknlsl, a bibllot.ekens lånc'dllkor m. m. 
se POPUL XR nADIO nr 9, 1950, s. 302-304, 
306 och 308. 

LITTE R.\TU R PA FR;~mIANDE SPRAK . 

193 
Gehr(~s. ] ,", Gl'egory , Il e, ~furtin .•J O: Thp. 
dpvclo llmc u t of tce hn tqucs ror the utiliza t ion 
ot V B l,' r:H1io in Li g- hl nire rafl. Indlannpuli • . 
Ind. 1950. 4 ou. 1 s., [in Il !., (Civil ae ronaut,ies 
administration. '.I: ' t hui eat ile , lopment report 
no. 11G.) 
Författarna.: Engilloers, Fl lcc tronks re::::ean:h , 
ine. 
U r innch[IlJet: Introl111ctioll . SUl11lllary. Stllg·e 
1: Ins t rumentation. Stag·c 2: A.llt nna location 
, tnrly. Piper crll iser modet study. !ll e t.allizccl 
mo le! study. Flight te 'ta. Con!~lusions. Stage. 
3.: J{cc eivel' location Htnoy . Location te:-\'b.. 
Cooelutiions. Stage '1: Elcctrical muCk-up. 
~Ioc.k - up descriplio"n. Stn~e ;:; : 19 n1tion SYSh'lll 
s rud!". [oek-up t.csts. 1I. i r (:ra ft tests. Co nelu· 
sion s. Stag e G: F li ght tC$ t s. Sig n:tl - to-nohw 
ra tio tes t s. Conc1usioll.~. Stngc 7: \"H F' rallio 
installation l1Hlllllltl. Slage 8: Fin al fli ght 
t~f;tf.i . I~ligb t tests. COllc1usion s. Ap [1cH (UCeS : 
vnF iustallation manu al fö r VIII~ OIlIUil'anp:(' 
radio Ins talla tion and noisc rec1uction tee hnl 
'lues. A(],lItional fli g ht te.s ts . 
C'l'IIB TL 2 (Amer . för . • taL) Or. 1;;/ 3 10:;)) 

194 
iUcn.le, II G: Ul(W-'Bmpfang mit Zusatzg ·ril 
t en. ~ILinchell 1\)iJO. 8 :0, C3 ~. 16 il!., 9 tall. 
(Radio-Prul<tlker-Blicherci. 4.) Franziti-Ver
lag . II: 90 DM. 

r Illll c h ,lllet: Allge me ines 7,,"n U K'" ·Emll 
l 'an.l;". 'Val1l der Sehat lung-. "'ich t !ge .F:iuzel
p rohlc m e in der Praxis : $ pllI e n- und lla n (l
filte rfragen ; Die r.rc mperatul'kom p ll ~a ti(\n : 
Ve l'uhHlungsdt'Uhte und ' b rbrii 'kllfl g-s kon 
IIL'll s atOl'en: Der P lw.senguug; l\.llg<"'llld n e .::\lIr 
baurichtliniell, Verdrahtung und ...\ .b s 'hir 
mung; Ahgleichfragen. Praktfscb € l'prolJte 
L"f(\Y -F~I -Zusatz.!;cräte: Geraueall~empfiinp:(!' t·; 
P elluelrlic kkopplungs-Zusätze (SIl pc r l'cgene ru
ti\'elllpfang-); SupCl'hct-Zusätze, Litel'a l111' ycr
zcic hnls [34 ref.]. 

RÄTTELSE 

i vår annons om Elektronblixtar 

i nr 10 av denna tidning har ge

nom ett beklagligt tryckfel effek t 

data för rören LSD 2 och LSD 7 

förväxlats_ 

Skall vara 
Typ Beikrivning Eff.k , Mo.x 

spön . 
(KY ) 

LSD 2 Mikrosekundrör 35 10 

LSD 7 För transp. app. 200 2,7 

-

Regeringsgatan 56, Stockholm 

Tel. 210401, 210402 

\ 

RADIOAMATÖRER! 

Radioreparatör 

me d fl e r:l rig vann "id felsöknin g- oc h 
r pal:ation u\- r nLli()anI;i gg Ilill ~;:n' (~ä n

LIare oc h mottag ure) erh:'ller unställ 
Idu g \-·id !{ungl. Hallands flygflottilj8 
flY g" vc' rkstad, Halmstad. 

Lön utgår enligt g,illaude kollektiv
avta1. Ansökan m ed [ll\]e.r s betyg, be 
tyg-savskl'iCter t uppgift Onl \':irnplikts
Llummer och vä.rnptiktsförhttllanden 
sunlt tidigaste tiJltriidesclng insändes 
till l<'lo t tlljtngenjören , Ii' H, Unlmstad . 

~~___________________________J 

r---------------------------~\ 

Elektriska motorer 
12i-220 '·ott nllström, 100--150-300 
waU, kan all"iindas till minure ~vn.r

var, borrmaskiner oell fUrg-SprutOl', 
symaskiner Il). lli_ -tförsUlj~s Srl l!lngt 
lagret riieker för kr. 28: GO [le r st. lIlot 
llostfijrskott. Drl\'hjnl kr. 3 : 15 per st. 
DrlvrcmmRr kr. 3: 25 per m. R egk
riugsmotstånd kr. 7: 80 pe r st.. kan 
:Hl\~iinuas p:\ al.ln van't:l l. K~- u Biink
borl'Jna~kin (;~r 1~ nm[llett3 med cej 
tic.hu~k kr. 140: - l) C? l" ~t. , allström. 

ELEKTRO-MEKO 
Ring,iigen 14·9 A Stockholm 

\~----------------------------_/ 

I 
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PAPPERSKONDEN SATOR ER I I OCH KERAMIKROR 

• 

Typ PKG i alum ini umrör 
Aluminiumröret är hermet iskt tillslutet med brickor av gummi
pertinaxlaminat i boda ändorna samt försett med kraftiga 
fäständar av förtent kopportröd_ 

Följande värden lagerföras : 
Driftsp_ 600 V= (JOO V 50 pis). Pravsp. 1500 V= 
Kap . 0,05 0,1 0,25 0,5 p.F 
Dim. DX L 16x~2 16X~2 2O X 54 25X 5~ mm . 
Drift. p. 1000 V= (~CO V 50 pis ). Provsp. 2500 V = 
Kap . 0,0\ 0,02 0,05 0,1 p.F 
Dim . DX L 16x42 16 X42 20X42 20X54 mm . 

Ri fa presentera r nu två nya serie r 

papperskondensalore r i mindre for

ma t de ls i aluminiumrör och dels i 

keram ikrör. Dessa konde nsatorer 

äro avsedda att anvöndas dör kra

ven på kondensatore rnas fuk tskydd 

och isolationsegenskaper ställas 

högre än för van liga rörkondensa

lorer i papp- eller pertinaxrö r . 

Typ PKK i keramikrör 
Kondensatorn är lindad med utskjutande folier och monterad 
i ett keramikrör som är hermetiskt tillslutet me d förtenta önd
hylsor . Föliande värden lagerföras : 

Driftsp . 600 V=(300 V 50 pis) . Pravsp. 1500 V= 
Kap. 0,001 0,0022 0,0047 0,01 p.F 
Dim . DxL a X la axla ax28 8x28 mm . 

Kap. 0,022 0,047 O, l 0,22 p.F 
Dim.D X L llX28 15 X28 15X42 21 x 42 mm. 

Kondensatorerna utföras även med andra 
kapacitonser och fö r andra spänningar. 

A B R IFA NORRBYVÄGEN 30 , 

U L V S U N D A T E L 26 26 10 ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 
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MINIATYR. 
OSCILLOSCOPE 

Typ 244. 

E:t.t kvalitetsinstl'lllllent av fabrikat 
Metropolitan-Vickers, lUed iubyggd 
fö rstiirlm re. 

Sldirmdialllpt ' r: 7 on. 
ll'rekvensoltll"i'Ltle: GO p/ s-3,u i\fpjs. 
Tidsaxelfrekvens : 10 PiS- 50 ls:p/ s . 
nillLensionel': 28 X 14 X 10 cm. 

Ingenjörsfirman INTRAM A.B. 

Stopvilg. 22, BrolJllJla. Tel. 263530 

'~________________________________J 

NYHETl 


ELL ntm;irkl Hirouok i nuliotelmik 
avsedd för sjiilvstudier - den för
sta j s itt slag pli. sveu...;ka. Bol,en, 
som i hLlvudsak omfat.tar de radio
t.ekniska uyggnadsel~'menten. teori 
och kon truktion, iiI' författad av 
lekn. dr. Erik T. Glas, verksam 
som l iirnre v id Högre Telmisktt 
Liirove.rket i S tockholm. Ett detal
jerat register gör den till en ut
miirkt uPPslagsbok. 

Erik T. Glas 

RADIOTEKNIK 
32:50 LJUS 

\~------------------------------

42:11 

105 
l\li(l,lleton, JJ A: nCCC;"ing" tuhc substitntlon 
guide Look. Ncw York l03Ö. 4 :0, 215 s . RhlcL' . 
2: 40 $. 

Ur inneh,l 11e t: The haclq::;rounll of tubc 

Substitutious. R ccciving tuhc substitution 

guide. '.relevfsion receiver filament circlI it 

arrungemellts. Sef\~ic ing BlIggestion~. Ch:Jrt~ 

and table.: RTlI1A receiving tuhc r atings. 

R eceiving tube basct'L Reecivtng tuuc eharac

t.eristics. Cathodl!-ray-tube base.. Catho<1c

r tl Y tube charactcris tics. Cross index of arm y 

VT nUnIbers aLllI cO lllLllcrcia l number'. Bnllust 

Lube anu. resistor Ilumucring c.od e.ti. n'l'I\IA 
capacitor. l'esistoI", und trnnsforme r color 

codes . Pilot lump table. Germanium cl'ystal 

diode charactcri"ti,,". 

Anmiiill i: Electronics, febr. lll5 1, s. 14-1, 148, 

1 1/8 sv. 


196 
'Valker, R C: The lnllnstrial applicati olls of 
gasJillell triolles (tbyratrons). London 1()50. 
8 :0, 325 S. , 190 ill. Chapman & Ilall. 40 sh. 
Ur innel,5l1et : Fundament.al charnctcrist.lcs 
of lhe hot. catllOllc gasfilled valve. 'l'he gas
fillcd tetrode or shield grill thyratron. Me
Ihods of apvlying gnsfillc<1 triodes ; Basic 
circuits. The g a stiiled triode as a s imple 
switchin g devi ce and Borne avplications In 
l"clay elrcuit s. Indlcatiug', cont rulling and 
lnea~;uring (Ieviccs . A[)VliCftti ons as yoltagc 
unu. currl,'ot regulators. Commutati ng d evices . 
Somc other type" (jf g l'itl-coutro ll eol ga"fllle<J 
yalves. Gcne.raI r eference.. Appcndiccs . 
Index. 

C'l'HB TK (:II 1~/3 1031) 

]07 
Welded germanium diodes. ,yracllse 1ll50. 
4 :0, ca 50 S., rlngp:;rm. (Bledronics depart
ment, General clect.. lc.) 1: 25 $. [S"enska ab. 
trådlös telegraf!.] 
Ur In.nehållet: Pref'oce and introduction. Ge · 
neral sales informatioQ . Dc~ig'n and m:llllt 
facture. Specificatlons. Characteristlc curws. 
Senlee liMes. Applieations , A,ldenda. 

KTHB Cc-2302 (1\1 28/3 1(31) 

108 
\\' ;ehle, E, Der FernmcIde- unll Funkteelllli 
ker. I·'ragen un(f ADtworten mit Berechnun
gen und Lösungen fUr Gesellen- un,l Meister
prUfun~cn. 19- 23 TUllsenl!. Frankfurt am 
Maln 1950. 8 :0, 31 8. Tetzlafr. 1: 70 DM. 
Författaren: Meister im EIel,tro-lnstnllateur
Handwerk in L eisnig. 
Ur Innehållet: Grundlege nde Erklärnnge n 
und. Gesetze. l\Iagnetislflus, Induktion, Induk
th·itiit. Influenz lind Kapazitiit. Parallel- lIllII 
It eihenschaltung. "\rLJelt, Leistung und Mess
Instrumente. Stromquellen fiir Schwac hstl'Oll1. 
Fern melueaulllgen. Fern prec hunlagen. .Fu nk
t cehnlk: Sender, "'elie, Abstlmmung. Die 
Röhren, Der Emvfallg, Störschlllz. 

Hm 
Wilaon, C, Magnetie rccordlng 1900-1!HO. 
Chicago 19'30. 4 :0, Ca GO s., dupllc. (The John 
Crernl" lilHury. Bibli ogrup h y series . 1. ) Biu
liol e kl't, 86, K Rallllolph, Chicago. 2 : - $. 

r förordet: "An nttcmpt has been made t o 
makc (he bibllogrnphy cOlllplcte for llublishe(\ 
Ii l rratnre through the year 11)49, tracing the 
history, growth, anll pre~ent app lientions of 
ulugnetic recorfling flUU to ill c lude outstan
lling patents. The refercnc(~ . ltu\"e b ppn ~upp
lied with a short descripth' annotation o r 
abs tract, ",hen the contcnts of t he rcport o r 
artlcl e sCC'lIIed to demanII more comp I ·' te in
format ion than that supplie d by t hc tltle. 
DC8c rlptions of patent. han) becn omilled in 
most enses. - Ahstracts [uH'e b een take n 
f r ulll seyc.rul SO llrces fncludtng th e En~inccring
inlle", U. S. Office of t.echnlcal Bcr"ice. Bih
liography of sclent1fic alld irLllustrial r e port.", 
the Journal of the Society of motion plcture 
clJgillt:.'e.I"~ . .. The bibliography is urra n gcd 
chronolog' ically by dates of publicutlon. 
Approachcs to partieular references ar e pro
"Ided In indexes for personal and eo rporate 
IlalnC~ and for :sub jects." 
Sammanstlillnin;;-en innehallcr 339 r cfe renser. 

200 
Tele'·;Klon. Ed. by A N Goldsmith [m. fl.J . 
Publ. by RCA review, Radio corporation of 
America, RCA lahoratories di.-islon. Vol. 5 
(1947-1IH8), 6 (11)41)-1950) . Princeton, N.•r. 
1950. 8 :0, 461+422 s . RCA. Inb. 

\ 

RADIOMATERIAL 
Gra m!l)ofonmotorel', a synkron, för 

kantdrift, från kr. 30:-. 
Kristnllmikrofoner, holländskt fa

brikat, frrLll kr. 28:-, 
KOlkoruslllikrofonel', alllerikansk 

su rplus, kr. 9: 50. 
Oljelwlldcnsntorer, amerilmnsk ~ur

plus, 4 lllf. 1000 V kr. 14: 50. 
HJi'-instrnment 0,5 A, thermokopl' 

lad, 10 Å, amerikansk surplus, 
l(r. 9: 50. 

Hörtelefoner av tysl;t fnbrikat., 
4000 ohm, kr. 11: 50. 

Utgångslransformatorer , min iatyr, 
38 X 28 mm, 3 Ohm, 1 W, 12 mA 
kr. 6: <lO. 

Mellunfrekvenstrnnsfonnatorer, l1l i
niatyr, 38X25XI0 mm, 456 K(', 
kr. 6: 30. 

,JoDeskontakter, 8-pol., miniatyr. 
storlek kompleLt 41X32X20 nUlL. 
pris pr par kr. 6: 60. 

Allt netto. 

Rndiorijr, e lektrOlyter o. ])otelLt!o· 
metrar ! stor sortering. Lagerlis tn 
ii öVl'ip: radiornalerial slintles gra 
tis på begiirun. 

A.B. Inetra 
Regeringsgatall ~7, Stod:holm. 

Tel. 2001 47 - 210 55. 

, 
Radiorör för amatörer 

och industrihehov 

Typ 805 Siindartriod 125 watt .. , 
" 801 Siindartetrod 25 Wfltt... 
" 2X2/ 879 H ögS1l,inn lngsllk

riktnre ....................... .... .. . 
" V872/ 6F32 HF pen to!! ... .. . 
" 9~4 Acornrör Pen tOll 13,3 V
" mm Acornrör Triod G,3 V 
" liGG Acornrör Pent.od G,:! V 
" 20Gl '.ryratron ........... . ..... . 
" 9002 i\Ilniutyrtriod ........... . 

F1l48-Hyll15 siindartrioll. .. 
" 2C22 = 7193 sändarr;ir triod 

3,;; w att .................. .. .. .... . 
" 2C34 = RK3·! sändarrör 

trin!! 10 watt . .......... . ..... .. .. 
" EF50 Pento<l . .... ............... . 
H 2.J~1 l\Iagnetron .,. 
" 2J22 Magnetron ............. .. 
" 6AB7/ 1853 Telev islolJspeu

tod .... .... ............... .. . ....... .. . 
" 6AC7/ 1852 'l ' eIe\'i sionspen 

tod .................................. .. 
" 003 = VR150 Stabilisator

rUr . . , .... ,.' ......... ...... ,., .. ..... . 
STV 280/40 med 3 stabili 
seringsspUnningur .... ,...... . 

" GSH7 Mottngun';;r pentod 
" ECiH (Gr01Lnllp<! Grid) ...... 
" VR7 8 = Dl In.trumentdloll 
" I>BP4 Kato" .tr ,\Ierö r ........ . 
" 311P7 KfLtodstr:ilerör ........ . 

OljeI<ond , 2 uF 1.000 V .......... .. 
Oljekond. 2 ut<' 1.500 V .......... .. 
O ljekond. 8 uF 1.000 V ........... . 
Rörhållare tör EF50 och ECM 

311 : 
9 : GO 

10 : 50 
1) : GO 

11 : 
11 : 
11: ' 
14:

7:
7 : 

7: 

7 : 
9 : 

50:
GU , 

9: 50 

12: 

10: 11"0 
11,110 

22: 
4: GO 

75: 
110,
9: 110 

13: 110 
18 : 
2: 75 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 

E llrensviirdsgatan 1-3, S toekholm. 


Tel. 54 03 90. 


\------______________ .1 

http:Fundament.al
http:c.ode.ti


1:r Innehil lle t i \'01 ;; (1047- 10J ) : P ick up: New 
televis ion field-l>iekup cqufpmenr cm ployin ;; 
t he image orthieon. - TralL~mi '~ l()u: Illter 
l oc k lod s canning' fo r n ;,:: twörk te le vision . 
R eCe!ltlo n: 'l'e lcdsio n high ,o l t a ge UE' supp
Hes. 'l'el0dfiioIl RF tllrl('r~, ~ [ a.l; n e ti (.· ·ddleetion 
d r cu it. !iI fo r cath()ch:! -ray luucs. r ntcl'ear ricr 
s(lu n <l ' j' ·tem for t elr ,·is!Qn . A u t omalic g a ln 
tontrol8 for teleyi.~ion r eceIver s . - Color tele. 
,-b.; ion: Au expc l"iuH.:.u tn.1 s imultaneous enla r 
t..;, le,·i sion "y ~ t l! l!1, - Genera l : Sl m pllfiCu t ' Ie 
visio n f or 1!I<l ll stry. The sell,i l id ry pe rfor
lIlane of t ll o h uma n eye on u.n a us ol utl' sca le, 
Eleclro-ojl t ical Chnrac teri't lcs or television 
s y sterns. :\foti ou picture pl.iotug raph y of tele
\'islon ima g-(.~~ . 
TJI' Innellfdlet i "01. () (10I\l- 1950): P ickup: 
De\"i;~lo lml (' nt and p c rformance of te levision 
canlera t ulws. A new image o rlhicon . 'l'be 
vidicon, llllOtoconlluclh ' camera tllbc. 
Trall s miss-io n: Stunu:..udizatloo ot t he transicnt 
r~s pon · ' e of t c levi.s ion trau smiUers. PlIase and 
amplitll l1e cqua liz r ror teledRion u~e. Arti
ficial lines for Yilleo (listributlon a nu dela)'. 
- Rece p t ion : D en'lo jlment of a larg e metnl 
kineseo[J c for tek.vi~ i(Jn. TIe ''''e r s"i lll '-bea m :ln
ten.na for twelve -chaund tolp.vl s ion r e(~ e p tlon. 
Chnractcri sU(~~ nf lligh-·efEic i eucy clef lcc tion 
and bi g h -voltage soppl y s y;' t; c m s f o r ki n e 
scope". Automatic frequ e nc)' plltlSC contro) 
of tcl<~vb;' i() tl t'>w~e Jl ·ir('ui t F; . A stu dy of co
chnn nel aucl :lllj fle e u t -c il 'll111 C'} fn t p.r ff>re nce at 
t e1e\"i~ ! ull fo:i;...::n:tl s . - U ltl:a - Id gb r r <- lHl O Pit· c.; ; 
Me tho(l ur nl Ultiple O[Hil'atlo u or tran sm i tt e r 
tuoes partielliu !"!)' n rlllptp,l fo r t (' le vls io n 
t r a llsm Iss ion in th e ul t r:t-lli ~b - fr~(j u eucy ban d . 
Ex pe rullc u tal ultru -11 ig h -f l'cQ U(> llCY t el ev-b ioll 
stnti oD in the B rid g e por t, Cono pc t icu t a r ea. 
An eX1l0('l!n l! nt a l ultra-hidl-fr (jn pnc )' t elp 
vi sion tU ll lI r. Itrn-lli g ll-f r q ueuc y an h: nn a 
a n a syatf'IIl f Cfr te le vi s ion t r an:-.m ls aion , A n e.w 
ult.ra-high-freflll ency t (~ l( : \'i!-\ i n n tT·un ~mi ttc r. 
- Colur: A s i.x- luc g J.cyc le corupat.lb lc hi~il
d efiniti on col or tel edRion 8j"f;tcm . n nna1ys i8 
of the ~:..l lll p ling prlneip leH of the d ot-:) '(JU PIl 
t in I color te lcYi8io n " y st~m. A g e n e ral cJi . c rip
tlOll of r eceiye r·s tor tbc d ot- C(Jucnl!al co lor 
teled ' ion s ystem wIdell \lll ploy cHr 'e t -v'je,v 
tri-color k lucscopCf: . - Gen e.ra.l : 'l'e le d RiOll, 
techniqllCS unt1 3 11pllc ut.i on s, Si mpHficd t ele
vi~ion for iudn st!" )'. Theate r t levislon. -
AplJc ndix: Tele"IRion b l IJJiog raphy , 
Dessuto m s'lJnlnllllf1l·il~ a v Yis s a artiklar. 

KTHB CCI-7-U PI 23/2 1951) 
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\Vnlclwr , T , Dns Trocke ug lekbrichter-Vle l

fachmcssgeriit. Wien l!l50. 8 :0, 144 8., ll7 1I 1. 

Spring-er _ 45 : - , Inb , 5 1: - Ö . S~h , 

Ur iune h:i ll t: D ie Cha t ali te r is ti s chen Elg-en~ 

schaften d es 'l' rn e.k f! ng le ic b r lcbter-Vtcl f flch 

ntessger:ites und 1h1" IlJ influ f.i~ atl t dpn VCl"

'en<lllngszwcck ; E ill le it u n g. Au f ha u 111](1 \Vir
kl1ngsweisc ~c" Glc \t'h rlcb ters : Beg-rUfsbe s tl m
mungen. lnrH'l'e..r \Vi cl erstand tInd Ka ll uzität 
,ks Glcle hric h ters. Glelchri~hL"r"Ch altulJ gen , 
~Ies ~'~n\'elg. I,~illfach o Trockcngleicbrl hter
Strolll- unu SpanDUll~f:me~R(\ r. KotnJl ~n sntIon 
des 'l'e mpc l'atnr- und Fl'(lqll cn z. fe-hle r~ . ~r ro ck 
llgleich ric htc r -Yielfach-!Hessg el'iitf\ Bcc iufl u ' 

sun g de' U1l 8~cr<:'n StroIllkrei s 8 hel uL'r ~.Ie ~ 
s nng m it Glelehrichter -i\I " " ;:~ r ii tp n . - D as 
'Prockc.n ""' lci chr ieIJte r- lcl fach mess g-erii t i n der 
Praxis unt~r bp~onlle.rer B -p r i.ieksle hti g ung der 
~orIUaIUetcr-Schaltnn g: DinlultUll g·. i\[ess 
llIethoue n uuu Ve r fn hren ti es p('nk tische n Ge 
bralJ clles bel V iclfae llm0s,ge r ,ilen: G leic ll 
strommcssuug-e n . G l0ich8pa nnungsm s Sllng-ell. 
Glcic-hstrom- u ud S {J!l.l1n1Tog'8m~s.S lln A"en_, Wech 
$elst rOInm eSR lI ng-en. 1Vec ll :-: pIH panl1 11 n !~ 8111 0:-\:-; 
ungen. " -'ec hRelstroIll- und ' Vechselspannungs
mes!:mngen. NtTll me~s llng Il . I J i t e ratur~ ~rzcic h
uis . Sachverzeichnis . 
AmuHIc1 l: m e ktrotechnischc Z"i t. hrlt t. E T Z , 
1~ lUars lD;;!. s. 1, . 2/5 ,p. : P req nenz , f eb r, 
Hl,]l, s. 52-::;3 , 2/ 5 s p. ; öTI" , uoY.- dec. 1950, 
s, 163- 1G!, 1 2/5 sp. 

202 
(Thc) ,,·Irele.. and el c tricnl tra tl 'r :vear 
hook_ Rfl<l!ll, t e levlRion and e!edrica l a pplillll 
ces , 21 cc!. 1!l50. L on,lon [1DijO], 8 :0, 278 B, 
Trader. Inb. JO . h. () ,!. 
li r inn eh;lI let: Dlredory of prind p al trade 
organisations. Legal inforolntion. In COI"mU 
Unn nnd (}'1 ta ro l' Ule t e lp\'hdon den ler . Tcle ~ 
v is io ll s pec ificati on,. Catholle rn y tnll1' data. 
Valvc lJnsc connections. Vnlyc ba se diagram s . 
ReCeh 'e r specificatiollR. '1'ru(lc IHldl" Si;es. Ra· 
,lio an t! 'Ieetricaj wholesalers. rroprie tar y 
names dir eetory . Classifled buyer s' guide. 
Inuex to a,h·ertlscrs . Inde:'!: to contents, 
Anmäld l E1 cctronic englueering , sep t . 19;)0, 
B, 406, 1/ 3 sp, 

Material för band· och trådspelare 


ttccording-Tape faur, SCOTCH GOO fot 25 : 
1200 fot 39, 

Drh'motor 4-pt} li f:r _ 24 "vatt, omkopplingsbar 
100/ 125 e lle r 200/ 250 volt växelström. 1.400 
y/m, Startmoll\('ut 0,22 kg/cm, A. e luiame ter 
+,8 mm. Pris : 40,-

TONrnn D FÖR TAl"lE 
"Phid e li l y " l B.obmig l / .j" lHlwl iJ red cl. A II\'liu d 
11 ,,1' föl' pnl, a nul ' in s pcinit" , n l l f" b f(llll. h .Olll· T Ol II VUD FÖR TR..\.O 
IJl n eril t in s peluhl g.s - od.l ;.t \ ' , f.H~lniIl g:-; hll "' U"'l. 

I "'ris : li5 : - \\rc LJ s t~r orig inal Pr l. : 65: 

11RUVS n LAGRET 

Q 

när dct är välsorterat med servicematerial f rån 

WaLLgrens, Samtid igt känns det tryggt a tt i lagret hen 

ha andra elektriska artiklar som ökar försäljningen , 

WÄllliRENS 
GOT EBORG 2 - Tel. 174980 (Växel) 

43:11 




RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 

SPECIAL TYPER 


A.-B. ERIIK SUNDBERG 
TRAHSFORMATORFABRIK· TUREIERG 

TELEFON STOCKHOLM 351681, 351666 


Rörkopplingshand

boken 


"RADIO TUBES" 


a 'lla kopplingselement och data för 

flertalet allmänt förekommanoe 

amerikanska och europeiska rör 
Mer än 900 olika sl~hema. Pris kr 9: 5 O 

Ilos Eder bok- och radiohandlare eller 
direkt från 

AB REVA.TEKNIK 
Linköping 

VArn lii~ar {\ är l'älkonln n m e-tl bid r u8' 
under d e n na rubril~: knepiga k opplinJtOr 
oclt m ät m etod(·r. liiUilh'e r kn de d etaljer, 
e n.d al oc h e r rekt. h'll .h jälpmf'd(' 1 fö r Rer
vice och fel~(; I( ning etc. Va r je i nfört bi
drag- honoTt"r u,!i rn ed kr. 5: - . 

LOliALlSEIUKG A" TIU!\ISPOLf.: 

De fles ta servicemän veL hu r hesl'ärli" l rid 

ka n vara a ll \ id tril11I1i np; hitta r ält trinllm:r· 

51'0Ie. :Me,! nedanst'lcndc unordni n rr lUldcrHit· 

la' delta i hög g ra,!. Man tar end"st in toncn 

KOPPARTRÅO 

(S'I':Horl..(X PÄTIl:':O[5) 

fr lln sig nalgencr a lorn i motta garen och tr~idcr 

_etlan p il kort<Jutn ing>iJ'ingell pil c\ ", olika trim· 

merspolarnn. Då kortslulnill"SIing -'n hålie 

över signalspolen brukar tOllen från s ignal· 

generatorn höras S \'agare ~ medan tonen van· I 

ligt'1l försvinner hel t då rin gen hå lles över d ~J l 

inkopplau t! oscillatorspolen. 

(SL, Göteborg) 

FÖRVARING AV »IiHOIWIHLER» 
Krokodilklämlllor kunna då de ej användas 

@~=======@ 
liimpligcn förvaras fastsatta på en 2 mm tjock 

koppartråd . S N 

. . . visar vi den sista modellen aven atom· 
driven TV·mottagare. Den återfanns dock icke 
på British Radio Show 1951! 

Innehåller fullständiga schema med 

Till sist . .. 

..._ 

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H, Onn, I. Stäck 
E, Holmqvist, 
N, Larfeldt 

CENTRUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 23°970 

Grundad 1878 

-MICROHM~ 

Trödlindade precisionsmotstånd 

levereras i värden från 

0,1-1000 ohm. 

IlIgelljörsfirman 

L. G. ÖSTERBRANT 
Tegelhruksgatan 8 


Jönköping - Tel. 8196 


RADANNONS lER 
Under denna rubrik införa "i s tundtlrcli!o;ern,lp 
radannonser av nednnst,iende utseend~ till 
ett IJris a,' lir. 2: 50 per rad . l\Iinimum 2 
raders ntrymlne. De~u~a radUIl110llSer uro In ' 

sedda att sklll'''' en försälJntngskontakt radio
amatörer emellan. 

Till saJu: 10 rör. trnfikmo ttagar c (Ing.· f :a 
Etfa) . Ej f ullt I, ö rkla r. Alla de lar. MaterIaI
värde 350: - . Billi g t. S. A. Fritz, Sörmland.· 
gatan 20, Katrinehohn. 

Till snJu: 11 r Ö l~8 trafikmolt. B . 21, 1- 201\1 
I 4 band + sprid . Komp!. 000: - , V. H olst 
G. T . L , Göteborg. 

Till sulu: Omformare 500 walt, 220 ,"olt. 
Te!. Stockholm 4D 1791. 

, 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

- oell aftonskola. J ngp.njörs · , ,erkmlistarc· 0,,11 fö r mansc:xamcn . 

T"I"t..knlk med radio· ocb radarteknik. lIa.kiDt"knlk med Terk.tadeteknlk, 
LA.... l"vnlld.ko.tnllder: 100 kr. lliKr e p r m ån. ön I Stockh olm o. Göt.bore, 
:\fodcrna k urspl:wpr . V:1 rterminen lJö rJIlr H ja n . Studiehundbok sändesKKfiI pA b.rlran. 	 .A.nglT !Rek, praktik, AJder m. m. Åberopa denna Udnlne. 

lIurmiiotare....tan II A - KöPING - Tel. 11318.€J
Dag

D'GVAR LILLIEROTB. Ch·lliD.."njllr. Rektor. 

,~------------------------------------------------------------------_/ 

44:11 
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Teleteknik ingår i serien 

Ingenjörshanoboken som 
:0 

Jel 3 a. 

z 


'"!II NORDISK RO mGRAVYR z 

"
\ \ , 

'första~ 

I I 

S t O r a H DB~) K EN I 

le ik 
av vårt lands namnkunnigaste teletekniska specia
lister under redaktion av professor Stig Ekelöf 
vid Chalmers Tekniska Högskola. Tyngdpunkten 
av framställningen har till väsen tlig del lagts på 
matematisk grund. Vad som här presenteras är 
någonting betydligt utöver vad man brukar finna 
i tekniska ordböcker. 

Fackredaktör Prof. Stig Ekelöf 

Ur innehållet: 	 Byråoirektör Einar Malmgren skriver i en 
anmälan i "TELE" 1951:T LETEKNISK TEORI 


T ELEFONI 
 "Svensk teleteknik är att lyckönska ti l! 
TELESIGI ALTEKNIK att ha fått en sådan handbok. Priset är över
ELEKTRONIK komligt. Envar, som sätter värde på att hJ.FORSTARKARE 
PULSTEKNIK 	 en modern och vederhäftig, tillräckli gt ut

tömm ande och dock icke skrymmande tele
RADIOS A TDARE teknisk uppslagsbok på sin bokh ylla, re
RADIOMOTTAGARE kommenderas att skaffa den." 
TELEV1SIO NSTEKNIK 

RADIOTEKN IK 

Pris: häftad kr 48: - , klotband kr. 55:-,ANTENNER OCH VÄGUTBRED ING 
halvfranskt band kr 60:-. 

Dessutom ing1r en avdelning ALLMAN 

I alla boklådor eller direk t från förlaget. 
ELEKTROTEKNIK under redaktion av 


övering. Enar Eskilsson. Beställ genom nedanstående k upong. 


I 
I BO KBESTÄLLNING 

I Till 	 bokhandel 


I 
ell er Nordi s k Rotogravyr, Box j l11 . Stockholm 3. 


Sänd mIg ... . .. ex Ingenjörs-I handboken 3 a : Teleteknik. 

I O D Namn
Häftad 48: - Klotband 55:

I C 
Hal vfr. band 60:

I Sitt x för den bandtyp som Titel
önskas. 

I 	Likviden uttages mot postför
skott - på avbetalning med 

I 
I . . . • .. kr (minst 15: -) i må Adress 

r! aden, varvid äganoerätten över
går till mi g efter erlagd full 
Ijkvid . 


(Stryk det som ej önskas!) Postadress 
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Colwrn lit' BrUtis m IlIlllel'iets stör ta falJl'i1i för Wh'el'I.

ning a\" tJ'Udlillda tle pote l1 tiometrar o('h l'a.l'iabb 

ständ, Ihalitdsmibsigt, står Coh'em Ilå högsta nivå och 

Coh 'crn !lrodllliter all\'iindas inom ra dio- och telefonilldll

strien över hda vädden_ 

Coh'el'll \lotentiomeh'al' tillverlms fl-ån l watt tiU 15 waUs 

belastuing samt, med linjär eller semilogaritmh:il, lmrvll. 

Standal'lIIJotellUometrarna ha ell tolel'1llls av ± 10 

PrecisionS\lotentiomttJ'arlla lUlDna le,'el'eras med en 

lerans av ± 0,1 o/u. 

Col\'erll potelltiometral' lUllllla levereras 1-, 2· 

gaugade samt med alla olika axellälIgder och motstånds

,'ärden. 

Ny engelsk katalog utkommen, sändes till intresserade på begäran. 

T i II v e r k a r e: 

COLVERN LIMITED Romford, Essex, Engl. 

Generalagent för Sverige: 

Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K GÖS . B"· 'T Ö Tel. växel 540390 


