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·4-1000 A 

Högeffekt-förstärkarrör, oscillator och modulator 

Eimac-röret typ 4-1000A är en tetrod med 1000 W anodförlust. Röret är 

väl användbart ända upp till ultrahögfrekvensområdet. På frekvenser un

der 30 Mp/ s med 15 W driv,ande effekt får man ut mer än 3000 W per rör. 

Vid frekvensmodulering å no Mp/ s erhålles av ett par av dessa kraftiga 

rör över 5000 W uteffekt_ 

NOGGRANNA TEKNISKA DATA öVERSÄNDES PA BEGÄRAN 

Detta och många andra förstklassiga sändarrör tillverkas av 

EITEL·Mc CULLOUGH, INC., med fabriksmärket EIMAC. 

Det välkända hp-märket utgör en symbol för .tekniskt fulländade labora

torie-instrument. 

HEWLET' - PACKARD CO. 

tillverkar en hel serie av 

signalgeneratorer 
täckande det utomordentligt vida frekvensområdet 10 p/ s-7 600 Mp/s: 

Modell 650-A 10 p/s - 10 Mp/s 

» 608-A 10 Mp/ s - 500 Mp/ s 

» 61O-B 450 Mp/ s - 1.200 Mp/ s 

» 614-A 800 Mp/s - 2.100 Mp/ s 

» 616-A 1.800 Mp/ s - 4.000 Mp/ s 

» 618-A 3.800 Mp/ s - 7.600 Mp/s 

samt komplett 

mikrovågutrustning 

Generalagent för Sverige: 

Sveavägen 70 STOCKHOLM Tel. : 206275, 215205 
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Problemspalten 

Indus triell television 

Amatörtelev ision i Stockholm 

Vid ikonen - en ny typ av 

TV-kamerarör 

Bredbandfilter för videoför
stärkare 

BBC:s televisionsplaner 

Högklassig 3-kanaIförstärkare 

TV-mottagare 

Li kspä nningsaggregat 

4-rörs super med subminia tyrrör 

Något om anod - och galler

jordade förstärkarsteg 

Nya böcker 

Bokrevyn 

Referattj änslen 

Sammanlräden 

Organ för Stockholms Rodioklubb - Redaktör , Ingenior 

John Schröder - Redaktion och expedition , luntmakore

gatan 25, 5 tr., Stockholm - Telefon, 227560 - Postfack: 

3221, Sthlm 3 - Postgironummer: 1965 64 - Telegram

adress , Rotogravyr - Prenumerationspris: 111 år kr . 

10, -, 1/2 år kr_ 5 , SO, losnummerpris 1 kr. - Copyright 

by Nordisk Rotogravyr - Ansvarig utgiv., Simon Söder

stam - Nordi.k Rotogravyr, Stockholm 1951. 

Eftertryck av artiklar hel, eller delvi. förbjudet utan 

speciellt tllIst6nd. 


LINDNINGSMASKINER 

SlÄTLlNDNINGSMASKIN 

TYP 


Tråddiameter: 0,04 - c:a 1 mm 
Spindelhastighet: 400, 530, 800, 1 250 och 3000 v/min 
Lindningslängd : max 150 mm 
Max diameter: 125 mm 

KRYSSLlNDNINGSMASKIN 

TYP 


Lindningslängd : max 25 mm 
Max diameter: 75 mm 
Sex typer av krysslindning kan utföras 

G c: fl e r a l a g e D r: 

~~ 
'NG'N 'ÖRS flO MA 

Asöpiao 113-119 STOCKHOLM Tel växel 44 99 90 
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2) Vid gallerlikriktning får inte något ka
2 

todmotsland finnas och värdet 200 kl! är un 

der alla omständigheter orimligt. 

3) Då en pentod an vä ndes bör lämpli 

gen ett anodmotstånd på ca 200 kf! begagna, 

uch vidare bör skärmgallermotstandets res i 

stans vara nagot större än anodmotslåndels. 

4) Skärmgallre ts avkopplingskondensalOl 

bör vara mi nst 0,1 ,uF för a tt någon lågfre 

kvent avkoppling skall uppn us. 

5) För att över huv ud laget ku nna hön; 

någonting måste hörlelefonens kopplingskon> 

Och sa har då lösningar inkommit tiIl de I'arför mottagareegenskaperna inte var så helt densator ökas från 500 pF till minst 0,1 .uF 

fö rsta radiotekniska uppgiflern a. De t förvånar förstkla.s,iga. Felen var följand e: I anna t fall torde Galterström knappast höra 


emellertid Liks tröm , att någon ökning i svar,. l) Gallerkondensatorn bör vara 100 pF i loner und er IS 000 p/s. 


frekven sen ej var skö njbar i och med införan· sI. f. 0,1 flF och gallerläekan l l\Il! i s t. f. Godtagb ara lösn ingar till det la problem h al 


det av re nodlade radiop roblem i problemspal· 100 kQ. 100 kl! dämpar HF·krc tscn för hårt inlämnals av hrr : Lars Öhlin, Kommendörs
 

ten. Men Likström fr er inle upp hoppe t, 0111 (dålig selektivitet). gatan 25, Stockholm och ing. B Brolin, T a
 

att lösarna "kara skall fördu bblas så små. borsbergsvägen 14, Norrköping 8. 

ningom, så han fort sätter med friskt mod Efter denna lill a rad iot ekniska resa på 


samarbetet med radiotekni , kt l vdmannalag. Al addins högfrekvensmatta, skall vi följa Gli· 

Om dessa rad ioteknikens fördubblade Gö ran ran Perssönerna ännu högre upp i det blB.. 1 

P ers öncr kläcker fram problem, som är så + problem 2 B försökte dr Fält bestämma {('r

lätta alt ä\'en Likst.röm kan klara dem, bör _ lus tvi nkeln för en kondensator med en prin · 


de inte dlla våra radiotekniska opeciali ,; ter eip enligt sehemat i fi g. 2. 

något större besvär. I kretsen i fig. 2 a är endast kondensatorn 


liten nu går vi över till alt betrakta pro. GI förlustfri oeh inte spolen L I , vilke t felak· 
tigt uppgavs i uppgiften Ocll i så fall gjort 

blem 2 A. Detta g ällde en enrörsmo tlagare denna meningslös. När en yttre sändare indu· 
vars schema a l rge, i fi t; . 1. Vännerna Ludvig _ cerar en resonanssvängning i kretsen visar 
och Gall ersl röm had e hafl n gon di"pyt om .. l 
______________________________________________________F~ig_._l___________________ ___ ___1__ __ __. ro_r_v_o_t_m_e_t_er_n en_s_p_u_'n_n_in_g V , s_o_m å_'r_o_mv_än_t 

UTGANGSTRANSFORMATORER 
AV HÖG FI OEUTET 

''""' H 

Road, Wembley, Middlesex, Eng. 

Generalagent : A B Gösta Bäckström, Ehrensvärdsgatan 1 - 3 , Sthlm Tel. 540390 



V IT o M:s 
Potentiometrar 

med ;-~ märkt tryck- och drag trömbry fu re. 


Finnes i fuljande ohm,iirden, logarilllliska eller linjära : 


50K, lOOK, 0,5, l och 2 megohm Kr. 8: - , 


D:o u tall strömbrytare : 


lOK, 25K, 50K, lOOK ohm. 


0.23, 0,5, l och 2 meg-ohm, K r . 5: 40. 


D :o i milliatyrulförande, 25 mm diameter: Trådlindade motstånd 


10, 25K, fiOK, lOOK oh m. 


0,25, l och ~ megohm, Kr. ,,: 25, 


Grafitmotstånd 1/2, l ocll 2 \Va t t. 


( UNIVE sal-IMPORT 
AK TIEB OLA G 

Norr MälarstrllDd 62 Tel. 520685 växel 

STOCKHO LM 
 Le"ereras i "Unlen u pp t itt 160 Wu t t. 

Begär specialbroschyr 

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

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

-' 

-~ 

r2 P. 38 EH. 15 

BU LG I Ns 
ström bryta re, omkopplare, micro-switches, sig naI

lamphållare, telefonjacks, telefonproppar, finsä k

ringshållare, bilsäkringshållare, co-axialskarv

kontakte r, signalreläer, axelkopplingar m. m. 

i stor sortering. 
P. 270 

P. 290(UNIVERsal -IMPORT~I 
AKTIEBOLAG 

Norr lUälarstra.nil 62 Tel. 52 06 85 växel 

\.. Stoel.holm. ., 


D. 370jMBC 

S, 270jPD 

S. 503·505 

\ 

3: 'L 
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AMATijRKURS 


RADIOTEKNIK 

och 

PRAKTISKT RADIOBYGGE 

, 	Första brevet, innehilllande bl. n. en 

instruktionskurs telegrafi jämte 

schemor och byggnadsnnvlsningar för 

övningsappa rater e tc. slindes 

GR AT IS! 

utan HagOn S0111 hol. t förbindelse för 

Eder. 

Medsänd 40 öre i frimärken till porto 

och expedition.kostnader. 

AB BEV A.TEKNIK 
Linköping. 

L L. 

-. c 

a) b) 

Fig.2. 

proportionell mot tg för kretsens förlustvinkel 
tg '\=l / Qj dvs. Vl = kQl' Vid ett resone 
mang är det naturligtvis betydelselöst om för
lusterna ligger i kondensatorn eller i spolen. 
Vi tänka oss i fortsättningen L förlustfri och 
C1 behäflad med förluster, som kan represen
teras aven parallell resistans R j • 

När den okända kondensatorn C inkopplas 
och vridkondensatorn et vrid C1! till stiC2 
ger förlusterna i kretsen, dvs. rörvoltmeterns 
utslag sjunker till "'2= kQ2' Resonansvinkel
fr kvcnsen antages vara w. 

För fi g. 2 a gäller att 

VI =kQj =wRjC1 O) 
För fig. 2 b gäller att 

V2 = kQ2= C0 RC1 (2) 

där 

R=R1R/(Rl+R) (3) 

Totala resonanskapacitansen är fortfarande 
Cl' För den okända kondensatorn C är vidare 

Q=wRcC (4) 


Lösas R1R och Re ur ekv. (I), (2) och (4) 

och insättas i (3) erhålles genom enkla räk· 

ningar 

Q= (C/C ) [V V /( V l-V2) l
l 1 2

där självfallet kapacitansen hos den okända 
kondensatorn är 

C=C -Cl 2 

Föreliggande sifferuppgifter ger C= 180 pF 
och tg 6--1/Q=12,4' 10-4 • 

NAgon helt riktig lösning till detta problem 
har icke inströmmat, men vi går raskt vidare. 

Problem 4 A (lätta uppgiften) 

»L/14vig, Ludvig» ropade Gallerström , 

»har du tänkt på att man faktiskt inte har 
någon som helst nytta av säkringar. Dom 

gör ju inte någon nytta alls. Jag har kopp· 
lat upp följande fina anordning». Se fig. 3. 

»Här ska faktiskt inte någon säkring 

kunna gå, även om det blir genomslag i 
någon kondensator. Och ändå gick det en 

säkring så fort en kondensator packade 

ihop.» 
»Ja, kära Gallerström, det är med säk· 

ringar som med så mycket annat, dom 

Mätinstrument n1ed sikte på framtiden 
A VO-instrumentens konstruktörer ha alltid gått i främsta ledet när 
det gällt att utnyttja vetenskapens framsteg i mätteknikens tjänst. 
Därför äro de nya AVO-instrumenten, som här presenteras, verkligen 
nya och moderna i bästa mening. Engelskt sinne för kvalitet borgar 
för att de både vad beträffar teknisk konstruktion och yttre utfö
rande fylla alla anspråk på gedigenhet och pålitlighet. 

ACY ·in3Iru01enle~ tillverkas av THE AUTOMATIC COll WIHOER ANO ELECTR,CAL EQUtPMENT CD LTD, LONDON 

AVO Rörmätbrygga mod. V 
- en rörprovare av helt ny typ med 
mångSidigare användning än tidigare 
modeller. Förutom en snabb, enkel 
kontroll av alla rör av äldre och 
nyare standardtyper med avseende 
på deras "godhet" kan man nämligen 
med denna brygga även utföra alla 
erforderliga mätningar för uppw
gande av rörens karakteristikor. 
Rörmätbryggan mod. V utgör därför 
ett ypperligt hjälpmedel silväl för 
radiohandlare och serviceverksräder 
som för laboratorier och industrier. 
Pris Kr. 870:-. 

AVO Rärvoltmeter mod. E 
- ä r ett högkänsligt, noggrant, på
litligt och stabilt Ulliversalinsl rument 
fÖr mätning av ström. spänning. re
sistans, kap~citans. effekt. nivå och 
isolarions111otstålld inom 49 mälOm
råden. Pris Kr. 1)70:-. 

AVO Signalgenerator mod. W 
- en inrre:;SHllt nykonstruklio!l med 
frekvensområd et 50 kp/s--HO ~lp/8. 
uppdelat på 6 band. Noggrannhelen 
är bä ttre än ± l 0'0. Genera rorn a n
slutes till 100--250 V växelspänning. 
Pris Kr. 4(;0: -. 

SVENSKB RBDIODKTIEBOLBGET 

J\l.tröm.erpt. 12, Stockholm. Tel. 223140 - FILIALER I GöTEBORG. UALllö , SU::-.'DSVALL, öREBRO och NORRKIlPI~G 

4:1 



Mullard fotocelle r 
för industrin 

ISensi-
DarkMax. Max. Max. 

Anade 
t ivity

Ca thode Current Gas 
Type 

t o colour 
Sup ;> ly CurrentBase Amplifi· 
Voitage 

tPmp. 
ca t lon2,70 ;) ' K 

(,uA)I,uA)IV) Fac !or(,u A/I) 

20AV B8G 150 0,0510 45 -
20CG B8G 90 0,15 150 10 

20CV 
 B8G 250 20 0,05 25 -
90AG B7G 2,590 0,1 200 7 

*90AV B7G 100 0,05 455 -
*90CG 90 125B7G 2 0,1 10 
*90CV 100B7G 0,05 2010 -

1,5 0,1 58CG Wire-in 90 85 9 

58CV 
 1,5W ire-in 100 0,05 15 -

* These valves are incvluded in the new G overnment list of preferred 
val ves fo r the services. 

Fotoceller användes mer och mer som 

industrie llt hjälpmedel. Intensivt forsk

ningsarbete såvä l inom material och 

konstruktion har resulterat i en serie 

Mullard celler fö r ol ika ändamål. 

Serien indelas i tvenne grupper. Cae

sium-silver oxid katod (C-typ) celler, röd

kä nsliga i samt caesium-antimony katod 

(A-typ) celler känsliga för dagsljus. 

Allmänna data återfinnas här nedan. 

Ytterligare upplysningar lämnas på be

gäran. 

Krllftrör rö r Indus t.riellt bru k. - Sända..rör - R <inlge nrör - Iyratroller - Llkrildarö r - Fotocelle r - Elektronblb:tnr - AcceIero
me!errör - Katodstrålerör - Stnblllsatorrör _ Jinll-katodrör - Elel<trometcrrör etc. 

Generalagent: 
oFör närmare upplysningar A. REINIUS CO AB 

vänd Eder till 
Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401- 02 



g-ör den j<räsne fnusil<äls/~aren... 

Perfeld följsamhet vid 7 grams nåltryck (mikrospår .5 gram) 


och rak återgivning inom området 20-20000 pis 


Distorsion och skivnötning försumbar. 


Begär broschyr! 

r ursäljning Russint:ägen 62 

och teknisk En skede 6 

representant: ---- ----- Tel. 488267-E

r-_---..- ....---{=:J----<l ... ZOO V 
l,skSl. 

o 

5 = .säkring 2.00 rnA 
c= SOp 

Fig.3. 

måste s!cötas med omsorg om resultatet 
ska bli lyckat. Men vänd dig till PR-läsar· 
na du.» 

Här såg det hela ut alt övergå från in
tellektuella till Olle Tandbergska övningar 
så vi drar ned medlz:dandets ridå och hop
pas på läsekretsen. 

Problem 4 B (svåra uppgiften) 

När dr M Agne T Fält med gravitetiska 
steg kom invandrande på det laboratorium, 
som indirekt gav honom hans näring, såg 
han nya adepten Ludvig stirrande på la
boratoriets katodstråleoscillograf med ett 
i}lona-Lisa-leende på sina veka läppar. 

»Vad gör du min lille vän», sade dr 
Fält. 

»Ja, doktorn. Titta här I På det ena 
plattparet ligger en spänning 

u=u . sin wto 
och på det andra plattparet en annan 
spänning 

u=u ' sin 2wto 
och så ser resultatet ut så här. Hur kom
mer det sig?» 

»Hm, ja, jag har nog en smula brått nu, 
men jag skall förklara det för dig så fort 
jag får tid.» 

»Om en fjorton dagar eller så då, så PR
lösarna hunnit ingripa till doktorns rädd
ning.» 

»Ludvig! ! ! » 

M en förgäves. Den retsamme ynglingen 
hade färs vunnit snabbare än tillstyrkan
det av en skattehöjning på brända och de· 
stillerade drycker, och kvar stod doktorn 
ensam och såg på figuren på katodstråle
ro'rets skärm. J a, vilken figur? 

Och så ska som vanligt lösningarna, märkta 
~Problemlösning 4 A» och »Problemlösning 
,~B» respektive vara insända till POPULÄR 
RADIO:s redaktion, postbox 3221, Stockholm, 
senast den 20 april. 

Kommentarer och rättlösarnamn inflyta i nr 
6. l\Ien "i "iii ha flera problemförslag från 
Eisekrctsen. Hittills har två influtit på fem 
månader. En femma för varje förslag och hel-
1\.r-prenumeration för årets bästa lösare. 

Likström.. 



Störni nga r, som uppträda i rad iomottagare, ku nna i 

allmänhet borttagas med hjälp av störningsskyddskon

densatorer. Störningsskydden, som anslutas direkt till 

den störande apparaten eller maskinen. variera i 

utförande alltefter störningarnas art och intensitet. 

1. Lusrörsarma lur med 2 . Hdrlorkare med unive r

RIFAS störningsskydd 


Sl ör hushållsmaskiner strömbrytare salm% r avs törd m ed stör

nlnosskydd pzn 1011 2x kassaapparater tvättmaskiner
ninu ss l<ydd l'ZB 101a O, l + 

0.005 /-IF. Huvudkapaci/ansen 
0,003 ,tF sy mmetrisk/ in(0.1 /-IF) lir kopplad parallellt kopplad över bors/arIl a och

Över /illedninaarna och buömed m il/ punk /en anslut en 
rinasskyddskapaci /an sen (0.005 till den skyddsi$olerade mo
PF) liU arma/urs/om men. lor slom me n. 

4. univtr!a lmolor för räkne- och bokförinq!ma!kiner 
univtrsa lm otoravslörd med sW r
3. H lirklippn ina.,maskin m cd 

med s töro lnoss),ydd 75529 2 x 0.1 +0 .00:, fl1' m er! 
oinnsskydd PZD I OI :! 2x O.0:1 huuudkap aci/an serna iI,kopplade över bors/a rn a och 
/-IF symmet ri kl inkopplad över berörin 08skydd skap <lc ilansen 0,005 /-I F anslulen /tll 
tillcdninaarn a och med mil/ molors/om men. Deu u/om är en kondensator 7:11 U:! 
punk/en ansluten till den skydds0,46 /-IF i pld lbägarl' in kopplad som (J nis/s/iickare och 

slörningsskydd över cen lrifugalbrylaren.iso lerade molorslommen . 

tillverkas för en mängd olika apparater bl. a. 

hårklippningsmaskiner hårtorkare 
golvbonare dammsugare 
rakapparater tandlä/;arborrar 
hissmotorer ring kloc kor 
lysämnesrör vent ilatorer 
oljeeldningsaggregat symaskiner 

AKTIEBOLAGET RIFA • N ORRBYVÄGEN 30 • ULVSUNDA • TELEFON 26 26 10 
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Philips-rör 

Philips presenterar här några rör av
sedda för konstruktion av mindre och för mindre och medelstora förstärkare . Dessa rör re 
presenterar den senaste utvecklingen 
inom förstärkarrörsområdet såvälmedelstora förstärkare 
{råga om hög verkn 'ngsgrad som 
mikrofoni- och brumegen~!(aper . Ta

EF 40 ingångspentod 

vf II 
V A 

6,3 1,5 

. An vändn. Spänningar, Strömmar Övriga Sock.l· 
område mot,'ånd mA data koppling 

S = 11 mA{V 
Kl... A v. = 250 V 

I. ~ 100 Ri = IS Hl 
sIuirör V,2 = 265 V 

1,2 ~ 14 R, = 2,0 kQ 
V,,= -13,SV W, = 25 W 

Wo = 12 W 

Kla" AB Vb = 375 V 
II "dn = 2x75 
I. m" = 2 x 90 R.. = 4 k.Q 

pu,h·pull R" - 500Q 192 mi" ::::;;; 2 x lO Wo = 37 W 
,Iul>teg RI = 132Q 

'" ....  2x 22 

Vb - 425 V 
I. mi" = 2x 20 
I . .....  2 x l06 R., ~ 4,4 kQ 

R" 8009 Ig 2 ",~ - 2x2,4 Wo ~ 58 W 
Kla" B V.' - -42 V 19-2 ....  2x28 
siuIrör l, m~ = 2 x 20

Vb. = 800 V la m4.& - 2 x 98 R" ~ 11 kQ
Vb" = 400 V 1;2 m'n ;;;; 2x 2 Wo ~ 108 W 
V" = -41 V Ig2 mill. = 2x 27,5 

II Användn. · Spänningar, Strömmar Övriga 
område mot,tånd mA data 

typi,k. V. = 2S0V I. = 3 = 1,85mA{V 
V,2 = 140 V 1,2 = 0,55 R, = 2,5 MQ

data 
V" ~ - 2 V C." = 0,025 pF 

Vb - 250 V 
R. - 0,22 MQ I. = 0,86 lF-förstärkare g = 180R,2 = 1.0 MQ l" = 0,18 
RJ. = 1,5 kQ 

Vb = 2S0V 
tF·förstärkare R, = 0,33 Mn I. - 0,58 g = 210 

R" - 1,5 MQ 1,2 = 0,12 
RI = 2,2 k.f.! 

ECC 40 dubbeltriod 

vf 
V 

6,3 

Sock.l· 
koppling 

O:, o o o o 
' o 00° .., , , 

EL 34 slutpentod 

AX 50, AZ SO likriktarrör 

U Användn, Spänningar, Strömmar Övriga Sock.l· 
A område mot,tånd mA dat. koppling 

v, = 250 V s = 2,lmA{Vfasvandar
0,6 V. = - 5,2 V I. = 6 Ri - 11 k.f.?rör Rk = 870$2 I'- = 30 

bellerna upptar de viktigaste data och 
utförliga uppgifter kan erhållas från 
Svenska AB Philips, Röravde!ningen, 
Stockholm 6, tel. 3405 80, för riks
samtal 340680. 

Ef 40 är ett speciellt ingångsrör vars 
stabila elektrodsystem förhindrar mik
rofoneffekt. Röret medger 210 ggr 
spär.ningsförstärkning och brummet 
har - bl. a. genom en bifilärt lindad 
glödtråd - nedbringats till endast 
någon!'/' Y. 

ECC 40 är en intressant dubbeltriod 
med identiskt lika elektrodsystem med 
skilda katoder. Det kan användas som 
motståndskopplad kaskadförstärkare, 
fasvändarrör, oscillator eller för kon· 
struktion av enkla Re-generatorer. 
Brumförhålla ndena är mycket goda 
och medger så låga ingångsspänning· 
ar som 10 mY. 

t L 34 är en slutpentod med 25 W 
anodförlust. Redan i klass A lämnar 
detta rör 12 W uteffekt vid 250 V 
anodspänning . Ett push-pullsteg i klass 
AB lämnar 37 W uteffekt och ett push
pullsteg i klass Bger 108 W vid 800 V 
anodspänning. 

AX 50, AZ 50 är sedan många år 
välkända för sin pålitliga philipskva· 
litet. AZ 50 är ett helvågs- högva· 
kuumrör och AX 50 är ett helvågs 
gasfyllt rör. Huvuddata återfinnas i 
vidstående tabell. 

Typ 
vf 
V 

If 
A 

Spänningar, 
mot,tånd 

Strömmar 
mA 

Sockel· 
koppling 

,
(3. 

, 

AX 50 4 3,75 
V" ~ 2 x SOOV,1I 
VatC~ max 15 V lo = max 275 

Al 50 4 3 
V" - 2 x 500V.1I 

~ 2X400V.H 
= 2x300V", 

lo = max 250 
= max 275 
= max 300 

SubminiatyrrörDF67ochDL67 ha 
låg glödströmsför vf If Spänning.r, Strömmar Övriga 

V mA mot,tånd mA d.t.brukning och stor 
glödspänningsto!erans ~:2 ~ 22fa ~ I, = 0,05 S = 0,1 mAIV 

V" ~ _ 1,15 V 1,2 = 0,01 R, = 4 MI! 
0,625 13,3 rV~b"--:-"-'-':"":""+----+----...j 

och äro idealiska för 
= 22,5 V batteridrift. De goda 

R, = 1 MR I. = 0,0117egenskaperna ha upp R,2 = 3,9 MR 
l" = 0,0025 g = 31V" = OV 

R" = 10 M!1
nåtts genom lämplig 
avvägning mellan 

= 0,42mA/VVb=V,2= 22,5V I. ~ 0,50g lödtrådsdia metern Ri ~ 0,4 MI! 
R" = 10 MR 1,2 = 0,095 R. ~ O, IMI!RJ. O(8 /-L) och driftstempe Wo = 18mW1,25 13 

raturen, som endast Vb = V,2= 4S V l, = 0,42 _
Ro = 5,6 k R. = 0,1 MRutgör 500°(, R" = 3 MR 1,2 = 0,08 W. = 6 mW 
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POPULÄR RADID 

TIDSKRIFT , Ö R R A D I O TEL/VISION 

Industriell television 

När man talar om television är det väl i 

första hand televisionen som underhåll

ning i hemmet man tänker på. Detta 
användningsområde för televisionen, 

som amerik'anama kallar »broadcasting 
television», och som man på svenska 

i brist på bättre benämning - skulle 
kunna kalla för »rundtelevision» (i ana
logi med »rundradio»), är ju också det, 

som ännu så länge fullstän digt domine

rar televisionstekniken. Det finns emel

lertid andra användningsområden för 
television, som i framtiden kan komma 

att spela en mycket betydande roll, 
nämligen vad som innefattas i industri
eU television. Med industriell television, 

en direkt översättning av det engelska 
»industrial television», avses de använd
ningsområden för television, som inte 

kan innefattas under termen rundtelevi

stOn. 
Man bör betänka, att televisionen in

nebär i det väsentliga en utvidgning av 

det mänskliga ögats synförmåga. Rund
televisionen är bara ett exempel på en 
av tillämpningarna av denna teknik, 

som möjliggör en utökn ing av ögats 

räckvidd. Det finns emellertid en hel 

mängd områden, där en sådan ökning 
av ,den mänskliga <synförmågan skulle 

,"ara av utomordentlig betydelse. 

Man kan till en börj an föreställa sig 
vilka möj ligheter en sådan utvidgning 
av ögats räckvidd inom industrien skul
le innebära. Det finns åtskilliga indu
striella processer, som är farliga eller 

besvärliga att iaktta direkt på nära håll, 
exempelvis sådana processer, som är 
förknippade med stark värme och pro

cesser, vid vilka farliga gaser uppträ
der och försvårar direkt observation. I 
d ylika fall erbjuder televisionstekniken 
en elegant lösning. Man placerar en te
levisionskamera i närheten av det före

mål eller den process, som skall följ as 
och isäkerhl't på laboratoriet iakttar 
man sedan vad som sker på skärmen till 
en televisionsmottagare. Även för över

vak'ning av transportbanor, kontroll av 
mätinstrument på avstånd kan säkerli
gen industriella televisionsanläggningar 

erbjuda intressanta och rationella lös
ningar på besvärliga problem. 

Också polisen bör kunna få god 

användning av television för övervak
ning och kontroll; här kommer den om
ständigheten att televisionskamerorna 

m ycket väl kan arbeta vid osynligt in
frarött ljus in som en intressant om
ständighet. Televi jonens möjligheter 

för undervisning och instruktion i stor 
skala ligger i öppen dag. Antydningsvis 

o C H ELEKTRON IK 

kan nämnas, att man med en televisions
kamera ansluten till ett mikroskop i 
storbildprojektion kan visa mikropro
cesser, som det annars skulle ta ganska 

lå-ng tid och vara besvärligt att demon
strera för ett större auditorium. Den 
industriella televisionens kommersiella 
möjligheter bör inte heller förbises. 

Möjligheterna att i varuhus, i strate
giska punkter visa nyheter ifråg.a om 
kläder, återge mannekänguppvisningar 

etc. erbj uder säkerligen stora reklam
möjligheter. 

" 

Genom att man för industriell tele
vision endast i undantagsfall behöver 
räkna med större avstånd mellan kame
ra och mottag.a-re, kan man i allmänhet 

avstå från radioöverföring och kan för
binda kameran direkt med mottagaren 
via kabel. Härigenom bortfaller å tskil· 
liga problem, som uppträder vid »radio· 
vision», varför kostnaderna för .anlägg
ningar för industriell television inte be
höver bli oöverkomliga. Säkerligen vän· 

tar på detta områae åtski1liga intressan. 
ta arbetsuppgifter fö r framtidens televi
sionstekniker ! (Sch) 
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AKTUELLT 

Amatörtelevision i Stockholm 

Ingenjör Lennart Bjurström \'id den amatörtillverkade televisionskameran. I kameran ingår 
ett ikonoskop, ReA 5527, som an\ändes i ett 300-linjers system. 

Redan 1946 påbörjade ingenjörem, 

Bengt Barkland, Lennart Bjurström od 
Lennart Bl'obeck televisionsexperimen t 

Från början var avsikten att sända tele 
vision på dåvarande amatörbandet 11: 
~120 Mp/s. Planen måste emellertic 
skrinläggas genom att amatörbandet slo 

pades och ersattes med ett smalare bani 
144---146 Mp/ s, där TV-sändning intt 

var tillåten. I stället har man fortsati 

med experimenten med television pJ 
tråd för att vinna mera erfarenhet a\ 

kamerateknik och kontrollapparatul. 
Man har haft vissa funderingar att sa 

småningom komma ut på 430 Mp/s med 
en TV-station, men något sändarbygge 

har ännu inte kommit till stånd. Nu pla

nerar man att eventuellt försöka få fram 
ett TV-system per tråd, som skulle fin

na användning för industriell television. 
Än så länge bedrivs det hela emellertid 
mera som amatörexperiment men åt

skilliga värdefulla erf.arenheter har re
dan vunnits. 

Att »BBB-television» förfogar öv-er 

ganska imponerande resurser framgill' 
av de bilder som återges på denna sida. 

Beträffande den tekniska utrustningen 
kan antecknas, att det första kamera
röret som användes, var ett RCA:s ama

törikonoskop RCA 1847, vilket emeller-

Forts. på sid. 12. 

Della hemmagjorda provmönster används "id Den televisionsmottagaren, som använd " , om 
prov av upplösningsförmågan . kontrollmottagare vid televisionsexperimenten 

har 30 cm bildrör. 

I televisionsulrustningen ingJ r två stativ innehållande impulsaggregat 
för avlänkningen, biJdkontrollrör, linjekontrollrör , huvudförstärkare, 
kraftaggrep,at m. m. 

10:1 



TELEVISION 

Vidikonen - en ny typ av TV-kamerarör 

Av ingenjör Lennart Bjurström 

De typer av kamerarör, som hittills ha ger dessa genom fotoemission elektro

använts inom televisionen är ikonosko- ner, vilket innebär att de uppladdas po

pet, ortikonen samt »the image dissec ... sitivt i förhållande till det ledande skik

tor». Trots vissa olikheter i funktionen 

har dessa rör en sak gemensam; de 

bygger samtliga på foto-emission från 

l j uskänsligt material i röret. 

IKONOSKOPETS VERKNINGSSÄTT 

I ikonoskopet finn es en tunn glimmer

skiva, vilken på ena sidan är belagd 

med et t ledande skikt från vilket bild

signalen uttages (se fig. l). Andra si· 
dan av denna skiva är belagd med en 

mosaik bestående av ett otal små silver

korn, isoler,ade från varandra samt 

överdragna med ett skikt av .cesiumoxid. 

På denna på detta sätt preparerade ytan 

av glimmerskivan projiceras via lins

systemet den optiska bilden. En elek

tronstråle från en elektronkanon i röret 
är avlänkad så, att den ,avsöker ytan i 

form av ett linjeraster. Verkningssättet 

är i korthet följande: 

Varje litet silve rkorn kommer att till

sammans med det ledande skik tet på 

glimmerskivans baksida utgöra en kon

densator. När silverkornen bely~as, av-

tet på glimmerskivans baksida. Ju star

kare bel ysningen är på ett visst korn , j u 
flera elektroner avges och j u mera lad- . 

das kornen upp . Varje sådan liten kon
deI15ator, som bildas av resp. silverkorn 

och det ledande skiktet på glimmerski

vans baksida laddas alltså upp i propor
tion till belysningens styrka i olika 

punkter på mosaiken. När elektronstrå

len träffar de olika kornen, urladdas 

»kornkondensatorn» och därvid upp

står en strömimpuls genom motståndet 
R. De därvid uppstående spänningsva

riationerna påföres första röret i kam e

raförstärkaren. På detta sätt kommer 

alltså en serie av impulser, som motsva
ra ljus och skuggor på mosaiken alt 

uppstå vid strålens avsökning6rörelse 

över denna. 

HOIKONENS VERKNINGSSÄTT 

lkonoskopet är ett exempel på ett ka
merarör, som baseras på fotoemissiofl , 

dvs. frigörandet av elektroner fr ån ett 
material genom belysning. Vidikonen 

GLIMMf!.'lPLATTA 

J U5Tt:RJ NG55 PO LE 

"
~ 

"V\.ÄNKNIN.Q,:'~POLAR. 

E.LEKTQ.ON KANON 
E LE.KTRDHKANO N 

Ett nytt I,amerarör för TV, 
»vidikoneu», vars dimensioner 
är obetydligt större än ett slut
rör av äldre modell, har nyligen 
utvecklats i USA. Dess I,äuslig
het är 300 ,uA/lumen och upp
lösningsförmågan ca 600 linjer. 
Det har med gott resultat pro
vats i anläggningar för indu
striell television. 

baseras på användandet av ljuskänsligt 

material som ändrar sin elektriska Led

ningsförmåga eller konduktansen med 

belysningen. Dylika materi,al säges vara 

fotokonduktiva . Flera material såsom 

selen, svavel, selenider, sulfider och oxi
der uppvisar fotok onduktiva egenska

per. 
l fig. 2 visas schematisk skiss av röret 

med dess spolar för magnetisk fokuse

ring och avlänkning av elektronstrålen. 
Genom den långa fokuseringsspolen er

hålles en parallellförflyttning av strålen, 

vilket eliminerar risken för defokuse
ring av densamma vid avlänkningen. 

Denna typ av avlänkning och fokuse
ring användes f. ö. också i ortikonen 

och bildortikonen. »Skärmväggen» är 

så konstruerad att den tillåter passage 

av elektronstrålen, men åstadkommer en 
jämn fältfördelning framför signaIelek

troden. 

FQKUSER.I ""Gs~POLE 

I- B.L.05.G ......1. 

Fig. 2. Yidikonens principiella uppbyggnad.Fig. L Ikonoskope ls principiella uppbyggnad. 
11 : t 
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Fig. 3. Signalelektroden i vidikonen. 

Fig. 4. T ·kamera med vidikon. Observera de 
små djmensionerna! 

Amatörtelevision i Stockholm 

Forts. fr. sid. 10 

tid endast medgav ett system med 125 

linjer. 1947 skaffade man sig ett nytt 
ikonoskop, en förbättrad typ av ReA 
1847. Detta rör vars typbeteckning är 

ReA 5527 har körts med 250 linjer, 
men prov har visat, att det kan använ· 

das även i ett 300-linjers system. 

Det nuvarande systemet, som arbetar 

med 300 linjer, består aven kamera 
med fön~tärkare och avlänk,ningsför

stärkare samt en elektronisk sökare be
stående av ett 3" katodstrålerör. Vidare 

finns ett kontrollstativ innehållande im
pulsaggregat för avlänkningen, bildkon
trollrör 5", lin jekontrollrör 5", huvud

förstärkare och kraftaggregat. Via ko
a.xialkablar matas två mottagare, den 

ena av eget och den andra av engelskt 
fabrikat. Bildrörsstorleken i båda dessa 
är 10". Den engelska mottagaren är om

kopplingsbar så att även Televisions
nämndens sändningar kan mottagas. 
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I fig. 3 visas en mera detaljerad skiss 

av signalelektroden. Denna består av 

en genomskinlig, elektriskt ledande hin

na på glasväggen i rörets ena kortända. 

Denna hinna är överdragen med det 

fotokonduktiva materialet i form av ett 
tunt skikt; det är detta skikt som av-

sökes av katodstrålen. Från signalelek
troden, som är ansluten till den posi

. tiva spolen på en spänningskälla på ca 

20 V, uttages bildsignalerna och för

stärkes. StrömkälJ.ans negativa pol är 

ansluten till rörets katod. 

För .att förstå rörets verkningssätt 

tänka vi oss det först i mörker. Katod-· söker skiktytan kommer alla dessa spän

strålen, som avsöker den mot elektron
kanonen vända ytan av det fotokonduk

tiva skiktet, sänker laddningen på den
na yta till katodpotential. På grund av 

att signalelektroden är 20 V positiv i 
förh ållande till katoden, kommer en 

spänningsskillnad att bli rådande mel

lan den avsökta ytan av skiktet och den 

yta av detsamma, som ligger an mot 

signalelektroden. Endast en mycket rin

ga str öm kommer emellertid att flyta 

genom skiktet, enar det då det inte är 

belyst har en konduktivitet av storleks
ordningen 10-14 S/m. 

Om nu en bild via en optik projice
ras genom den genomskinliga signal

elektroden på det fotokonduktiva mate

rialet, kommer dettas ledningsförmåga 

att ökas i de belysta delarna. I dessa 

deJ,ar ·kommer inte längre den avsökta 

ytan att hålla sig på katod potential, utan 
de bli l il 2 V positiva (beroende på 

hg. 5. Oretuscherat 
fotografi av bild över
förd med en l " vidi
kon. 

styrkan av belysningen) mellan varje 

avsökning. Orsaken till detta är ju den 

att varje del av skiktet, som belyses blir 

mer eller mindre ledande, så att en viss 

positiv laddning uppträder på ytan av 

det fotokonduktiva skiktet i dessa delar. 

När nu strålen återkommer till den 

del av ytan , som sedan dess förra besök 
har erhållit en mot belysningen svaran

de positiv laddning, elimineras denna 

laddning och ytdelen återföres till ka

todpotentialen. När denna urladdning 

inträffar, erhålles en spänningsändring 

i punkten A, och när katodstrålen av· 

ningsändringar att sammansätta sig till 
en bildsignal, som uttages i punkten A. 

Det här beskrivna förloppet upprepar 
sig givetvis menan varje avsökning. 

Vidikonen har en känslighet av om

kring 300 ,LlA per lumen och med ett 

objektiv med en ljusstyrka f=1:2 be· 

hövs ingen extra belysning utöver den 

normala i laboratorier och fabriker. 

Röret har små dimensioner. Diame

tern är endast l tum och längden är 6 

tum. En televisionskamera för industri

ellt ändamål blir tack vare detta syn ner
ligen liten Qch behändig. 

Huruvida röret i framtiden skall 

tränga ut de tidigare typerna av kame

rarör är svårt att säga, det återstår att 
se. Enligt ReA kan man vänta att det 

skall överträffa bildortikonen, när ljus
känsligare fotokonduktiva material för 

signalelektrodskiktet ha utexperimente

rats. 



Bredbandfilter för videoförstärkare 


Av Dr.-ing. F Tischer 

Ulldersölmingen behandlar lwpplingsfilter 
för videoförstärkare, SIJeciellt ändringen 
i gränsfrellvellsen på grund av efterföl
jande rörs ingångslwpacitans. Ur lågpass
filterkedjan kan tre principiella filter· 
kopplingar hä,rledas, \'arvid rörlmpacitan
serna ingår i filtret som shuntllapa.citan
ser eller som del av dessa. En av lIOPP
lillgsvariallterna, ger de gränsfrekvellser, 
som maximalt lian uppnås vid viss in
gångslmpacitalls. Sambandet mellan grälls
freln'ens och ingångsliapacitaus föl' de 
olilm kopplingsval'ianterna har å sllådlig
gjorts i kurvform. För att l,isa, hur detta 
samband gestaltar sig iiir praldisllt ut
förda fiIterlwpplin gar har gränsfrellven
serna, hos en ofta förellOmmande filter
kO\Jplillg, Schade's filter, uträlmats och 
motsvarande värden införts i diagrammet. 

Det ar känt, att kopplingsfilter i :1:

form mellan stegen i en video-förstär
kare ger en högre gränsfrekvens än 
kompensationskopplingar med tvåpoler, 

i vilka anoden och det efterföljande 
röretl3 galler förbundits högfrekvens· 
mässigt. Vid den förstnämnda kopplin
gen infogas kapacitansema såsom shunt
kapacitanser i ett lågpassfilter. Förhål
landena kan bäst förklaras med hjälp 
av fig . l, som visar kopplingen aven 

lågpassfilterked ja. Filterked j an är av
slutad med spegelimpedansen Ro = lo så 
att anpassningen förefinnes över hela 

kedjan. 
Shuntkapacitansema utgöres delvis 

av rörkapacitanserna, och det finns fle
ra möjligheter för inkopplingen av des
sa. Ingångsimpedansen av filter.ked j an 
i punkten B motsvarar vid anpassning 

spegelimpedansen lo, vars värde vid 
gränsfrekvensen går mot oändligt värde. 

Följ ande samband fås 

Zo=loo/Yl-(w/ wgY; loo=Y L/ 2C1; 

Wgr=y2/LC1 
(l ) 

där loo = spegelimpedansen vid frekven
sen noll och Wgr gränsfrekvensen. Om 

man parallellt över ingången kopplar 
en kapacitans Cm vars värde=Ct, dvs. 
filterked j ans shuntkapacitans, blir abso
lutvärdet av ingångsimpedansen i punk
ten A konstant över hela överförings
området upp till gränsfrekvensen. Fil

terkedj an kan kopplas såsom anodimpe
dan- till ett förstärkarrör och ger i det
ta falt konstant förstärkning upp till 
gränsfrekvensen Wgr. 

Vid parallellkoppling av Cn=n' C l 

blir ingångsimpedansen Zin: 

Z;n = 1/ [ (l/ lo) +jwCnJ = Zoo/ 

[yl (W / Wgr ) "+jnw/ wg r ] (2) 
Sättes n = l erhålles: 

Z;n= loo/[Y 1-(w/ wgr )2+jW/ Wgr ] 

(3) 
Man kan framställa lin såsom produkt 
aven amplitud- och en fasfunktion : 

Z;,,=loo' eA(w)+jB(w) 

För de ifrågavarande potensexponen
tema A (w) och B (w) får man vid an

vändning av ekv. 3 följand e villkor: 
O~w$Wgr: A(w) = 0; 

B(w) = in"l (w/wg r ); 

rv :S; wgr : A (w) =-ln[y (W/Wgr) ~-l+ 
+ (w / (vgr )] ; 
B(w) = - 7[/2 (4) 

Fig. 2 visar dessa samband i kurvform. 
id användning av denna fil terkedja 

såsom anodimpedans hos en pentod, 
vars inre resistans iir oå hög, att dcss 
inverkan kan försummas, är anodväxel
spänningen proportionell mot anodi m
pedansen, så att villkoren enligt ekv. (4) 
gäller även för denna pänning. För 
anodväxelspänningen erhålles således: 

Va=Vg • S· Z;,, = Vg • S' Zoo' 
• e<l(w) + ; B(w) (S} 

där S är rörets branthet i A/V. I över
föringsområdet blir förstärkningen 
F= Va/Vg : 

Fig. 1. Lågpassfilterkedja. 
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Fig. 3. Cgk inkopplad på olika säll i !ilterkedjan. 

F= S· Zoo = S/ wgrC l (6) 

Det ligger nära till hands, att låta den 

första shuntkapacitansen C l i filterked

j an utgöras a\' anod-, katodkapacitan

sen Cak, i vilket fall C"I, =2C l . Förstärk

ningen F blir då 
(7)F= 2S/ wgrCuk 

Kvoten S/Cak kan tolkas som en vinkel

frekvens w 1. Denna motsvarar då den 

frekvens, vid vilken anodsusceptansens 

absolutvärde är lika stor som rörets 

branthet. w1, som är ett av rörets karak

teristiska data, skall i det följ ande kal

las rörets inre gränsfrekvens. Med detta 

värde kan sedan kopplingens gränsfre

kvens jämföras. Ur ekv. (7) erhålles 

följ.ande värde: 

W)fr =2w1/ F (8) 

l stället för den vanligen använda pro

dukten F . W gr -som mått för kopplingens 

godhet kan man likaväl använda band

bredden vid förstärkningen F= l, för 

vilken vid denna .koppling följ ande vär

de fås : 

(9) 

Hänsyn har hittills tagits endast till 

anodsidan, och frågan hur det efterföl

jande rörets galler, skall kopplas har 

lämnats öppen. H ärför finns flera möj

ligheter. Dessa j ämte inflytandet av ef

terfölj ande rörs galler-katodkapacitans 

på gränsfrekvensen behandlas i det föl
jande. 

För galler-katodkapacitansens Cg" 
koppling i fil terkedj an finns tre möjli g

heter, vilka antytts i fig. 3. l kopplingen 

enligt fig. 3 a används endast en filter

länk, varv id CgI, ingår som andra shunt

14:1 

kapacitans i filtret. För att nå en bättre 

kompensation, kan den jämförd med 

anodkapacitansen oftast större gallerka

pacitansen infogas så, att hälften därav 

utgör utgångs- och hälften ingångskapa

citansen i två på varandra följande fil

terlänkar, så att ett kopplingsschema en
ligt iig. 3 b erhålles. Slutligen skulle 

man kunna tänka sig, att använda en 

impedanstransformator och upptrans

formera spegelimpedansen hos den fil

terked j a, som innehåller gallerkapaci

tansen, till ett värde motsvarande spe

gelimpedansen hos filtret på anodsidan. 

Kopplingsschemat framgår ur fig. 3 c. 

Den sistnämnda kopplingen tar bästa 

möjliga hänsyn till det faktum , att gal

lerkapacitansen ofta är flera gånger 

större än anodkapacitansen. Filtren in

nehållande anod- resp. gallerkapacitan

sen uppvisar spegelimpedanser, som för

håller sig omvänt mot resp. kapacitan

ser. 

Beträffande kopplingsvarialltcll en

ligt fig . 3 a gäller att filtret är symme

2 -

Fig. 4. wg,l w som 


funktion av Ko för 

olika filtertyp er en


ligt iig. 3 a, b, och c. 0.5 


triskt ( jfr fig. l) endast om gallerkapa 

citansen har halva värdet av anodkapa 

citansen. Enligt detta är: Cuk= Cn+C 
och Cgk=C j • Filtret är på grund av de r 

alltid större gallerkapacitansen osymme 

triskt, och det är därför nödvändigt, at 

till anodkapacitansen lägga en yttre ka 

pacitans med ett sådant värde, att sym 

metrien blir återställd. Utgångspunkter 

för beräkningen av gränsfrekvensen äl 

således gallerkapacitansen. Sambande' 

mellan galler- och anodkapacitansen äl 

given genom faktorn Ko: 
Cgk=Ko' Cak (10) 

Vid införandet av det ovannämnda vill· 

koret Cgk = C1 erhålles för förstärknin

gen och för gränsfrekvensen vid för

stärkningen l: 

F=S/ wgrKoCak 
wgr= w1/Ko 

(11) 

Sambandet mellan wgr/ w 1 och Ko visas 

i f ig. 4 i kurvan al. Den för framstäl

landet av symmetrien hos filtret nöd

vändiga yttre kapacitansen Cp måste ha 

följ ande värde: 

Cp = (2Ko-l) . Cak 

Vid den andra kopplingsmöjligheten 

används två filterlänkar, varvid halva 

gallerkapacitansen motsvarar filtrets 

shuntkapacitans Cl> så att gränsfrekven

sen har dubbla värdet än gränsfrekven

sen i föregående fall. 

OJgr = 2OJ1/Ko (12) 

Kurvan b i fig. 4 visar sambandet mel

lan wgr/ w 1 och Ko för detta kopplings

filter. I de flesta fall är gallerkapacitan

sen Cgk större än 2 C j = Ca l, , så att ock

, , --------',~~ , -------~----------~---~.4__ 
',~o 



,ii här måste tillsättas en yttre kapaci BBC:s televisionsplaner
lans C[I' vars värde är C[I = Ko-l. 

Varje sådan tillsatt kapacitans föror

sakar emellertid en sänkning av den 

övre gränsfrekvensen. För alt undvika 

detta, måste man använda en impedans

transformator, och man erhåller så den 

tredje filterkopplingen 3 c_ I denna fil

terkoppling ingår halva anodkapacitan

sen såsom shuntkapacitans i anodsidans 

filter och halva gallerkapacitansen i det 

på transformatorn följande filtret. Här

vid blir: 

C,,+Ct=Cak ; C2=C~k/2 

På grund av den nästan alltid större 

gallerkapacitansen är spegelimpedansen 

Z002 på gallersidan lägre än på anodsi

dan. Transformatorns omsättningsför

håIlande n har ett sådant värde, att Z002 

transformeras upp till det värde ZOOI, 

SOI11 anodfiltrets spegelimpedans har. 
2n =Z002/Z 001 = l/Ko (13) 

Genom transformatorn nedsättes anod

växelspänningen Va med faktorn n, så 

att förstärkningen från gallret till nästa 

rörets galler blir: 

F=2S/(o)~rCak y' Ko) (14) 

Gränsfrekvensen vid förstärkningen l 
får följ ande värde: 

wgr = 2w 1/ y'Ko (IS) 

Kurvan c i fig. 4 visar gränsfrekvensens 

beroende av Ko. 

Vid jämförelse av de tre kopplingar

nas gränsfrekvenser resp. bandbredder 

ser man, att den tredje kopplingsmeto. 

den är den bästa och den första den 

sämsta. Detta har kunnat förutses, där

för att vid fall a den största yttre kapa. 

citansen har måst tillfogas för att göra 

filtret symmetriskt och därgenolll nå 

konstant förstärkning över hela överfö

ringsbandet. Kurvorna a och c är grän

serna mellan vilka gränsfrekven::erna 

hos de vanligen använda filterkopplin

garna ligger. De värden, som framgår 

ur kurvan c kan inte överskridas. De 

utgör den maximala gränsfrekven sen 

resp. bandbredden för en filterkoppling 

med ett förstärkarsteg vid kOllstant för

stärkning inom övedöringsbandet. 

De i praktiken använda kopplings-

l BBC: s televisionsplaner, som nyl igen fram

la :;; l:;, har man lagt upp en plan för de tele

visionss talioner , som skall täcka hela Englanu 

med television. ;\Ian har g jort en del beräk

ningar för fältstyrkan fran dessa planerade 

slationer och resul ta tet framgår av nedanstå

ende karta, som visar 0,5 mV/ m-gränsen (som 

motsvarar ett område av god mottagning) och 

0,1 m V/ m-gränsen ( som motsvarar den yttre 

gränsen för sändarnas servicearea) för de 

olika sändarna. De olika stationerna komm er 

att placeras på följande TV-kanaler (frekven

serna = bildsändaren., frekvens): 

Kanal l (41 Mp/s ): A/exandra Palace och 

Be/fas t_ 

Kanal 2 (,51 ,75 Mp,'s): Ha/ilie Mass och 

P/ymou.th. 

Kanal 3 (56,75 }fp,' s ) : K irk O'S halls och 

Sauthamtall. 

Kanal 4 (61,7':; Mp: s): Suttan Ca/d/ie/d och 

Aberdeen. 

Kanal 5(66,75 )fp/s): Wenl:ae och 

Pantap Pike. 

BBC har också planer på at t införa Iieen

,er för stationer som skall sända televi sions

vrogram för publika visningar i biografer o. d. 

av sportevenemang etc. Detta under förut

filtren är modifikationer av de ovan be

handlade lågpassfiltren. De förra ger 

med lägsta möjliga antal reaktanser den 

högsta möjliga gränsfrekvensen resp. 

största bandbredd. För att få ett be

grepp om, vilken gränsfrekvens man i 

Fig. 5. Filterkoppling enligt Schade. 

praktiken kan vänta sig, har en filter

koppling, Schade's koppling, vars kopp

lingschem a visas i fif'. S, närmare un

dersökts och gränsfrekvensen bestämts. 

sä ttning att man k3n få tag på frekvenser, som 

inte slör BBC:s televisionssändningar. 

Antagligen blir man nästa år tvingad att 

höja televisionslicensen från nuvarande 2 

pund lill 3 pund ( = 45 kr.). Man räknar ock

så med att televisionstjänslen i framtiden skall 

helt skiljas från BBC:s rund radioverksamhet 

både finansiellt och administrativt. 
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Gränsfrekvenserna har sammanställt~ i 
tabell l och motsvarande värden uppta

gits i diagrammet i fig. 4. I tabellen an

ges även kvoten 17 mellan dessa värden 

W gr och de maximala gränsfrekvenser

na W~r man vilka erhålles för kopplingen 

enligt schemat i fig 3 c vid resp. värden 

på Ko. 

TABELL L 

! 
_ l;) ~ r 

M / W l 17 Ko g r
l.tJ g r max 

0 76 1,52l 
0650,912 
0,600,69 II 3 
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lJUDÅTIIl.CiIVNING 

Gustaf Ilammarlund Högklassig 3-kanalförstärkare 

MELLANFÖRSTÄRKARENS 
UPPBYGGNAD 

Me1lanförstärkaren kan över en tre

läge omkopplare anslutas antingen till 
tråd radiomoltagaren, distansmottagaren 
eller grammofonförstärkaren. tgångs
impedansen kall vara 2000 ohm (se 
artikel i nr 1/ 1951) för anpa-ssning mot 
delningsfiltret och spänningsförstärknin

gen ca 10 gånger. 

Förstärkningen sker i två steg med 
blandad ström- och spänningsmotkopp

ling för erhållande av den riktiga ut
gångsimpedansen. Av klangfärgskon
trollerna har »stark diskant» inlagts i 

återkopplingsledet medan »svag dis

kant» och baskontrollen lagts före för
stärk,aren. 

I fig. l visas den kända principen för 
en förstärkare med blandad spännings-

A 

Fig. 1. Förstärkare med blandad spän
nings- och strömmotkoppling. 

och strömmotkoppling. Utgångsimpe
dansen (lut) i punkten B är 

lut = R/ l/ 
där YJ är den del av spänningen över ut
gångstransform atorn, som återföres till 
förstärkarens ingångssida. 

r/ = N2/ ( 1+ '2) 
Spänningsförstärkningen (F) mellan 

punkterna A och B bestämmes av ut
trycket 

F = 1/ 21/fJ 
som gäller under förutsättning att ,ufJ'iE> l 
och att förstärkaren bel<33tas med impe
dansen lut. 

16:-l 

I det.ta avsnitt behandlas den 
del av förstärkaren, som är ge
mensam för hela frekvensbandet 
före uppdelningen i tre kana
ler. Denna del, som tidigare be
nämnts mellanförstär!ca.ren», om
fattar bas- och disl,antkorre!c
tion jämte en tvåstegs motkoPl)
lad förstärkm·e anpassad till del
ningsfiltret. 

R\SKORREKTIONEN 

Baskorrektionen sker framför förstär

karen och inställes med hjälp aven 7
lägesomkopplare. I omkopplarens mitt· 
läge erhålles rak frekvenskurva, »stark 

bas» och »svag bas» i ytterlägena. 

Som framgår av första artikeln i den
na serie (i nr 12/ 1950) är inställningen 
med »stark bas» den som huvudsakli

gast kommer till användning för fysio
logiskt riktig lj ud återgivning. 

»Stark bas» erhålles genom spän
ningsdelning mellan motstånden R l -.1 

och kondensatorern,a Cl - 3' parallell
kopplade med motstånden R j _ •• Genom 

att inställningen sker i steg kan både 
motstånds- och kondensatorvärdena va

rieras, varigenom en mycket god över

ensstämmelse med de teoretiskt beräk
nade kurvorna erhålles. Lämpliga mot

stånds- och kondensatorvärden kan lätt 
beräknas ur de i fig. 5 i tidigare .artikel 

(i nr 1/ 1951) angivna kurvorna för 
baskorrektionen. De frekvenskurvor, 

som erhålles i de olika omkopplarläge
na, visas i fig. 4. 

»Svag bas» erhålles genom spännings

delning mellan kondensatorerna C-G 
och potentiometern P. Det bör obser
veras, att en fysiologiskt riktig höjning 

av lj ud st yrkan icke kan erhållas genom 
denna enkla anordning. I densamma 

sker en sänkning av basen istället för en 
höjning av övriga registret. En tonkon-

J MELLANFÖIlSTÄRKAREN 

troll för fysiologiskt riktig höjning a\ 
ljudstyrkan skulle medföra en ökning: 

av disponibla förstärkningen, som knap

past kan ·anses motiverad med hänsyn 
till att denna del av baskontrollen i hu
vudsak kommer till användning för be
gränsning av störningar vid distansnwt· · 
tagning. Frekvenskurvor för »svag ba_» 
framgår av fig. 4. 

DISIL\NTHORREKTIONEN 

Diskan tkorrektionen sker liksom bas

korrektionen med hjälp aven 7-läges 

omkopplare. I omkopplarens mittlägp 

fås rak frekvenskurva , i de tre undre 
ytterlägena »svag diskant». 

»Svag diskant» har placerats fr.amför 
förstärkaren och erhålles genom spän
ningsdelning mellan motståndet Rs och 

kondensatorerna CS- 10 ; frekvenskurvor 
se fig. 5. 

»Stark diskant» har inlänkats i för

stärkarens motkopplingsled. 

Dämpningsdelen (3 i motkopplingsle

det i fig. l utgöres av motstånden R l :l 

och R 23 i fig. 2. 

fJ = Rn/ (R 13+R23 ) 

Införes detta uttryck för fJ i formeln 

för förstärkningen erhålles 

F= (R13+R2s1/2YJRl3 
Som synes kan en frekvensberoende 

höj ning av förstärkningen erhållas ge

nom sänkning av motståndet meRn 
delst överbryggning aven kondensator. 
Denna höjning kan ske i obegränsad 

grad så länge P- är stort i förhållande 
till F. Höjningen av diskanten har ut

förts i 3 steg med ca 0,1 neper i varj e 
steg vid 15 000 p/ s eller en maximal 
höjning av ca 2,1 neper vid denna fre
kvens. De erforderliga kondensatorerna 
kan lätt beräknas ur ovannämnda for

mel för förstärkningen. Frekvenskurvor 
ii.terfinnes i fig. S. 



i 
Den frekvensberoende sänkningen av 

återkopplingen skulle givetvis även den 

ha kunnat tadkommas över motkopp

lingsledet genom överbryggning av mot
standet R23 medelst kondensatorer; den 

maximala sänkningen begräns.as därvid 

emellertid till 1/ 2 Yl och ett större 17 än 
det valda bör i så fall användas. Men 

därvid måste även motståndet R i fig. l 
öka- för att bibehålla den önskade ut

gångsimpedansen, vilket i sin tur med
för, att l " rre effekt måste uttagas ur 

slutröret. 

FÖRSTÄRKAREN Lindningsdata för transfonnatorn T I 

framgår av fi g. 10 i förra artikeln 
Själva för stärkarens principiella upp- nummer 2/ 1951 av POPUL 'R RADIO, 
byggnad framgår av principschemat för r r de_ ~ a data beräkna

hela mellanförstärkaren, fig. 2. 1] =200/ 1 350 = 0,148 

STYCKLISTA 

R 1- 7- 24 ,= 100 kohm Rs = 300 kohm C4 1200 pF 

R 2 = 39 kohm !{9= 200 ohm 5= 600 pF 
R3 = 14kohm RIO 14 = 100 ohm C

6
= 300 pF 

R =7 kohm R = 50 ohm C _ = 0,1 ,uF
4 iI 7 12 

R = 200 kohm R = SOOohm C = 420 pFs I2
_ 

J3 

Ro= lSOkohm R 1S = SOO kohm C
9 

210 pF 

R = 4'i0 kohm C =90 pF
I6 10 

R = 15 kohm C =0,05 ,uF
17 ll 

50 kohm C =0,2 ,u FR 1R = 13- 19 

R = 1O kohn! C = 0,02 ,uF 
19 l4 

l i\Iohm C =800pFR20 = 15 

R~I-2G - 100 ohm C10-17-23 =8 ilF 
R~i =5 kohm CI~~ ::;OO pF 

2.; =2 kohm C~0= O,5 ,uFRt a 
P = l Mohm C

21 
=200 pF 

I= O,016 /,F ~=100 ,uF 
C2 = 0,024/' F C = 4 ,<lF24 
C3 =O,047 ,,,F C

25 
-, 3 000 pF 

Fig. 3. MelJanförstärkaren är monterad på samma chassie 
som del variabla lågpassfiltret . Se även POPULÄR RA
DIO nr 2, fig, 9 sid. 18. 

+300V 

.---40(11)0 

1111 delnings

filter 

Fig. 2, Principschema för mellanförslärkaren. 
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Fig. 4. Frekvenskurvor för sl ark r esp. svag bas. 
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Fre~n~ pi" 
Fig. 5. Frekv enskurvor för slark resp. svag di skant. 

Med ett motstånd Rzs = 400 ohm 

(motsva rar R i fig. l ) och med häns)' ll 

tagen till impedansomsättningen i ut· 

gångstransformatorn erhålles utgån gs· 

impedansen 

lut = (400/ 0,148) (l 200/ 1 .350)" ~c 
= 2100 ohm 

Då utgångsimpedan sen sjunker n l\' 

got för låga frekvenser på grund a\ 

primärinduktansen transformatOfll. 

har den »teoretiska» utgångsimpedan. 

sen lagts något högre än 2000 ohm . 

Hur förstärk,arens utgångsimpedans i 

verkligheten tar sig ut framgår av del\ 

uppmätta kurvan i fig. 6. 
Den totala förstärkningen utan kor· 

rektion Ftol bestämmes -- förutom a\' 

det tidigare angivna uttrycket för F -
av spänningsomsättningen i utgångs. 

transformatorn samt den spänningsför. 

lust, som uppstår i samband med Späll

ningsdelningen för erhållande av »svag 

diskant». 

Ftot=PF/ (Rs+P)n 
F'ot= l 000 ·1200 (1430+500) / 

(1300,2·0,148' 500·1350) = 9 ggr 

där Il = spänningsomsättningen i ut· 

gå ngstransfo rm ato rn. 

Som synes är motståndet R23 i fig . .3 
verkligheten sammansatt av 2 mot· 

s tånd och en kondensator R 22 ; RZ3 och 

C20 ( i detta sammanhang kan man bort

se från inverk,an av kondensatorn CZJ ) ' 

Detta har tillkommit för att kompensera 

den förstärkningsförlust, som erhålles 

vid de lägsta frekvenserna på grund a\' 

att primärinduktansen i utgångstran3

formatorn ej är tillräckli gt hög. 

.\'.\GOT 0:\1 ,up·KLRYOR 

i 
......-- - r ' --

/ 
/ L? 

/ 

I 
~ 100 UlO 500 1000 eooo 5000 100 ilO 15000 

F1'ekwo:> pi_ 

Fig. 6. Förstärbrens utgångsimped ans 2"1 som luoklion av frek vensen. 
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Vid den höga motkoppling, som använts 

i för:stärkaren och som för frekvenser 

mellan 30 och 10000 p/ s uppgar till 

mer än 50 gånger förefinnes alltid risk 

för självsvängning. 

Speciella åtgärder måste d ärför vid

tagas för att förhindra positiv återkopp

l ing, å länge förstärkningen utan mot· 

koppling (»råförstärkningen») är stör

re än dämpningen i återkopplingsledet. 

Att utföra detta genom uppmätning a\

fa 3vrid ningen inom slingan som bildas 
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Fig. 7. flfJ·kurvor för förstärkaren. 1) rak förstärkningskurva. 2) med diskantkonlroll 
i läge + 1. 3) med diskantkontroll i läge + 2. 4) med diskantkontroll i läge + 3. 
Heldragna kurvor är upplagna med P i maximiläge, streckade med P i minimiläge. 

av förstärkaren jl och återkopplingsle

det fl och därvid alltid tillse att densam

ma blir mindre än 1800 ställer sIg ) 

praktiken synnerligen besvärligt. 

Det har emellertid under senare å ren 

framkommit metoder, som betydligt 

underlättar dessa mätningar. Det kan 

nämligen visas, att om förstärkningen i 

slingan fl- fJ faller med högst 1,4 neper 

per oktav, förstärkaren under vissa be

tingelser är stabil. I förstärkaren och 

åte.rkopplingsledet får sålunda endast 

ingå rena dämpningsnät, men däremot 

får icke några rent fasvridande nät för e

komma. En förstärkningsändrj,ng av 1,4 

neper per oktav betyder under dessa be

tingelser en·-rasvridning av 180°, men i 

praktiken är {let givetvis lämpligt att 

arbeta med en något mindre vinkel. En 

maximal förstärkningsändring av 1,2 

neper per oktav torde vara lämplig, vil

ken motsvarar en fas vridning av ca 

150°. 

Vid uppmätningen ,av jl fl -kurvan 

måste sålunda den slinga, som bildas av 

förstärkaren Il och återkopplingsledet (J 
brytas upp på lämpligt sätt, varvid till

ses att den uppbrutna slingan avslutas 

med exakt den impedans, som förefanns 

före uppbrytningen. Riktigast kan detta 

"ke om uppbrytningen sker mellan 2 rör 

,u-delen . I detta fall brytes sålunda 

omedelbart före kondensatorn Cl9 i gal

lerkretsen till slut röret, där sändningen 

sker. Mätningen utföres med hjälp av 

ett »mäthuvud», som är en kopia av 

slutsteget ifråga om galler-katodkrets 

och rörtyp . 

Vid de måttliga frekvenser det här är 

fråga om, och det enk),a motkopplings

led, som användes, kan emellertid upp

brytningen av slingan ske i motkopp

lingsledet, varvirl mätningen utföres di

rekt med en högohmi g voltmeter. De 

jip-kurvor, som återfinnas i fi g. 7 äro 

upptagna på detta sätt. Uppbrytningen 

sker lämpligen mellan motståndet Rl~ 

och katoden j första röret ; detta förses 

med ett nytt katodmotstånd av samma 

storlek som R13, över vilket sändningen 

sedan sker. På så sätt bibehålles om

kopplaren för diskantkorrektionen i sitt 

ursprungliga skick. Det är nämligen 

nödvändigt att förutom för ~rak fre

kvenskurva» upptaga flp-kurvo r även 

för de tre lägen a »stark {lis-k>ant». Det 

visade sig även alt kurvorna !ingo nå

got olika utseende beroende på poten

ti ome terns läge, varför kurvor uppta

gits för de båda ytterlägena. 

Vid justering av fl,B-kurvan gäller det 

endast att med enkla frekvensberoende 

nät variera förstärkningen så, att lut

ningen blir den ömkade. Då 6lingför 

tärkningen är densamma, som förstär 

karens a terkoppling, gälle r det att hålla 

densamma så hög som möjligt inom det 

frekvem'band , förstärkare'n är avsedd 

att arbeta inom och att utanför bandet 

låta den falla med 1,2 neper per oktav. 

Först sedan förstärkningen i 6lingan är 

mindre än noll, kan den tillåtas antaga 

ett godtyckligt utseende. Men även här 

bör man arbeta med någon marginal, 

varför man lämpligen bör följ a kurvan 

t ill några tiondels neper under noll. 

Som fram går av fi g. 3 har kurvor 

upptagits för frekven se r från 30 p/ s 

och uppåt. Givetvis borde ,up-kurvan 

även följas från 30 p/ s och nedåt, tills 

förstärkn ingen i slingan blir mindre än 

noll. Därtill s kulle emellertid forJras 

oscillator och voltmeter för frekvenser 

ned till en p/ s eller kanske därunder ; 

detta har förf . icke haft tillgå ng till. 

Dylika instrument finns emellertid i 

marknaden j ust för detta ändamål. 

Självsvängnings risken inom den na del 

av bandet, torde emellertid kunna be

mästras utan upptagning av {lp -kurvor. 

I modellappal'aten viEade det sig nöd

vändigt att öka kondensatorn Cl9 fr ån 

0,1 till 0,2 flF för att förhindra alltför 

brant fall av flp-kurvan. 

De kopplingselement som tillkommit 

i syfte att ge ,up-kurvan det önskade 

dämpning::,förloppet äro: R2 , R ,c , n, \. 
R12-C4, R I4- CI5 , R 15, Cl ~' C:'l och 

R25-C25 • 

* 
LITTERATl 'R: 

l BODE. H W: ' etwork anal)'sis artd F('(,l

back Amplijiers Design. 

'TERMAN : Radio Engi.neers· Hartdb ook. 
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TfLfVISION 

T V 

I denna avslutande artikel i l'år 
artil(e\serie om en TV-mottagare 
genomgås uppställningen a\' de 
olilm chassier som beskrivits i 
(le föregående avsnitten och Ii
\,aså redogöres för den optiska 
enheten och hur den sl,aU juste
ras in. 

I tidigare avsnitt av denna artikelserie 

har genomgil tt-3 de apparater, som man 

till stor deljälv kan bygga och mon

tera ihop. De å terstående delarna, näm

ligen den optiska enheten, spegeln och 

högspänningsgeneratorn och möjligen 

också mottagarens trähölje, som skall 

beskrivas i detta nummer, får man nooo

an5kaffa i färdi gt skick. 

Fig. l visar den färdiga projekti ons

mottagaren. De rattar, som sticker ut 

på framsidan är följande: överst t. v. 

ljudstyrkan (PI)' nederst t. v. ljusstyr

kan (P 4), överst t. h. kontrastförstärk 

-IDo t t a ga r e Av in genjörerna K Mortensen och J Paulsen 

ntngen (P2) och nederst t. h. fokus , den 

senare en potentiometer på 5000 ohm, 

som anbringas i serie med fokuserino-so 

spolen över + och -. Se nedan. 

Självfallet kan man tänka sia- andra 

planlösningar för apparaturen än den 

som tillämpats för modellapparaten ; li

kaså kan givetvis trähöljet utforma~ på 

annat sätt. Modf"11upparatens hölje har 

måtten 52 X l00X55 cm; material t ut

f!:öres av 16 mm trä. 

OPTISliA ENHET~~ 

I fi g. 3 visas den optiska enheten med 

katodstråleröret MW6/ 2 (Philips). En· 

hetens typbeteckn ing är 10950/ 15. Den 

användes i modell apparaten tillsamm ans 

med en korrektionslins typ 10938/ 02. 
Om man önskar annan skärmstorlek för 

Fig. 1. Den färdiga 
projekt ionsmolt aga
ren. 

Fig. 2. Högspän nin ~ , -

enhetens princip
schema. 

I 

L ______ .. 
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exempelvis projektion av bilden på en 

vägg, bildstorlek 91 X 122 cm, bör den

na korrektionslins utbytas mot en an

nan , t 'P 10938/04. 
Den optiska enhelcns verkningssätt 

är följande (jfr fi g. 4). Ljue,t från 

skärmen på M\ 6/ 2 kastas mot en kon

kav pegel, om befinner s ig framför 

bildrörets skärm. Den konkava spegeln 

reflekterar ljuset från bildrörets skärm 

och kastar det via en nedställd plan

spegel genom en korrek tions lins till en 

på k ab inettet anbringad spegel, (se fi g 

4) som reflekterar Ij m;et 90° mot en 

mattslipad skärm, på vilken bilden fram

träder. Det optiska systemet med den 

i modellapparaten använda projektions

linsen är beräknad för ett proj ektions

avstånd av 82,5 cm ±1,5 cm (= av

ståndet A via spegeln till B i fi g . 4) . 
Samtliga ·speglar i den optiska enhe· 

ten är försilvrade på ytan, varigenom 

dubbel reflexion från glasytan och från 

spegelytan undgås. Försilvringen på 

spegely torna måste behandlas mycket 

varsamt, i det att det på speglarna in

gå r ett mycket tunt gelatinskikt, som 

det är mycket lätt att åstadkomma re

por i. 

HöGSPANNINGSENHETEN 

På fig. 6 ses högspänningsenheten, Phi · 

lips fabrikat , som levererar de 25 kV, 

I 
I 
I 

_ _ _ 
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som MW6/ 2 kräver som anodspänning. 

Schemat för denna enhet visas i fig. 2. 

Den består aven blockeringsoscillator 

med trioden EBC3 (Bl) jämte blocke· 

ringstransformatorn 10850 (Tl)' Där· 

efter följer ett utgångssteg med EL38 

(B2 ) oc~ slutligen en högspännings· 

transformator (T2 ) och tre likriktarrör 

EY51 (Bs, B4 och Bs). Likriktarrören 

är kopplade i kaskad på sådant sätt att 

!:n tredubbling av oscillatorspänningen 

uppnås. Högspän ningstmnsformatorn, 

dioderna och kondensatorerna C8, C9 

och C10 är applicerade i ett metallhölje 

(t. v. p å fig. 6), som är fyllt med olja. 

I tilledningen till katodstråleröret är in· 

;ökjutet ett motstånd på l Mohm, som 

tillsammans med anod.katodkapacitan. 

3en i b ildröret t j än ar som filtrering för 

elen pulserande likspänning på 25 k V, 

som erhålles från högspänningsenheten. 

HögspänninF~enheten dr,ar 6,3 V, 1,6 

A och 300-350 'V, 50 mA och anslutes 

till televisionsapparatens ,nätaggregat. 

Fig. 5 visar utgångsspänningen Vh i k V 

och ingångseffekten Wb i watt, som 

funktion av utgångsströmmen i ILA. Det 

framgår av denna fig. att anodspännin. 

gell faller mycket brant, då anodström· 

men lill katodstråleröret överstiger ca 

150 ,uA ; detta är nödvändigt för att 

in te röret skal! ta skada. 

DELARNAS PLACERING 

Fig. 4 och 7 visar hur apparatens olika 

delar är pLacerade. I fig 7 visas appa· 

r'alen sedd bakifrån. Överst i lådan sy· 

nes den stora spegeln och bakom denna 

skärmen. Beträffande denna må påpe. 

kas, att Philips har speciella skärmar av 

plast, typ 10936, som otvivelaktigt är 

utmärkta. Men man kan lika gärna an

vända en mattglasskiva, varvi;d man 

vänder den matterade sidan inåt. Om 

man köper en sådan glasplatta är den 

i regel försedd med ett tunt lager av 

fett, och man bör därför innan man 

anbringar den på sin plats, gnida den 

på den matta sidan med en tra!:la dop

pad i alkohol. 

Spegeln skall vila på trälister; spe

gelns smalaste del skall läggas närmasl 

den optiska enheten. Nedanför denna 

skall ligga en platta med ett hål i, som 

inte synes på fig. 7. Plattan är bortta

gen, för att man skall se övriga enheter 

i mottagaren. Man ser dock de lister, på 

vilka den är anbringad. Plattan, som är 

Fig;, 3. Optiska enheten m. bildröret MW 6/2. 

Fig. 4, Apparatens uppbyggnad. 
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Fig. 5. Utgångsspänningen Jl h i kV och in· 

gångseffekten i Wb i watt som funktion av 

belas tningsströmmen i fiA. 

Fig, 6. Högspänningsenheten. 



Fig. 7. Den kompletta apparaten sedd bakifrån. 

tillverkad av 4 mm masonit, har till 

uppgift att hålla borta ev. svagt ljus 

från glödtrådar i rören, så att in te dessa 

når spegeln. Härigenom blir bild kon· 

tra,ten den bästa möjliga. I detta sam· 

manhang må också nämnas, ·a tt utrym· 

met ovanför denna platta och likasit 

plattan själv bör målas med svart fiirg. 

Härigenom ·kommer man ifrån ljus, 

som återkastas från rummets väggar, 

vilket kan ge upphov till besvä rande 

belysning inifrån på skärmen. 

Under nyssnämnda platta ses bild· 

och Ij uddeien , som är anbringad på en 

hylla av 6 mm plywoo·d. Rattarna stic· 

ker ut genom några hål, som är anbri.n· 

gade i frontpanelen, översta raden i 

fig. L under bild· och ljudmottagarell 

ses en skymt av likriktaranläggningen 

iJrh likaså högtalaren och högspännings· 

enheten. T. h. på botten synes bild· och 

linjeavlärikningsoscillatorerna, som är 

ställda på högkant och framför dessa 

22: '1 

ses den optiska enheten. En bit av appa· 

ratens bakstycke ses t. h. med antenn· 

ingången och uttag till en extra högta· 

lare och en extra förstärk,are. 

A VLÄNliNINGSSPOLAR OCH 

FOIil:SERINGSSPOLE 

Bildavlänknings:- polarna (klämma l och 

3 i fig. 9) har ett likströmsmotstånd på 

ca 12 ohm och en induktans på ca 4 

A 

Fig. B. Den opti~ka enh ete ns j U, lc r ingo' 
skruvar. 

mH. Linjeavlänkningsspolarna (kliim· 

ma 5 och 7 i fig. 9 ) har en induktallS 

på 3,24 mH och ett li.kströmsmotstånd 

på 4,4 ohm. Klämman märkt g förbin· 

des med chassiet på llkriktaren. 

När fokuserings· och avlänkningsspo· 

larna skall borttagas från den optiska 

enheten sker detta genom att man lossar 

skruvarna A, som visas på fig. 8, var· 

efter man vrider spolarna till dess att 

utskärningarna G ligger framför skru· 

varna A. När <:letta är fallet, kan spolar. 

larna tas ut. När röret skall sältas in , 

lossas skruvarna I och H på fig. 8, och 

röret stickes in i avlänkningsspolarna. 

Rörets hals pressas därefter försiktigt 

mot den V·formade utskärningen i plat. 

tan 1, se fig. 8, varefter skruvarna dras 

till (skruven H försi ktigt) . Röret skall 

sitta så långt in i avböjningsspolarna 

som möjligt, så att det blir god kontakt 

med metallbeläggningen. 

När della är gjort anslutes avlänk· 

ningsspolarna till resp. generatorer och 

fokuseringen iordningställes genom att 

löd stift 2 först anslutes till en 5000 
ohms potentiometers rörliga kontakt, 

medan potentiometerns ena ände för

bindes med linjeavlänkningsgeneratorn 

(uttag: märkt H i diagrammet på s. 19 i 
nr 3/ 51). Lödstift 4 (fig. 8) förbinde5 

med chassiet. Vidare bör man övertyga 

sig om alt de olika ledningarna, som 

går från likriktaren till apparaten och 

emellan apparaterna inbördes är rätt 

anslutna. Därefter kan man företa en 

första justering ·av apparaten. 

FÖRSTA I~JUSTERI~GEl\ 

Vid den första ini usteringen bör VI ha 

apparaterna uppkopplade un gefär sit 

Fig. 9. Anslutning;:;; tif ten tiII. avlänk· 
nin g_spolarn a . 



som visas på "inj ttbilden till artikeln 

i nr 3/ 51 av POPULÄR RADIO. Bild

röret skall alltså ligga fritt med påsatta 

avlänkningsspolar och bildrörets anslut

ningsdon sättes på sin plats på soc

keln av bildröret, som visas i fjg. An

slutningsproppen fr ån högspänningsag

gregatet anbringas (försiktigt!) på rö

ret. Innan vi kopplar på spänningar

na till högspäIlllingsaggregatet skruvas 

kontrasten ner till minimum och foku

seringskontrollen ställes in på minsta 

fokuseringsström. Lj uset skruv·as likale

des ner till minimum, dvs. största nega

tiva spänning anbringas på gallret på 

MW6/ 2 med hjälp av P 4 (se schemat i 

nr 3/ 51 s. 19 f ig. l och s. 20 fig. 3). 

Därefter tänder vi likriktaren. När rö

ren är uppvärmda, vilket vi kan konsta

tera genom ett svagt »knittrande» ljud 

vid 25 kY-anslutningen, skruvar man 

ganska lå ngsamt upp Ij usstyrkan med 

P4' och man får då - om .allt är all

right - en lysande yta på skärmen på 

NIW6/ 2. Fokuseringen vrides sedan till 

bästa skärpa, och man ser då i minia

tyr det välkända rastret på skärmen. 

Detta raster kommer sannolikt att stå 

snett, varför skruvarna F på fig. 8 får 

vridas, under det att man iaktt·ar största 

försiktighet både med hänsyn till katod

stråleröret och den högspänning 25 k Y, 

som man vid denna justering lätt kan få 

i fingrarna, vilket inte är så trevligt. Det 

bästa är att släcka röret varje gång man 

skall j ustera skruv arn a. 

En sak, som man bör ta sig i akt för, 

medan man arbetar med röret uttaget 

ur den optiska enheten, är uppkomsten 

av m j uka röntgenstrålar, som uppträder 

vid denna höga anodspänning. Man bör 

Likspänningsaggregat 
I nr 11 1930 av POPTJLAR RADIO beskrevs 
in g,[ende ett aggregat för alstrand e konstant 

likspänn ing. Av artikeln framgick all vid 

otora änd ringar av belastning eller inspänning 

en viss ändring av utgångsspänningen erhölls. 

I en artikel i Eleclronics dec. 1950 ges ett 

,;chellla för ett liknande aggregat, som vid 

10 °io ä ndring av nätspänningen ger en ut

spänning, som endast varierar 0,008 % för be

lastn ingar mellan °och 80 mA och som hål

ler utspänningen konstant inom 0,01 % under 

minst 24 timmar. 

Sohemat å tergives i fig. 1. Röret VI' ett 

slutrör typ 6Y6, är det egentl iga regulator· 

röret och rören "2 och V:) förstärka och jäm

föra utgångsspänningens variationer med re

ferensspänningen från V och åstadkomma
4 

den behövliga regleringsspänningen på Vl:s 

galler. Rören V5 och Va ligga inlagda i serie 

med V3 :s galler, och äro kopplade som dio

der. De matas med glödspänning från samma 

alltså inte hålla huvudet .alltför nära ka

todstråleröret, när det är fullt Ij us på 

skärmen, enär ögonen då kan ta skada 

av röntgenstrålningen . Har man till

gång härtill bör man vid provet an

bringa en blyglasplatta på l mm tjock

lek framför röret , varvid rastret kan 

studeras genom detta. 

När rastret -s tår riktigt på skärmen, 

skall generatorns utgångsspänning j u

steras så, att rastrets yta blir 3,6 X 4,6 

cm. Efter denna j ustering kan avlänk· 

ningsspolar och bildrör anbringas i den 

optiska enheten. (Pappskivan, som ute

stänger damm måste tas bort omedel· 

bart före.) Innan man sätter in röret, 

bör man doc.k föret,a en preliminär a\

provning av televisionsmottagaren. Vid 

ett tillfälle, då det är utsändning, kopp

lar man på apparaten, skruvar upp kon

tr·ast och Ij us till lämpligt värde, var

lindning W ill tll1tar V1 Oell V
3 

och verka oon, 

kompensa tion fö r g lödspänningsvariationer. 

Pot en tiotll etern P t på 50 kohm över utgå n

gen reglerar utspänninge n:; som för en inspän
ning av ca 400 volt kan fås mellan 225 och 

Fig. 1. 

275 volt. Potentiometern R, inställes för lämp· 

lig kompensation hos dioderna och motstån

det R 3 utprovas för bästa s tabiliser ing. 

efter P 1 och P 5 j usteras så, att apparaten 

synkroniserar. 

JUSTERIJIiG AV DEN OPTISKA 

ENHETEN 

Med en bild, helst en monoskopbiltl på 

MW6/ 2 flyttas den optiska enheten, som 

skall monteras på appar,atskåpets botten

platta till dess att mitten på mönstret 

faller samman med den matta skärmens 

mittpunkt och spolarnas kanter på 

mönstret ligg.;r parallellt med skärmens 

kanter. Sku!Ie man få besvär med den

na operation, får man anlita de små 

skruvarna l , 2 och 3. Därefter juste

rar man skruv,arna A, B och C i ng. 10. 
Vid denna justering måste bilden sam· 

tidigt vara elektriskt fokuserad. Sitter 

man bakom mottagaren och betraktar 

bildens översta del , vrides skruven A 

tills bästa fokusering erhålles i denna 

del av bilden. Därefter betraktas bil

den! nedersta del och B j usteras så, 

att bästa fokus ering erhålles här. C 

j usteras till fokusering i mitten , linjen 

DC i h g. 10. Denna process återuppta

ges 3 a 4 gå nger, varefter justeringen 

bör vara klar. Justeringen avslutas med 

alt man skruvar f.ast den optiska enhe

ten i golvet i lådan och la -er skruvarna 

A, B och C med de speciella låsanord

ningar, som medfölj er enheten. 

23:l 
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FÖR AMATÖR BYGGARE 

4-rörs super med subminiatyrrör 

Här följer nu fortsättningen på 
I{onstruktionsbeskrivningen för sub
miniatyrsupern med anvisningar för 
trimningen och en del prald,iska 
tips_ 

APPARATE~S i\IONTERI~-G 

I MF-filtrens botten finns det lödnabbar 

av ca 10- 15 mm längd. Dessa avklippes 

så att endast några få mm återstår vil

ket är fullt tillräckligt. Rören 2G22 och 

2E32 hopbuntas medelst cellofan klister

remsor, ' likaså rören 2E42 och 2E36. 

Mellan rören lägges lämpligen en bit 

kasserad cykelslang. MF-filtren placeras 

bredvid varandra och på vardera sidan 

de båda hopbuntade rörpaketen, se fig. 

3_ Mellan rören och MF-burkarna lägges 

även en bit gummi, och mellan MF

filtrens skärmburkar nedstickes en mäs

singsstrimla som sedan skall fastlödas 

vid jordledningen. Metallen j skärmbur

karna är nämligen ofta någon slags un 

derlig legering, på vilken lödtenn inte 

tar, varför man får utföra J' ordning av 

burkarna medelst Denna metallstrimla. 

Därefter anslutes glödströmsledningar

na, ledningarna till lVIF-filtren , anod

spännnigsledningen till MF-filtren och 

rören, samtliga motstånd utom volym

kontrollen och slutligen kondensatorerna 

utom trimrarna C l och C 2. Glödströms

lednin gens minussida ( = j ordledning

en) dras oisolerad mellan lVIF-filtrens löd

nabbar, varvid ovannämnda mässings

strimla fastl öd . Motstånden lägges i 

möjligaste mån utanpå rörhållarna där 

»lagom» plats faktiskt finns. Rörstiften 

sitter i en rak rad och de numreras med 

högsta nr vid den röda punkten (fig. 3) 

som sitter längst ned på röret. I kopp

lingsschemat har för varje anslutning till 

rören angivits numret på resp. rörs kon
takt5tift. 

Av Birger Eriksson 

N u är första fasen i apparattilIverkning

en klar. Det ä r därför kanske bäst att 

göra en första provning, innan allt mon

teras in i det rä tt trånga fodralet. Här

för anslutes provisoriskt hörlur, volym

kontroll, ramantenn, oscillator5pole, av

stämningsko ndensatorer och slutligen 

batterierna. Vid denna först a provning 

uppstår kanske svårigheter med avstäm

ningen varför man lämpligen i stället 

för de små trirnrarna inkopplar en stor 

2- cyangkondensator så att man kan ntt 

över hela mellanvågsbandet. Om man ej 

bor i närheten av en lokalstation anslu

tes yttre antenn till ramantennen , eller 

också inkopplas i stället för ramantennen 

en antennspole (se nedan ) . Är nu allt 

a) 

b) 

)! 
I - R..ÖO 

PUNKT 

(, 

e) 
// / 1\ \ \ 

12.],4567d) 

Fig. 3. Diverse detaljer, som ingår i subminia
tyrsupern. a) Rören och MF-transforma torer
na buntas ihop till en enhet. b) Den hemma
tillverkade anslutningskontakten för hörtele
fonen. c) Återkopplingsspolen måste vara rätt
vänd för att svängningar skall alstras i oscilla
torn. d ) Rörens stift numrering. 

rätt kopplat, och är oscillatorspolen vänd 

på rätt sätt, skall man få in lokalstatio 

nen sedan man sök t några gånger fram 

och åter på avstämni ngsko ndensatorer

na. Får man inte in någo nting, får mall 

försök a att försiktigt vrida på tri mskru

varna i MF-filtrenoch därefter åte r bör

ja sökanDet. MF-filtren brukar vara nå

gorl unda t rimmade på fabriken, varför 

nagra större svårigheter att vid fö r~ l a 

för söket få in lokalstationen inte behöver 

uppstå. 

TRDI~I1\"G A V MF-HRETSARNA 

Får man in en station, återst r trimning 

av MF-kretsarna. Härvid skruvar mall 

först på }IFz, tills största möjliga ljud

styrka erhålles. Därefter j usterar mall 

MF) , tills m ax styrka erhålles, &edan 

åter MF2 osv. Det är härvid lämpligt att 

mellan varje justering vrida ramanten

nen så att man minskar Ij udstyrkan 

ungefär samma grad som den ökar ge

nom j usteringen av MF-filtrens trimrar. 

Detta för att inte rören skall bli över

styrda , vilket försvå rar trimningen . Se

dan man fått upp ljudstyrkan till högsta 

möjliga kontrollerar man , att inga pip

toner uppstår om man vrider avstäm

nings- eller oscillatorkondensatorerna åt 

någo tdera hållet. Skulle så vara fa llet 

har man bara att göra en ytterst liten 

justering på någon av MF-filtrens trim

rar så att pipt{Jnen försvinner. Någon 

ytterligare trimni ng behövs ej. 

PRAI{TISIB. TIPS 

Vid en miniatyrmontering som denna 

är det bäst att ha en säkring i anod

spänningsledningen. I modellapparaten 

har använts en lampa på 1,5 volt och 

0,1 Amp. Skulle något fel uppstå är det 
24:4 
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faktiskt billigare att säkringen går an 

att man skall behöva kosta på ny rör

sats_ Denna säkringslampa är emellertid 

alldeles för stor varför man hellre bör 

skaffa en vanlig säkring i dimensionen 
15 il 20 mmX 4 mm på 0,05 A_ 

Lödningen går bäst om man vid små 

arbeten som dessa använder en liten och 

spetsig lödkol v_Tillse efter v arj e lödning 

att tråden eller vad som löds fast si tter 

ordentligt Det brukar inte vara så roligt 

om en lödning plötsligt lossnar när det 

mesta är klart, och man kanske får löda 

bort ett par kondensatorer och en del 

annat innan man får tillräckligt utrym

me för att löda fast vad som lossnat. 

Nabbarna från rörhållarna består av 

dubbla strimlor och lödning av dessa 
\i't1lar besvärligheter- Nabbarna är vis

serligen förten ta men man bör ändil 

skrapa dem ordentligt rena från oxide

ring för atl tennet skall ta ordentligt. 

Överhuvud taget F r man vara syn nerli

gen no O"grann med lödningen vid dessa 

miniatyrarbeten_ Skulle man råka tappa 

en liten tenndroppe mellan lödnabbarna 

blir det en rejäl kortslutning då avstån

det mellan nabbarna inte är mer än ca 

1 mm_ Lödningen av litztråden är inte 

VINKE-L- FÖR FA~TSÄTTNINC; AV VOL'(M~NTROUl:N 

VO L-V MKONTROL-L-
TruMRARni n 

-- R..ÖR.HlL-L-IIRe: FÖR1~L:=Jlrl ~iICKPROPP 

~ )lliill 
~ '--
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~R RÖR 

ANOD-BAiTERIER -

r- 5TRÖMBR'fTA~E. 

UTGAAGSiRANS'.§~DSPOL-E ~ ~~~:~ ____, 
, ___ _ J UiRYMME ,ÖR 

KONOUiSATORER~ -- -n -n- -n- - il-  -.J o. MOTSTAND 

MEL.L.ANVÄC;G 

I- GLÖDSTRÖMS
BATTERI 

Fig. 4. Placeringen av delarna 
i appa ra ten framgår tydligt av 
detta fotografi. Jämför även den 
schemaliska sk issen i Iig. :J. 

Fig. 5. De viktigaste detaljernas 
placering i apparalen åskådlig
göres i denna fig. Strömbryta
rens (längst upp till höger på 
bilden) konstruktion genom
gicks i förra numret. Likaså 
oscillators polens konstruktion 
(längst upp till väns ler l. 

besvärlig, om man känner till ·knepet. 

Först tas trådisolationen bort varefter 
samtliga trådar ingnidas med lödpasta. 

Jsola tionslacken brinner bort då trådar

na värms upp över en tändsticka eller 

spritlåga. Sedan är det bara att åter 

gnida in trådarna med lödpasta och löd a 

i vanlig ordning. Som kopplingstråd an
vänds tunnaste möjliga sådan med plas

ticisolering. 
Sedan man fått den provisoriska appa

raten att fungera tiII belåte·nhet, återstår 

bara att plocka in alltsammans i fodralet. 
Detta är tillverkat av trä med 5 mm tjoc

ka gavlar, inre dimension 63X21X146 

mm (yttre dim. 73X25 X 156 mm). Bot
ten och lock av 2 mm kryssfaner- Lådan 

klädes utvändigt med pegamoidIinne
duk. Delarnas placering i modellappara

ten framgår av fotografierna. Placering

en måste emellertid bli individuell bero

ende p sto rleken av de delar man lyc
kas anskaffa. I mod lIapparaten använ
des en rörhållare (placerad under ström

25:-1 



brytaren) för st ickkontakten till hör-
luren. 

i\!\:\"l' ~IJ~:DRE? 

Kan man göra apparaten ännu mindre"? 

Storleken på batterier, MF-filter och rör 

är för närvarande re-dan givna. Visserli

gen utnyttjas batteriutrymmet ej »eko

llomiskt» då batterierna endast är 16 

111m tj ocka, ehuru fodralets inre är 21 
mm, men det är ju inte mycket att häm

ta här. Återstår således detaljerna i ap

paratens övre del. TCC :s nya keramiska 

kondensatorer kan göra en hel del i frå

ga om minskat utrymme. Oscillatorspo

len är för stor. Amerikanarna har kryss

lindade spolar som är mindre än enbart 

spolstommen, som sitter inuti järnkär

nan i den oscillatorspole somalIvänts i 

modellapparaten. Strömbrytaren kan gö

ras ännu mindre. Jämför med de brytare 

som finns i de små batteriapparater, i 

vilka strömmen slutes när locket öppnas. 

Slutligen kan man undvara utgångstrans

formator om lIlan använder hörlur med 

kri stalls ystem. 

RE8l'LTAT 

Resultatet av detta apparatbygge blev 

bättre än man vågat vänta sig. Ljudet 

är rent och klart och utan märkbart rör

brus. Apparaten får ledigt rum i en in

nerficka eller handväska, ja LO.m. plats 

i en rymligt tilltagen bröstficka (se fo

to! ). Känsligheten är rätt bra trots den 

lilla ramantennen. I närheten aven 10
kalstation får man utmärkt mottagning. 

Såsom exempel kan nämnas att man får 

in Spånga på ett par mils avstånd. 

Längre bort minskar styrkan så att man 

måste ta till en antennstul11p på 2 meter. 

Två väsentliga nackdelar måste emel

lertid framhåll as: för det förs ta går det 

inte att täcka hela mellanvågsområdet 

med de små avstämningstrimrarna som 

används. Man får nöj a sig med att ta in 

enbart ].okalstationen, och apparaten kan 

Fåledes ej användas vid resor. En om

kopplare för de fasta kondensatorerna 

över tri mrarna kan j u kopplas i n men 

det komplicerar konstruktionen en hel 

del. Kan man få tr imrar på slörre vär

den är detta bekymmer ur världen. 

26:~ 
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heten aven lokalstation för att kunna 

höra något då man bär apparaten på sig. 

För dem som ej är lyckliga nog att ha 
en radiostation inpå knutarna finnes 

dock möjlighet att ändå nyttja appara

ten. I stället för ramantennen inkopplas 

en antennspole som monteras inuti ap

paraten och till vilken en yttre antenn 

anslutes. Denna spole kan lindas direkt 

på en järnpulverkärna, lämpligen en 

trimskruv som gängorna filats bort på 

i storlek 9-10 mm tjock och 12-13 
mm lång. Spolen lindas med 125 varv 

0,15--0,2 mm emaljerad koppartråd. 

'OAR Fl:\":\"8 MATERULEY? 

De små keramiska kondensatorerna fö

ras av firma lohan Lagercrantz, Stock

holm. Rören har firma Telektron, Stock

holm. Helst bör man ha rör med kon

taktstift så att man kan utn Y tt j a de små 

rörhållare, som finnas. Är rör med kon

taktstift slut kan man i stället ta motsva

rande rör med trådar för lödanslutning. 

Dessa rör har beteCkningarna 2G21, 
2E31, 2E41 och 2E35. Hörlurar, batte

rier och kabel till hörluren finns hos 

hörapparatfirmor. 

Övrigt material brukar finnas hos de 

fle5ta välförsedda radiofirmor. 

Fig. 6. Denna bild visar i skala 1:1 s torleken av de olika miniatyrkomponen
ter, som ingår i apparaten. 
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anodjordade steget en ulmärkt ersät tning förNågot on1 anod- och 
en drivtransformator till klass AB och klass 
B·, teg inom lägfrekvenslekniken . Det gallergallerj ordade förstärkarsteg jordade steget går också utmärkt båd~ i pre' 

JOst BERNHART: Traite de prise de 

son, Eyrolles Paris 1949, 382 sid. pris 

kr 29.50. 

Bernharts Traite de prise de son (Handbok i 
ljudupptagning) är på sitt sätt eLL pionjärar

bete: det är den första handbok i radions 
studioteknik som publicerats. I de vanliga 
handböckerna i akustik och elektroakustik 

beröras i allmänhet studiotekniska frågor en
dast i allmänna ordalag och fran principi ella 

utgå ngspunkter. 
Förf. har valt en lycklig utgångspunkt för 

sin framställning då han inledningsvis klargör 

skillnaden mellan att lyssna till en ljudkälla 
direkt och reproducerad. I fort sättningen be
handlas de grundläggande faktorerna för ljud
upptagningen: olika mikrofon ty-per och deras 

egenskaper och ljudupptagningslokaler av skif
tande slag med de krav man bör s tä lla på de
ras akustik. Begreppet akustiskt perspektiv 
införes i fram tlill ningen och disku teras utför

lig t ur teor liska och praktiska synpunkter, 

varj ämte örats känslighet för d istortion i olika 

former di kuteras. Människorösten och de oli
ka musik instrumen tens akusti ska prestanda 
och klangegenskaper genomgås s}'stematiskt 
och anvisningar lämnas hur man lämpligast 

bör förfara för att deras egenart bäst skall 
kunna fångas och återges vid ljudupptagning
cn. Särskilt uppmärksamhet ägnas ensemble-, 
orkester- oeh mikrofonplaceringsproblemen fö r 

var ierande instrumentbesättningar, och de teo
re tiska synpunkterna belysas med skisser från 
den praxis som tillämpas för några berömda 
euro'peiska och amerikanska orkestrar. Ljud
upptagning för tal och ljudrnontage för radio

teater ägnas stort utrymme, och de speciella 
problem som möta vid utomhusupptagningar, 

film och television behandlas i särskilda kapi
tel. Den viktiga dynamikregleringdrågan be
handlas ingående och bely, es för några orkes
terverk med stor dynamik (bl. a. Ravels Bo

lero) med åskadliga nivåkurvo r över dynami
kens variation före och efter den manuella reg

leringen, på mottagarsidan och vid inspelning 

på magnetofon, Philips-Miller och grammofon. 

I anslutning till dessa frågo r ges några syn

punkter på kompressorer och limiters. Avslut

ningsv i., berörs det kritiska lyssnandets pro

blem och lämnas några synpunkter på de \,.--rav 

man bör ställa på ljudupptagningsingenjörer. 

Boken är genomgående illustrerad med ett 

stort antal väl valda och klargörande fotogra
fier, skisser och kurvor. 

I huvudsak är Bernharts bok att betrakta 
om en kompilation. Förf. har läst den littera

tur och de tidskriftsartiklar som fi nnas och 
som ha anknytning till det ämne han be
handlar men han binder genomgående samman 

sina teoretiska erfarenheter med synpunkter 
från sin egen praktik som chef för den franska 
radions ljuduppt.agningsavclelning. Det har bli
vit en välkommen och värdefull bok, som bör 
ha alla utsikter att bli ett standardverk på detta 
viktiga område av rundradiotekniken. 

Kjell Sten.sson. 

Radiolyssnarens uppslagsbok, redak

tiun : J Schröder, 240 sid., 46 Hg., ca. 
180 fotografier, Nordisk R otogravyr, 
Stockholm 1950, pris 8: - k r. 

lär man lyssnar .,it radio händer det ofta att 
uppmärksamheten filngas av frågeställningar 
som: »Vad betyder siffrorna efter ortsnamnen 
i väderleksra pporten ?:», l Hur kommer e tt pro
gram till ? » eller :»H ur gammal är den där 
hall åmannen och var är han frå n?'J) R ad io

tjänsts programtiJnin g, »Rö~tcr i Rad io~. ger 
visserligen glimtar frä n arbctet bakom kuli ,· 
~erna och presenterar aktuella medar betare , 
men ingen lyssna re kan bevara årgiing cfkr 
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I en del fall önskar man överföra högfrekvens 

inom ett brett frekvensband från en apparat 
till en annan via en koaxialkabel. Exempel 
härpå är överföring av högfrekvens från en 

VFO till den egentliga sändaren, när man 
t. tJI:. av frekvensstabilitetsskäl elle r andra 

skäl vill ha VFO:n skild från den egentliga 
sändaren. 

I regel ha kretsarna vid kabelns början och 
slut hög impedans, under det att kabeln där

emot är av lagimpediv typ. Skulle kabeln "ara 
lång, och om den dessutom gär i farlig när
het av antenner m. m. kan det vara lämpligt 

att tillgripa impedansomsättni ngssteg. I ka
belns början in kopplar man då lämpligen ett 

anodjordat steg, medan man i kabelns änd
punkt kopplar in ett gallerjordat steg. Se 
fig.1. 

Det anodjordade steget har som bekant hög 
ingångsimpedans men låg utgångsimpedans, 

medan det gallerjordade s teget i impt danshän

seende förhåller "ig som spegelbilden till det 
anodjordade stege t, i det att ingångsimpedan
sen är låg och utgångsimpedansen är jämfö

relsevis hög. På detta sä tt erhå lles impedan" 
anpassning till kabeln. 

Beträffande det gall erjordade steget ser 

Illan av schemat en viss släktskap med en 

elektronkopplad oscillator, där den självsvän

gande kretsen ersatts med en icke svänganJc 

anordning. NIan kan lätt påvisa, att en del av 

den styreffek t, som inmatas i katoden, går 

rakt igenom stege t och i utg;'\ ngss idan upp· 

träder tillsamman s med den ytterligare effekt , 

som uppstått genom stegets arbete. Det galler

jordade steget kräver därför en ganska avse· 

värd s tyreffekt för att kunna arbeta nöjaktigt. 

En fördel är den utmärkta skärm verkan, som 

det i växelspänningsflänseende jordade gallret 

utövar. 

Användbarheten av de anod- och gallerjor

dade stegen är ej begränsad till blott den 

ovannämnda anordnin ge n. Exempelvis är det 

HF in 

selektorer och i HF·slutsteg. Vid gallerjor
dade steget har man dock att ihagkomma kra
vet på hög styreffekt och dessutom ma ,.it' Jllan 
vid amplitud modulering på grund av det gal

lerjordade stegets ovannämnd a egenskap all 
genomsläppa s tyreffekten till utgångskretsen. 

komma ihåg att modulera i både drivsteget 
och slutsteget . 

Efter denna ist a utvikning från ämnet må 
påpekas, all benägenhet för självsvängning 
och parasitsvängningar kan uppkomma i de 
nämnda förstärk ars tegen likaväl som i vanliga 

kopplingar. Det anodjordade stege t kan vid 
högre effekt fordra neutraliseri ng i vanlig 
ordnin~t varvid motsvarande svängningskre L
SH Illa ,; te konstrueras med jordad mittpunkt 
för erhållande av den bryggkoppling, som 
neutraliseringens verkningssätt bygger på. 

(Sune Breckström, SMSXLJ 
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Vårt mikrofonlaboratorium är 

PEARL tillverkar såväl 
__ synnerligen väl utrustat med m-

kristall- som dynamiska 

strument och maskiner för en perfekt ser mikrofoner. Vi har mik

rofoner som passar för
vice. BI. a. är vi de enda i landet med ut-

praktiskt taget alla spe


rustning för mätning av frekv enskurvor ciella förhållanden även


som förstkla ö" iga all

hos mikrofoner. Vi åtar oss alla slags mik

roundmikrofoner. Begär 

r-ofonreparationer oberoende av märke. vår katalog ! 

-PEARL---
MIKROFONLABORATORIUM 

FYRKANTSVÄGEN 15· SPÅNGA 


STOCKHOLl\·I TEL. 362627 


årgång av den för den obetydliga del av ma
terialet, som har intresse sedan den aktuella 
programveckan förflutit. En sammanfattning 
av dc väsentligaste svaren på liknande frågor 
i bokform borde därför ha förutsättningar att 
bliva populär bland landets över två millioner 

licensinnehavare. 

Radiolyssnarens uppslagsbok har tillkommit 
med tanke på att tillfredss tälla lyssnarnas vet
girighet i frllgor liknande ovan anförda. Efter 
inledningskapitlet, där rektor Alf Ahlberg ger 
en tankeväckande analys av konsten att lyss· 
na på radio, återfinnas sålunda avsnitt om 
vem som gör vad inom Radiotjänst, om po 
pulära radioföreläsare och radiomusiker, allt 
med utförliga biografiska uppgifter och foto
grafier. Uppgifter om programtidens fördel
ning på olika typer av program och licens
statistik ges i lättfattlig form - att exempel
vis Telegrafverket årligen tillgodogör sie: 
bortåt tio millioner av licensmedlen kan ju 
vara av ell viss t intresse nu, då en höjning 
av licensavgiften är aktuell. I de följande ka · 
pitlen redogöres för hur radioprogrammen 
planeras, hur grammofonarkivet arbetar och 
om tillkomsten av väderleksrapporter och 

TT-nyheter. 

För dem som företrädesvis lyssna till ut
ländska program finnas våglängdstabeller täc
kande samtliga våglängdsband med hänsyn 
tagen till att vissa sändare ännu ej följt den 
nya s. k. Köpenhamsplanen. Kortvågslyssnare 
få i ett särskilt kapitel råd och anvisningar. 
Emedan våglängds tabellerna på kortvåg ej äro 
aktuella någon längre tid ha de begränsats att 
omfatta endast sändare med sådan effekt att 
njutbar mottagning kan plIräknas större de

len av den tid stationerna äro hörbara. Dessa 
sändare ha även visat en tendens att arbeta 
på samma frokvens under längre tidsperioder, 
varför tabellens aktualitet ej går förlorad på 

allt för kort tid. 

Att bjuda svenska folket på ett fullvärdilll 
radioprogram har emellertid även en teknisk 
sida. I några kapitel ges en sammanfallande 
orientering om de olika faserna av det tek
niska arbetet och de problem delta kan er
bjuda. Dessa avsnitt borde vara av intresse 
ej blott för lyssnare utan i minst lika hög 
grad för radiohandlare och servicemän som 
ofta få besvara sådana frågor. En lyssnare kan 
emellertid finna åtskilligt av värde i dessa 
kapitel. De i sammanhang med beskrivningen 
av de större svenska sändarna reproducerade 
fältstyrkekartorna böra exempelvis kunna ge 
god ledning för avlyssning av lämplig station, 
och uppgifterna om trådradionätet torde vara 
värdefulla för personer inom berörda områden_ 

En radiolyssnare blir förr eller senare ap 
paratägare, och della medför nya problemstäJI
ningar. Frågan om bedömning av olika appa
rattyper, om hur antenner anordnas och vad 
som kan göras för att förhindra lokala stör· 
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Universal
inslrumen t 
Mode ll 260 

20.000 
ohm per volt 

Endast K. 250:

MÄTOMRÄDEN: 
V= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
V= 0-2,5 -l 0-50-250-1 000-50CO 
uA 0-100 
mA 0- l 0-100-:00 
A 0-10 
ohm 0-2K~J- 200-K.iJ -20M ~J 
dB -12 till +52 

Beställ idag från 

AB GYLLING & CO 
Sot Eriksgatan 50, Stockholm , Tel. 520705 (växel) 

TRÅDSPELARE! 
::iO-miu, spolar meu rostfri 0,1 mm td ll 

endast Ju. Hi:-. 

SÄNDAREAMATÖRER! 
- och Du, SOIU skall bli silndare 

amatör! 
Några TU5B A,'stälUuingsenheter 
för sUndare med siffrorna n. ena front
skalan (planet\'U xeln) uelds skadade 
.liljas till underpris, Enh eterna inne 
ha lla bl. a, 3 HammarIlInu sHnclarecond. 
\'ariabla resp, 150, 100 och 35 ]Jr, De tål a 
3000 V och kunna allvämlu. ,'1<1 amatö · 
rQrnas högsta tIllfitua cffekt, 500 watt, 
Temp, l,ompensatiunsanordnlng- 1 osc,
steget, Hf-d rosslar för sUndarc, kel' , 
~polar och omkopplare, planet"kula me,l 
utvö.xl1ng (PA), i oSC,-stl'gpt den be
r ömda snäcl"'äxeln mctl tl'UnlRl.::ala OCh 
2(;00 delstreck, 

Allt cndas t Kr, 27: -

4 st. 75-\\'altsrör 1025 15: 

2 ti t o 125-watt~rör 820 " 1~:
"8,:12", l öI" driyn. av :.W 1i: 
Ker,-hällare till 8~G ,'): -

ReA 700-wattssänilare ET4332. 
Anbud ö\'er Kr , 1.300: - önska", 
Frek\'.-område 2- 20 mc , I';:ristallstyrd , 

REIS RADIO 
SM6BWE Ragnar von Reis 

rolb.emsplntsen 2 - Göteborg. 

ningar avhandlas i ett par kapilei och am'is

ningar för undersökning av de enklaste felen, 

och råd i fråga om an litande av reparatörer 

komplettera framställningen om apparatäga

rens problem. 

Av denna redogörelse framgår alt det är 

ett mycket omfattande material som hopbragts . 

Att i detalj granska sakuppgifterna är omöj

ligt, och det enda anmälaren funnit är att det 

program för kalibreringssignaler på kortvåg 

som anges för sändaren WWV ej är giltigt se

dan den l jan. 1950. I övrigt svara ett flertal 

funktionärer vid Radioljänst och Telegraf

verket för olika kapitel, och detta får borga 

för uppgifternas korrekthet.. Ett behagligt 

papper och trevlig typog rafisk utstyrsel bidra

ger till det intryck av vederhäftighet boken ger. 

COH. 

BOKREVYN 
TECKENFöRKLARINGAR OCH LÅNE

VILLKOR , 
TcckenCörk larlng-ar, se POPliLÄR RADIO 

n r 8, 1950, s, 255. 
För tekniska bibliotekens länevilll,o r m, m, 

se POPULAR RADIO nr O, 19GO, s, 302-304, 
a06 och 308, 

Senaste litteratur . 
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Bohlin, H: Elektricitetslära och elel<trotcl,nik 
för tekniska Wro,·erk. G upp!. Stockholm 1950. 
8 :0, li82 S . SV, boJ'förlaget , Inb, 15: - kr . 
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107 
SUjeholm, G: Pre lilllinlirt korupendilllll i elek
tronik. Allmiin kurs, 2 [omarb.] uppI. Utg', av 
Lumalampau ak tiebolag. [Stockholm] 19..8, 
4 :0, ca 103 s " uupli c , Lumnlampan.
Ur innebliIlet : All rn,int , E1eJ,triska parti k lars 
rörelse i elektris ka oc h magnetisI", fält. Jo: rnls
slon ay elektroner, ....akuurntcknU'. ElektrOll
r c;r. 
Ur föroruet: "DenOll "ulllmanstrilllling utgör 
endast manuskript i elektronik, allmän kuf', 
och gör ej anspr:t!< po. att vara fullständIg', 
Sålunua komma VIS SR delar att omarbetas 
(speciellt [elektronrör] , . . ) och tillkommer, . , 
g asurllludolngar, teori och användning samt . , , 
uiverse special rör, - Sammanstiillnlngen om
fattar uelvis mer än vad som Ingn.r 1 elektro
nik, allmän kurs, vid K. T , H, ..." 

KTHB Ce-2282 (M 1G/l 11)51) SHIB 621.:1 
(~I 19..0: D) 

108 
LITTERATUR PÄ FRAJL\!AXDE SPRÅK, 

Bolen, lII, Weil, B H: LIterature search on 
ury cell technology, Atlanta 1948, 700 S ., lith,, 
prlnt. (Georgin school of technology, Atlanta, 
State enp;ineering' expcrlment station. Special 
repo r t. No. 27,) 

C'J'lTn '.r 2 (At laota ) Z (QD 553) 
KTHB III c ö-35U 

lO!) 
Briggs, G A: Soun,] 1'01Jroduction, 2 cd., re" 
&. enI. Bradford 1030 , 8 :0, 246 s " 193 III. 
Wharfeualc wireless works . Inb. 10 Rh , 6 tI, 

' 1' förordet: " ... 10000 coples of the first 
eultion of ' So und reprouuctlon' [se notis GG. 
no'-, 1950, 8 . 300] was, .. solu out In just O\'c r 
six month" ' .. New chap LCrs are included on 
expollenti,ll horns and TUultl-spcakers c ub iuut 
Ilnin g, a ir loadlng, dircctionnl erfect~, rJbb on 
:ipeakc~s, qu eM tions. snu an~wer9. cross over 
uet\\'orJ{s, magnetlc \'ecordlng, supphire, tUDJ;
steo-carblde ynd diamond, need le fns pe<::tJou . 
plus fresh lllformntlon on rahinet s ize and 
:-;})apc, di~c recor<1iug. nee<1l (~~ n nd J!TOO'"l':=;. 
picJ,-ups and m1cro g roove r ccords - tn nll 
lllore Ulan 100 auditlonal pagc~ with 7:1 ne\\' 
diagrams." 
Ur första kapitlet, Slze and shape of cabine ta. 
mil aot"cknu6 följ a nde I denna 2 uppl. be
handlauc iimn n: Ai r loading- and resonnnc~ , 
~e flex cabillet ,h3pe, S'1uare shape and uus • . 
Cn usual sys tem". R eflex \\'ith pipe. Listenin).:' 

t (o Rt , Size of open cauinc t s , Cabinet ucpth, 

Ca bille ts, opcn, c losed, r eflex. Hig h n ot e' 

sys tcms. Baffles. lIIatched r eso nancc. 10 Inc h 

units. 12 incl! ulllts, Illlpedance. Location of 

nir r c;onance. LF output, luternai plpe. Po 

s ition of port. Coaxial speakers. Cbeap non

r esonant reflex, 'rapered plpe. Acoustlc ab 

,orptlon. Folded tRpered pipe , 

Upptagen I AsIlb book-list i;vcl' r ekommeIl' 

dcrud 'ngelskspri\kig litteratur och förd till 

g"\'upp 1.>. 

Anlllälu i Wireless world, scpt. 19,:;0, 8 , ~~4 , 

3/~ SIL 

H O 
Dro"'Jl, F 'V III, HarriA, r J: Life Icsts Oll 
self·queuching Geiger-lIlleIler tubes wit h 
halogen and p OlyatoOlic gases as quencbiu ;:, 
agents , San Francisco 19..9, 4 :0, 13 8" du pIk , 
(:-1a \'al radiologica! defence laboratory.) 

KTHB Br.-2-!20 (M 15/ 11051 ', 

111 
eonsol. A radio aill to navigatio n , A br i<'f 
llrscrip tion of Its use, with dp Llllls of th, ' 
s iJ l'\'ice and cover provided by exlstlog stn 
tlons, 2 el! . Lonll on 1D;:;0. 8 :0 , 20 s, tex t . (~[i 
nl.try of civil aviation, M,C,A,P. ö9.) Bb 
[ajesty's stationeryoffice. 1 sh, 6 u, 

Gov eromcnt publications, A selectlon, sept" 
okt. 10;;0, l<ommenterar: "Consol ,., Is fullr 
dcscrlbeu in this publication, together wltJ . 
its methous of use, tables for convertill).: 
RI:;nals to bearlngs, nnd maps l1lustratlnJ,C 
tl,e co"erage of the existing consol system," 

112 
euunn, S e , eraggs. J D: Co untinp; tu lJes, 
'1'II0.ory anu applications, L ondon 1\140. 4 :0. 
2.38 s., 110 i II. (Laboratory tcchniquc mono· 

I{ rapiJ.) Bntterworth, 35 s h, 

Fr illlleh;lllct: Tntroduction, Kinetic theory of 

,lIschurges and ionizlltion, Ionizatlon chambe" 

und proportional counters, Geigcr-Miiller couo· 

ter R fllle u with simple gases. Self-qnenchIIlg' 

(} eig-er-Miiller counters. Efficlency of counter. 

Hnu ana ly sls of datn . Thc co ns tructlon of 

counting tuhes, Circuits for use wltl! coun · 

t('rs, Counters in atomic and nuclear r esearcl!. 

:SvedaI fo rms of counters, Appllcatlons to 

coslllic ray studies, General appllcatlon" 

Autl10r In(lex , Subject index. 

Upptage n ! Aslib book-list över rekommende

rad cllg-el l,spr,l ki g litteratur och förd till 

grllPIl C. 

Anmiil d I Electronic engineering, aug. 10~(), 

s, 3G2-353, 31/ 6 sp, tillsamm,m~ med aUIn,i

lan av unnan bol,. 


K'rHB C·~i:i9 PI 15/ 1 1951 ) 

113 
Dill, H: Die techuisc he AkustIk , Sprache un rl 
Gehör, IIll'C Grunulagen und gegenscl tlg'" 
lJczl chunge n, ZUrlch [1\>49].8:0, 82 s .. 30 iI I. 
Författaren, Seestrasse 82, ZUrich 2. 5: ~o 
sc hw. frs. 
Författaren: SteIlvertreter des Telephonl1irek 
tors lo ZUric h, 
ur innehållet: Vorgänge im SchalIfeId, Phy,i 
kall"che Mcrlnnale einer SchalIweIle und su\! 
jektl\'es I,mpfinden dcrselben, Ger1ite zur Allf 
zeichnung VOD Schwin~ungen und Klang-ana
ly sen, Sprncl!e und Gehör. Schalldrucl< und 
Lnnt$tiirke, l!'requenzbandbreite, SprechenN 
;::ic und Verstllndllchkeit der Sprache. I3ibli" 
g- rapble, Inhults\'e rzelchnis. 
A~mäld I T ecl:,n iscbe lIIittellungen PTT, nr 4. 
11l",0, 8. 167, 2/ ;] sp, 

114 
Gibus, H: i\lessl1 ogen und Untersu ch ungen an 
Rllndfuokg-eräten. Zilrich 11)50, 8 :0, 52 8., 34 
iiI. L ecmann, 8: - schw, fr., 
Fr Inne hiiIlet : Vorwort. Mcssbedlngul'l~cn , 
BmpflndIlchkelt , Selektion. Niederfreqllen z 
tHC ' ~u n gell. Oszillator. Fa<lingregell1n ~ . 
Brumm. Strömc und Spannuogen. Tempera
turllleR. ung, Empfangs\'crsuche, Schlussbe
trllchtun gco, Nachtrag: Praktische Messer
gcbnisec . )Iesswerte ",m fehlcrhaften Runll
funk ge l'iltoll. - Inhalts\-erze lchnis, Sachyer· 
zeic l1 ni s. 

115 
Bnrke, J J): Rapid radio r e puil', Jnmni('{, . 
N, y , 1050, 8,0 , 100 s .r. D. Burl:e co .. l G8- ' 
90th a" enu (>, Jamnica 3, N, Y. 1: 2(; ,. 
Förfllttnreo: Radio rcpairman. 
{j r inn(' hn llc t : IntroducUon, - An lm pro\'cll 
si~n:ll lracer does the tri ck, S igna l tracing' 
s jleellell liP, I~very r epa il' joh I s new. 'Vh 'lt 
J<lnd nr tro ubles occnr' most frcq llen t ly ? Make 
"ome or rOllr own equipment, Let thoee Rc re\\' , 
a looo, HUUlB the word. " Your l'adl o lJ ns :l 
co lu in it hend ," In electronlcs b ins Is nece" 
sll ry , Int~rllllttents, cus~ the m a nd f Ix t hem. 
L eu\'c tiJe tubes in their Soekets . Dewure of 
b att~1'ies. Staodillg on your lH'ad to make Q 



GENERALAGENT: 

P ÄR HE LLSTRÖM 


GENERATORER 

~' 

"ov ner: 

• 
• '"', 

So-

Spannmålsgatan 14, 

TYP 

H1 


P RIS 

Kronor: 

390 : 
NETTO 

TYP 

El 


PRIS 
Kronor : 
480:

ETTO 

TYP 

B3 


PRJS 
Kronor: 
600 ; 

E TTO 

TYP 

B4 


PRIS 
Kronor: 
1.050: 
NETTO 

Frekvensområde : 
Noggrannh et : 
Skala: 

Utspänning: 

Maximal dis tor· 
sions/ri effekt: 
Distorsion: 
Spänningssteg· 
ring vid kanLVåg: 

N ätanslutn ing: 
Dimensioner: 
Vikt: 

Frekvensområde : 
Noggrannhet : 
Modulering: 
Utimpedans: 

Utspänning: 

Strålning: 
Skala: 

Nätanslutning: 

Dimensioner: 
Vikt: 

Frekvensomnlde: 
Noggrannhe t : 
Modulerin g : 
Utimpedans : 
Utspänning : 

Strålning: 
Skala: 
Nätanslutning: 
Dimensioner : 
Vikt: 

Frekvensområde : 

Noggrannhet : 
Skala: 
Utimpedans HF: 

Utspänning HF: 

Modulering : 

Utspänning LF : 
Strålning: 
Nätanslutning : 
Dimensioner : 
Vik t : 

AG El T URFIRl\1A 

GÖTEBORG TeL 132832 0.132826 

15-50.000 p/s i 3 band. 

±l %, ±1 p/ s. 

TOlallängd 457 mm. 

~Iikroin s lä llni ng 12: l. 


inusvåg eller kantvåg ; kontinuerligt inställbar för 
sinuskantvåg 200 ,uV-20 V±l dB, kanIväg 400 ,uV 
-40 V eller 800 f'V-80 V fr n topp till topp. 

0 ,25 W över 2000 ohm. 

Mindre än l % vid 1000 p/s. 


90 % av toppv ärdet uppnås på mindre än 3 f'S vid 

10 kp/ s. 

105-125 V, 210-250 V, 4{)- 100 pi s. 

3 .~,9 X 27,3 X20,3 cm. 

6,4 kg. 


100 Kp/ s-100 Mp/ s å grundton fördelade på 6 band. 

Ga ran terad tiii ± l OJa. 

30 % vid 400 p/s. 

1. 75 ohm för variabel HF·utspänning samt anpass· 

ningsenhet för 37 ohm, 10 ohm och standard univer· 

salkonstantenn. 

2. 50 ohm för fast HF·ut pänning. 

3_ 0- 25 kohm för variabel LF.u tspänn ing. 

1. HF kontinuerligt variabel 1 ,uV- I DO mV. Utspän

ni ngsväTden rhålIes å direkt i 0-9 V graderad reo· 

cordpotentiometer samt precisionsdekad i 5 steg som 

multipler. 

2. HF f t uttag l V. 

3. LF kontinuerligt variabel 0-12 V. 

Under 3 pV vid 100 Mp/ -. 

Belyst. Längd 760 mm. Mikroinställnillg 10 : l samt 

direktgraderad för varje frekvensområd e. 

110-210-230-250 V. 40--100 p/s. E ffektförbruk

ning 20 W. 

33 x 24 X18 cm. 

Ca 7 kg. 


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

Garanterad till ±1 0/0. 

In· och utv. , 10 och 30 % 400 p/s. 

Konstant 75 ohms stegattenuator. 

1. Hl" liN-lOD mV. 

2. LY 400 p/s, 0-9V över 10 kohm. 

Under 3,"V vid Mp/s. 

Mikroskala l : 25. 

40-100 p/ , 100-260 Vol t. 

31 X34X 26 cm. 

Ca 12 kg. 


IvIodcll A: 100 Kp/s-70 Mp/ s i 6 band. 

Model l B: 30 Ku/s-30 Mp/s i 6 band. 

±l %. 


Direktgraderad . 

Anslutningskabeln reflektionsfritt avslutad med an· 

slutningsenhet T. P . 1, impedanser 75,37 och 10 ohm 

samt standard konstantenn för mottagare. 

l "W-I50 mV ±l dB till 30 Mp/ s. 

l ,uV-lOO mV ±1 dB 30-70 Mp/s. 

Kontrollerad med kristall voltmeter. 

Inre: 400 p/ s, O-SO OJa. 

Yttre; 100-10.000 p/ s, 0--80 0/0. 

Modulationsgraden kontrollerad med kristallvoltmeter. 

4{)0 p/ s, 0-15 V över 5000 ohm. 

Mindre än l fl . 

llG-210-230-2S0 V, SG-lOO p/s . 

33 X30,5X 15 cm. 

Ca 12 kg. 


Begär offert med närmare upplysningar. Omgående leverans. 

31:4 



CONDENSER CO. (1925) LTD. 

kondensatorer som 

utmärka sig för sin 

höga och lamna 

kvalitet 

GENERALAGENT 

CULRICH SALCHOW 

Kungsgatan 33, STOCKHOLM, tel. 10 77 84 

SURPLUS 

Avstämningsenheter: TU5B 35:

Obs.! Samtliga tun TU6B 26:50 

ing units nya och TU7B 26:50 

MED YTTERLADA. TU8B 26:50 

TU26B 22:50 

Typ E 32:50 

Trafikmottagare R1155 319:50 

Walkie-Talkie WS·38 

Oscillograf AN/APA-' 145:

BEGÄR UTFORLIGA BESKRIVNINGAR FRAN 

VI DEOPRODU KTER 

Box 2.5066, Göteborg 2.5 

Iiving' . Osci !lators are tempera men tal. FreQ u 

enev modulation is easier than It seems. YO \! 

ne" ,'r ato p learning. A contribution to radl u 

l heory? - postscript.

Anmäld i ltullio -eledronics , juni 1950, s . 03 , 

1/3 sp. 


110 
de Forest, L: Futher of radio. The autoblu' 
!; raphy oE Lee d e Forest. Chicago 1050. 8 :0, 
1502 s. Wilcox & Follctt, Inb. 5: - $. 
' r InneIJuliet: , .. Graullate years. Deglnnill f!" 

wircless, Sbips ahoy! Bady wireless opera 
torH. 1903 - hl s toric fir ats. WIreIes s goes t o 
" ' ar. E ady Iitil"ution. Ol'erlallll wireless. B Ig
na,,}" w ireless . Crossing the Atlantlc. Concep
ti on of thll audion. Crash of first fortune - 
fouuuin g of seconu. Hadio anti ro mance. Ra
dio in a des Europe. Hadlo resurgent. Sadnc~ 
and JOY. Opera by radio. Radio goes west. 
Collapse of second fortun e. Palo AHo agaln. 
A lever to mo\'" the world . Romance and 1" 11 
(lio rcsllr g-cnt. 'l'he T elephone company gets 
n bargain. Tbc aud!on no sw ind le ! StarUn;; 
fl tll in l f ortune. Transcontinen tal te lepho!\)". 
R a dio In nc\\" role~. Tbe broac1castln g era be 
" in • . A new encllantment. Pioneer! ng in tal 
k ing p!ctllres. Phonofilm comes to B r oadway. 
H istorie Ji t lg-a tion. The dam g oes out - at 
last. Phonofii m fadeout. Early televiRlon worl,. 
Dl utbe rm y. For war anu (or peace. T elevh ioll. 
A parcnt's dl sappolntmcllt. AHR L -VlVOA-IRl'l . 
F inale . - Appenl1!x : Evol u tion ot the nudi ou. 
De Forest patents 1902-1049. - Index. Con
ten ts. 

117 
nurrison, J: The eJ,ec tronic photog-raphic 
"peedlamp. London 1950. 8 :0, 62 S., 23 ill. 
(Herna rds' radio man uuI, .) Ber nard s , 3 sh. 6 d. 

umiild 1 Electronic e llg"ineering, januari 1951. 
s . 3U, 3/ 5 Sj). 

118 
Ll·tel, A: TV picture proiedion an d enla rg-e
nlP.~t. New York 1949. 8 :0, 179 B. R i der. lub . 
3. ,,0 $. 

Författ aren: Lecturer, Temple university 

teehnical Institute . 

Ur Innehå llet: Propertles of light; r eflectiulI 

and mirrors. Refraction and lenses. The te le

\"Islon pieture. Commerelal appllcaUons oi' 

the modlfled Schmidt projectlon system. Com· 

merciaI receivers uslng refractlve projection . 

'l'elc\' lsio n and motion pietures. Appendix. 

Bibllography. Index. 

Anmilld !: Electronic engineer ing jun.! 1030, 

s. 2(;3, 3/4 sp.; Electronlee, jan . 1950, s. 212, 

3/ 5 Mp. ; Proc. IRE, april 1950, s. 449, 2/ 5 sp. : 

Ltau lo & television news, no\' . 1949, 8. 137, 1/2 

sp. I Technlcal book review index, dec . 10·19, 

s. 	190, utdrag- ur 2 anmälningar. 


KTHB Ce-2162 (M 26/ 11 104\) 


119 
NottchrocJ<, fl: Bauelernente der Nacbrichten
technik. Tell 3. Spulen. Berlin 1050. 8 :0, 267 
O., 150 lJl. (Frequenz-Blicherel.) Scblele & 
Sebön. 12: - DM. 
U r Innebållet: Binleitung. Allgemeines i1ber 
Spnlen. Die kernl osen Spulen. Spulen mit 
elnern Eisendralltl<ern. Spulen mit einern 
~;tsenblecbl<ern. SpIIlen mit einern Pulverkern. 
Spulen mit stetJg verilnclerbarer Selbstlnduk
tivltiit (Variometer). PrUfung. lIlessungen an 
Spulen. Spulen In Verblndung mit anderen 
Bau clemenlen. Scbrifttum. Inhaltsverzelcllllls . 
Sachverzeichnls. 

RADIOTEKNIK 

Mottagare 

021.306.021.029.6.3 
Racker, J (Federal 
;\!lCl"OW U\' e Recel vers 

Telecomm. 
- 1. 

Labs., 
310 

I ac.) : 

(A) R lld lo-Electronic Eng-ineering Ed. of Ra

,lio and Television News ;rull (1950) vol 15 

UI" 1 S 3/ 5, 30. 

Analys av m ottagare för mlkrovåg"or (2 

kM p/ s) . Störnlngsfak torn. 

3 fotogr ., [j fig ., 1 kUl'nl. 


32:4 



621.396.621.53/ .54 (084) 311 
Lebenbaum, 111 T (Airborne Instr. Lab., 
N. Y.) : Stagger-Tune<l I-F Design. 
(A) Electronics .I.l.u ~. (1lJ50) \'01 23 nr 8 S 114. 

Kurv or för IJer:i kn l n g av slcl< -sackantämda 

mcllanfrckvcns l<retsar. 

1 kurva. 


Ätergivning 
li21.396.623.U 312 
l·'iclelman, D: D esign of Acou stlc Syste m s by 
l~ l ectromech"nicu l A n a lo:;tes - 1. . 
(A) Radio-Eleetronic E n g ineering Eli . of Ra

dio nnd Televis ion N ew s Juli (1950) \'01 15 

nr 1 8 15/18. 

Elektromekanisk unalys av Ijudövcrförings 

f:lysten1 :lY olik,a, slag . Hög t nlnre. 

1 fotogr., () fi:; ., 4 k llrvor, 2 tabeller. 


G21.30G.D23.742.001.7 313 
Brockelsby, C F: l mprovin g- a Loudspeakcr. 
(E) W ire less World Juli (1050) 01 50 nr 7 

s 261/ 202 . 

FörbUttri ngar pli h ögtalar e för alt öka fre

I<ve nsomftl nget. 

l fl g. 


621.390.023.8 

021.39G.662.32 SH,l 

'Walker, W F: Crossover ,-et\\' ol'k for Uneq unl 

V. C. l mpecl nnc es . 
(A) Andio B n g ineering Jul! (W50) vol 3.1 nr 7 
, H , 37, 

E u meto(l för dImens ion ering IlV fr ekve n sdel 

nin ;:;-s[l!tcr för högtalu re weil oli l< u talspoIe

lmpetlans . 

3 sch!'m aflg. 

Förstärkare 

G21.300.6 1:;.~6 SID 
Roddam, T : Mare AIJout Po,it!vC Fccll baci<. 
(E) WIre les" W orld Juli (19JO) yol 56 nr 7 
• 242/ 2-14 . 

Ökni n g- a ven förstlirkares goda eg-e,,~lta pcr 

genom Införande av lokal posilll' II.te rlwpp

ling j il tn~ide8 med den negativa . 

4 s chem uf: lg. 


821.396.645.31 316 

PanIsen, J E S, Mortensen, K: 13redbnunds

Ic'ors tae r ker. 

(D) P opulaer Radio Aug. (1950) vol 23 nr 8 

s 175/ 17ll. 

Konstruktionsbeskrivnin g a v en hög frekvens 

försWrkare UI' bredbandstyp , a vsedd tör a n

slutning- till en superheter od yn för ökande av 

känslig h e ten. 

2 f o tog r ., 1 schema. 


621.300.645.311 317 

Langley, L A (W2CDQ): An AII-Band Crystai. 

ControlIed Exc!t!'r. 

(A) QST J ulI (1950) vOl 34 nr 7 8 18/19, 96. 

B eskrivning u\' e n kris tallstyrd h ögfrekvens

förstHrkare, avsedd som modulator för arna

tärsllndare. 

3 foto gr .. 1 sc llema. 


()21.396.645 .33 : 21.396.605.11 t 318,1 
Swafford Jr, T W (W5HGU): More Effecth'e 
Speech Ampllfl catIon. 
(A) QS'l' Juli (1950 ) vol 34 nr 7 SIlO/51, 100, 
102. 

Beskrivn ing aven kompr sslonslörstUrkare 

för lilgfrc kvens m ed u tnyttjande liV e n burt 

triodpr (dubheIrör) oc h med filter fö r skarpt 

avskure n frek l'tmskun-a. 

1 Bchema, 1 kurva. 


021.396.G45.33 : 621.:l96.605.12t 319,1 
Southworth, G: A High·Quallty Volume Ex
I'Rnd er. 
(A ) Uad lo and Television News Jul1 (1950) 

\' 0 1 44 nr 1 s 50/ 51, 96. 

Beskril'ning a ven expanslonsförstllrkarenhet 

för högkvallta t!v iitel'givning. Pus hpuJlutgång. 

1 fotog r ., 1 schema, 1 ng. 


R-egleringsanordni.ngar 
021.396.623.8 
021.396.062.32 3L4 ,2 
Se ref. 3H,L. 

021.306.665.11 t : 021.396.(HG 33 318,2 
Se ref. 318,1. 

621.396.6fi5.12t: 621.390.&45.33 310,2 
Se ret. 319.1. 

621.39G.068.5.02ii 320 
Clapp, C \l' (Gen. Eng. Ilnd Co n sult. I.ab., 
G. E. CD .) : lt egulating A-C WIth Buck-noo~ t 
Ampltf ier. 

Beställ Ert exemplar av 

PHILIPS 
nya mätinstrumentkatalog ! 

• Den nya mätinstrumentkata

logen, som snart är färdig, utgör en översikt 

av de vanligaste Philipsinstrumenten. Den visar 

instrumenten i bild, anger de vanligaste an

vändningsområdena jämte data för respek

tive instrument. Här några exempel: 

visarinstrument vridtransformatorer 

galvanometrar slobi Iisatorer 

töjningsmötare likriktare 

stroboskop bullermötare 

mötbryggar sigoalanalysatorer 

oscillagrafel normalmatst&nd 

rörvoltmetrar narma Ikondensatarer 

tongeneratorer pH-mötare 

sig no Igenerata rer vibrationsmötutrustningar 

mölceller komponenter 

Posta kupongen idag o,h vi sönder Er ett exemplar! 

i Till~ens:-;Philips, -;:stfa:-607;-Sto(kho:-~

I Var god sänd Er nya mätinstrumentkatalog - ~ 

.. .. .......... .... .... .. .._.................. I
I 
I ii;~~· · ·· .. ....··:::·:::.. :: ..·::: .. .. :·::.· ............. .. ....._..... ... .......... I 

I namn I
" .. .. .... .. ..... ...... .. .. ......... .. ..... I
·~·d;~·s$.. 

I p~·~i~d~~~~·_ · PR 4 !L ____________ _____· 
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_....,..,..,....,....,......,.__ Med automat isk 

återgung 

10 A/250 V ~ eller 

15 A/125 V ~ 

6 A /250 V ~ 

Skjut stri;mbrylare 

RENG eller SKREV och begär vidare upplysningar från 

General- TelefonA B I M P U L S 

agent 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

( 

Obs! Nyinkomna! 

\ 

SIMPSON 

mod. :WO, 20.000 ohm/V, nYlls te lllod. med s\"art kåpa., 


l ,ikspiinning: 

J 0-2.:)- J 1000-;:;000 V Växel pIlnuing: 


f'ltrömomrä deu: 0-100,((_\', 10-100-300 mA, 0-10 A 


;~;~u~~:~~~A~;tk;~~::;~;-:~ ~:b~~BN ~~~l~+C: 

Vasa vägen 30, Lidingö 1 - Tel. 651838. 

\.------- 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
, 

®
Dag- och aftonskolor. Ingenjörs-, verkmtlstare- och !örmanse::s:amen. 
Teleteknik med radio· och rad llr te lmik. Ma.t,inteknlk med v~rkstadstekn ik. 
Lä!!"" levnadskostnader: 100 k r. l!igre pr mån. än I Stockholm o. Göteborg . i7ri1 Moderna kursplaner . Hö ·tt" rmi uen börjar 1 sept. Studiehandbok slin des Kr\ I I på begäran. Angi v tack, praktik, ålcler m . m. Åberopa deuna tidnlnl!". 

MurmästareJtl\tan 9 å - KöPING - Tel. 11316. 
DiG"AR LILLIEROTn. Civilin;:-enJör. Rektor. 

j 

(A) Electronlcs Au g: . (10;")0) '·01 23 nr 8 ". 
9n/ 101. 
Heskl'i'\oing uven m etoc.l ful' reglering- :1\ 


\-ii xc l}ojp U Dnil1~ genom furstilrkare. 

1 I:\ c lll;:·uta, 2 tI g . 


Komponenter och tiUbehöl· 
621.396.692.2.029.56/ .02 :l21 
Arthur, G R, Church, S E: Beha,·jor of Ho· 
sIs tors at Di;.:h FreQllcncies. 
(A) 'l'elevisioll Enginee rill g Juni (1950) "1""01 l 
nr 6 " 4/7. 
,\nulys av kolsldkts- och tl""dmotstånds egen· 

f:.l i a per vid hö g a fl"ekycn~er. 


3 ti g., 6 kurl'or. 


621.396.694.2.029.63 322 
r SIIl·'-ey of V.H.F . Val'·e D evclopmeu ts. 
( El ) Electronie Engi net> ring Aug. (19~0) vol 22 

n r 270 s 310/ 315. 

B el':l kri\Toing ay n ågra nya rör rör ultrnhög

rrek .. Oti, a\~ MulInrds tilln~ rl{ ning. 

3 fo togr ., 3 n g., 1 sc: lI cm afig" 2 tabeller. 


Sändarstatiollel' 

G2L:1~)("; .72: G21.396.G18.27t ;J08,2 

• p, n 'C. 308,1. 

r,21.396.721: 621.396.931 323.1 
Ripani, D R (Itockford Com m. Ca.): :'IIol>ile 
Two·'Vay Radio . 
(A) Radio and Telel"i s iou Xnvs Juli (1950) 
'·01 H nr 1 s 29/32. 

Beskrivning a v t v:1 -vägs lJill'atlioanläggnillg"ul'. 

]1 fo togl'. 

Wl'llingar 
621.390. 8;;1 : 621.396 621 309,2 
~c l"ef. 30D,1. 

TELEVISIOX 
Sy:·tClll 
G~1.3U7.nl 324 
Finl" D G : T V - The lnternntional Sce np. 
(A) B1ectronics A.u;;. (1950 ) '·01 23 nr 8 s 70/n. 

ö '·e r s ikt u'· ·r tC!e;· i,ionssystemc n 1 U . :>. A. 

OCII Europa , 

2 ta beller. 


.Mottagare 
621.307.U2~ .2 325 
Helse r , 'V: Sy n c Separator Analyois. 
(A) E leetronics Juli (1050) yol 23 nr 7 S 
108/111.

Anor unlngur för 8epar el'i ng nv synkronIse 

rings- och billl impulser i t eled.ionsmo ttog ure. 

H f l;:- ., 1 tabell. 


Sänual'sta tio ner 
G21.3ll7.72 326 
Popk.in-ClurwlI.n, J R (\V2LNP, Hazeltine 
Eter !r. Corp.): S im plifled H aru TV Station 
- 3. 
(A) Radio and T eleYi sio n News Juli (1950 ) 

yol H nr 1 s 46/40, 71/72. 

Sistn. artikeln i beskrivningen av telev isions

sHndar"tationen tör amatörby gge, påbörjad i 

maj n ll ruret av R adio and TV News• 

.Tfr re r. 21 7 och 208. 

::; t oto rr., G sche ma ta. 


STOCKHOLMS RADIO K LUBB 

Vid klubbens sammanträde d en 26 oktober 
1950 hölls aftone ns föredrag a v ing enjör Bengt 
BEtrklnnd, so m talade om "Televi lons teknik 
för amatörer " . F öredraget inleddes med e n 
kort hi s torik, diir talaren bl. a . p å pekade, a tt 
d en moderna tele..-isionstekniken I prinCip fö
r esphts r edan 1908 av Camp b ell Swinton ! cn 
in sli ndare i " Nature", 25 å r innan utveck
lingen n utt så Iilng- t SOD"! han fö ru tsagt. Före 
L1r3 ~ h1\ lIaren g a v dUrefter en översikt av 
t.c levi,ionens tekni sk a 'runder och gjorde 
jU lll förels er m ellan de olll,u system, 80m före
komm a . SOlll a,·"lutnin g fÖ l jde en k ort In
trodu k tlon i de tre fiir ll" le le·i"! ionssystem, SOlD 
kon k u rrer a i U ',L 

34:4 


http:G21.3ll7.72
http:G~1.3U7.nl
http:G2L:1~)(";.72
http:621.396.694.2.029.63
http:621.396.692.2.029.56


ALPHA 


Alphas t rimstomme typ }<' är något 
för Er som bar stora krav på kvalitet, 
känslighet och selektivitet l tra!ikmot
tagare och liknande. Men ä ven fö r 
olika slag a v oscillatorer och mä tap
parater är Alphas trims tomme typ F 
Idealet, t. ex, i den numera välkända 
dapp-oscillatorn, där högt Q-värde 
fordras på spolen. 

Som exempel på Q-värden som er
hållas med typ F kan nil runas att vid 
meJlanfrekvenstransf ormn torer fö r 470 
kp/ s erhålles ett Q-"ärde nv ca. 400. 
Härvid används 9G varv litst rud 20 X 

0,05. Vid meIl1lnfrekvensen lGOO kp/ s 
fAr man ett Q-yä rde av ca 300 vid 30 
varv 20 X O,05, De nämnda Yiirdena 
erhållas utan skiirm. 

trimstomme typ F 
för högt ~ -värde och låga förluster 

A K TIEB O L A GET ALPHA - ETT LM ERICSSON - F ÖRE T AG 

Sundbyberg - Telefon 282600 

Nu' 
kal\; Ni 
Ater f~ 

KONDENSATORER 
av det 

förl\,~ll\1i6Q 
m~rk~t 

~ 



i 

' 

, 

· 

Philips Serviceoscillograr, l'örvolt 

meter, Re-brygga, :1 s t. mindre l-fas 

asynkr.-motorer 1/ 33 hkr, di\'. ra

diorör, bl. a. 50 st. EF 50, di\· . 

lllotstånd o. kondensatorer a v yan

liga radiovärden i kartonger på GO 

resp. 100 st. utförsälje~ lJilligt vid 

snar affär. 

EKVALL MOTOR AB - Stockholm. 


Tel. 6271 76, 61 6191. 


" 
In- och avspelnings

magnet för band 

lågohmig (2 mH) för enkanalin
spelning å 6 mm band med kraftig 
magn.-skärnming, spal tb redd garan
terad 0,028 mm, inkopplingsschema 
medfÖljer. Pris endast Kr. 38: 10 + 
porto. 

Firma SCANDAG 

Drott,ninggat. 42 - Örebro. 

~-------------------------------~, 

SYNKRONMOTORER 
SpeclaU<onstruktion för högklas

sig, magnetisk ljudupptagning' med 

frunsebart störningsfält. Fabrikat 

PAPST, 35 watt utgående, 1500 

varv per minut. Pris kr. 148 : 

från lager. 

BRITINCO AIB, Regeringsga.t. 45 

Stod,holm. - Tel. 213323. 

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

HÖGFREKVENS
APPARATER 

1 st. begagnad "hö~(rekvenss'l'Pts" 
fabr . Thermatron typ K·1 "The Weld
master" komplett med press men exkl. 
kompressor, avsedd (ör svetsnIng av 
termoplastiska materIal. AnslutnIngs 
effekt 2,5 kVA 1 fas 220 V 50 p / s, out
put l kW, osclllator 1 st. 7C2!.i. llkrlk
tare, 2 8t. 872-A frekvens c:a 30 Mc/s. 

l st. kortvågsterapiapparat. fabr, 
Garfleld Medical Apparatus CO. t y p 
S450-G. Output 550 W, våglängd 10.08 
m. oscUlo.tor 2 st. HV 18, likriktare 2 
st. 967. 

1 d:o typ S-225 output 300 W, våg
längd 	10,08 m. 

Svar tlil "Högfrekvens", d. t. k, f . v. b. 

Nästa 8ammantrlide hölls uea 9 I.lovcmber. då 
ingenjör Tore LJungberg berättade om "i\{o
dern g-rammofonuppspeluingsteknik". 'ralaren 
biirjade med att beskriva grav~rdosans kon

t rukllon och betonade fördelen att anyunua 
grav"rdosor meu fl terkolJpllngsspole , Efter att 
b", redogjort för de fr ekvens kurvor mun an
vänue!' vid Inspelning och fö r 8kl\'ornas spår· 
profil visade han hur en aV8pelnlngsnål skulle 
vara utformad. En synnerllgen d ras tisk lJlld 
a v nål8petsarnas nedslltnin g fick man av de 
mikrofotografier, 80m visade nalspe tsarna 
efte r r elativt måttlig anvUnunlng. Det enda 
mIiterial, som I,an kallas permanent är dia 
m a nt . under det att safirnå lar visa avsevärd 
neuslitnlng r edan efter några hundra avspel
nin ga r och stålnållir redan efter lvii varv a v 
sl<ivtallrlken . 
D en 23 november talade Ingenjör Rune Ros
snnder om ' 1 {!luotoner och mikrofonproblem", 
Föredraget Inledues med en över8ikt över 
ljudets teorI. l en mikrofon skal! först den 
akustiska energin omvandlas I m ekanisk rö
rel se, vanllgtvls hos ett membrum. Diirefter 
s kall d en mel,anlska rörelsen omvandlas I 
elek trisk 8pännlng. Det lir av vikt, a tt mikro
fonen sil lltet Bom möjllg t stör ljud tä ltet. vil 
ket betyder att mikrofonen skall vara llten 
och av riktig form. T alaren redogjorde för 
konstruktionen hos de vanligas te mikrofoner
n a , kristallmikrofone r och d y namIska mIkro
foner , och hu r man kan ge dem önskade egen· 
<l,aper I fr å g a om frekvenskarakteristik och 
r lktni ugs\·er lm n . Även mikrofonkabelns egen· 
.kapel' berördes . Som avslutning beskrev ta
laren mHtrnetoder f ör upptagnin g- ay f rc k,'enR
karakterlstll< ocll visade I anslutni ng härtIll 
ett antal l,urvor. 
Som ea '''l'eknlsl, irlim t" demonstrer ades en 
trans portabel mag netofon, Bells "Tape Recor
uer". ~lan an\'ilnde vanllga O mm banel, men 
inspelningen sked,le bara på bande ts ena 
lJalva. Ge' l1om att \'ända pli bande t kan man 
utnyttja lJilda hah'oroa och ;Illtså få dubbla 
speltiden. 
Vid drets sista sllmmantriide. den 7 december, 
talade ch·lllng . Gunnar Solder" om "Fiirgtele 
,·lslon". I U . S. A. di.kuterss tre skUda sy t ern 
fö r färgtelevision. CBS', (lär fiirgviixlln g sker 
efter varje blldfiilt, CTI's, där färgvii xIlng 
sl,er etter varje blldrlld och slutligen ReA's. 
där tii r gvä xIlng sl,er efter varje punktformigt 
b!1(lelement. Talaren r edogjorde för de8sa 
sys tem oc h beskrev hur den kompletta fiirg
bIlden bygges upp . Olikhe terna mellan syste
men plIvisades och deras fiir- och nacl, delar 
(llskl1terades. Som n,·.lutnIng lämnades några 
synpunkter pil sys te m ets framtIda utvcck
llngsmöjllgheter. 

S e k r e t e r a r e n . 

DETALJER TILL TV-MOTTAGAREN 

Det har visat sig svårt att i Sverige komma 
över de rör EF42, som ingår i den TV·motta· 
gare, som beskrivits i nr 2-4 av POPULÄR 
RADIO. ELFA Radio och Television, Hollän· 
darga tan 9 A, kan emellertid anskaffa dessa 
rör lik~om de spolstommar m. m., som ingår 
i apparaten. 

RÄTTELSE 

TV-MOTTAGAREN 

I POPULÄR RADIO nr 2, s. 22 står i tab. l 
med spoldata uppgivet i anmärkningskolum· 
nen, att L17 och LI8 lindad med inbördes av· 
stånd av 10 mm. Det skall i stället vara Ll7 
och LI9 80m lindas med ett avständ av 10 mm , 
Ll8 lindas i ett lager ovanpå Ll7. 

Gynna annonsörernal 

Grundad 1878 

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRA 

o 


Zacco & Bruhn 


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

M,dlemmar a~ $venika PaltnlombudJjareningen 

CENTRUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 23°97° 

RADIOPROVARE ! 


Ett bra jobb 


erbjudes skickliga tekniker för prov

ning av Fl\I-UK-stationer. Svar till 

"K R", den . tidn, f, v. b. eller tel. 

516338. 

,~------------------------------) 

BYTBN OCH FURS1UJNINGAR 

Under denna rubrlli Inlöras rndnnDOJl&"," tlt 
ett pris n .. kr. t: I!O per rad. Annolllltypen I.. 
"vsedd endruit för amatörer och för .m.talu 
rörsälJningur. Flrmnannonser måste hän..ls.... 
till våm. övriga llillJon8format. 

TlII snilI: K ompl. spolsats gang. skala 5 st 
rör, Koppl. -sehema m. m. till bilradio 85:
S , Wall~n, Rlngyiigen 193, StockhOlm. 

Till salu: Engelsl, trafik mottagare R 115:; 
310: -. S. Ingemansson, Storhöjdsgata n 11 
Göteborg. 

TllI salu: Advance aignalgen. typ E 80\' 

en 20 tIm. säljes på grund av dnbbelköp fÖl 
300: - ev. byte mot osclllograf. G. Björqulst 
Kungsga tan 4, Amå!. 

Iiöpes: Grawor g rarutnofoninsp .-aggrega1 
köpes, ii ven defel,t, för komp!. Svar till "Gn 
,or", d, t. r. v. b. 

TllI snilI: 'l'l'afiklllottagare R-1l55 m ed niit 
a ggregat 300 V 120 mA och inbyggd LF-lörst 
T ill högstbjudande. Augustssoo, StIgberg8 
gatan 2 A, Ludvika. 

Till salu: Förstklassigt g raververk, porta 
bel t med 78 V Sajamotor, förstärkare och dy 
namisk mlkrofoa . PrIs 1,500: -. Tel. Stoet 
holm 60 92 78, . 

TlII salu: Mottagare MKL-9!0 I gott .kicl. 
säljes till högstbjudande (minst 750 : -l . Mot 
tagaren är förs edd meu 16 rör, kristallfilter 
bfo, variabel ban<ibredd, signals tyrl,emUtare 
atörningsdämpare ID. m. och är synnerlIger 
.tab l! och välbyggd. Karl-Axel Agren. Phrag 
m~nsvägen 9, örebro, tel. örebro 25963. 
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TELEVISIONSMATERIAL 

Philips projcktionsrör 

di" c ktsynsl' ur 

!iATODSTRALERöR 
i\IW B- 2 ... . ...... .......... Kr. 65:
:\1W 22- 7 .. . ...... .. ......... ............ 95:
1I1W 22-H ..... .. ........... ......... .. .. ..... " 95:
:\!W 22-10.. ... ......... .................. " 125:
~!W 31-10 ..... ... ......... .. ...... ......... " 170:-


SPECIALERnJ~DANDE 

Ett mlnure an ta l dir ektsynsl'ör 1001 22-17 av Philips tlllverk

ning, utförsälj es pli grund :lV "skönbet s f el"4 Vi IUmna ga
rranti på alt ru re ts fUllklio nsduglighet <n fullt O. K.P as BB På]


",-I'euan nll oeh skaffa Ed~r ett bildrör till lägt pris. lir. 75:

Opti s k enbet för :\!W (J -2 .............. .. 
25 kil oyolts högsplinnillgscnhet 
A\'Wnknin g's' och folwsc ringsenhot 

synsL'ör 
Rörhållare till Philips l1ircldsynsröl' 

. ..... ...... Kr . ~20: 

" 185:
fUl' Philips uil'ellt· 

... o 6S: ••••• • ••• o" 

.. ............. 1: 80 


DIVERSE j)IATERlAL 
Pl}lllps sp olstomme med jHl'nkä rna typ 7977 .. Kr. 1 : 

Philips spolstomme mell jiil'nkärna t y p 7978 .. .. .. ............... 

Prallns minidrossel 50,uH ..... .. .... .. ... ..... .......... ...... .... .... ... 

Prahns minl<lrossel 2GO ,uH .. .. .. ............ .. .. ..... ........ .... ... .... .. 

Pl'uhns lufttrimmer ~ >~ GO p},' .. ... ............. ...... . ... 

Keramisk kondensator 100 pI<' 3000 VW......... ... ..... ..... ..... 

Keramisk kondensato r [jOO pI<' 3000 VW... ............. .......... 

Glimmerl{onllensutor 400 p I,' 3000 volt ....... .. ... .... .. ... .. .. .... 


[jOO pli' 3000 volt. . .. ..... .... . .. . .. .......... 

700 11F 3000 volt .. .. ... ....... ...... .. ... .... 


2000 pli' GOOO vo lt ........... ... .. .. .... .... ... . 


" 1: 
" 4: 

4: 25 
" 10:
" 5: 50 

fl : 75 
" 4: 75 

" 5: 25 

" G: 

oj: 75 

:3::>00 pF 5000 "olt .. .... .... ... ......." 7:

4000 pF 5000 volt 8: 2G 

5000 pF 5000 \'o lt 9: 60 

PHILIPS HöG VÄRDIGA KOMPONENTER FÖR SVAGSTRöM 

Se Populär Radio Kr 2 1951 siu.. 14. 

KopplingssWd D1CU 4 lliu"tift . .. . . .. . ..... . .. . . . , lir . -: 75 

Kopplingsstöd mell G lUllstift .. ... .. . .. . , . ...... . .... . ... . ..•, -: 95 


K oppllngssWd m ed 8 löustlft .. . .... .. ...... . ... .. . .. " 1: 30 

Gellomföl'ingsdon fö r chassie, mlnure typ . ..... ... .. " ". " ...... " -: 55 

Genom[örlngs don fUr ellassie , s törre typ 0"... ... ...... .... .... . " - : 55 

Siikl'lngRbäIlare fur m ax . 3GO V flA . .. .. .. .. . .. .. .. 3 : 2l 


KONTARTDO:\' FÖR SKÄRMADE HABLAR 
Liten 3-pollg typ 
Honkontall t för cllassiemontage .... . .... Kr. 5:GO 

" slaudmontnge . 'o u: 75 
" slatldmontage .. ... 5: 25 

lIanl<ontakt fUr c hus sicmontuge 	 4: 95II 

Slor 3·polig typ 
Honkontakt föl' chassiemontllgc ........................ lir . 7: 80 

" 
Hsnkontakt " 

" 

G·poJlg typ 
Honkontal,t [(jr 

.. 

lIankon t:1k.t " 


" 


slaUUlllOll tage .... .... . .. .... . ........ . . . . . .. ...... . . .. .. .. " 8 : 30 
s la llllm ontage . ...... .. .... .. .. ..... ... . ....... .. .... ..... " 8: 
ella . .. icmontag-e • •• • ,.. ... .. . ...... i: 80. . ......... .. 'I 


c hus.ie montage ... .. ......... .. .. . ........ .. .... .. ...... lir. 8: 70 
s IaIlumontage ... " .... ............ ...... ......... ..... .. " 9 : GO 

slnu<.lnlontagc 7 : 70 0 ' 0 ••• ". .. . . . ...... . . ... . . .. . ... . . . .... .. . . " 


cho. ss iemon tage 	 7: 6 ~ 

MOTTAGARRÖR: 
lilF9l 15 :  ~Y30 

E IA! 10: OAC7 
l':Q80 10:  (JAG:> 
PL83 15: - 6ALG 
Ry80 9 :  (lAT6 
1 D3G'1'/80l0 25 : - OAUG 

7:  6DA«I 11 : -
18 :  GJ5GT 9: 
H :  OJG 17: 
11: GKGGT 9: -
10 :  OSA7 11 : -
11 :  aSN7GT 12: 

AX50 
A ZGO 
E B H 
ECC40 
ECH2l 
ECH42 
EF42 G 40 0: - 6DQGGT 14:- UW4 3: 

TELEVISIONSSIGNALGENERATOR I BYGGSATS 

FABRIKAT HEATH 


• 	 Nytt. före nl;la t schema mÖjlig" 
gör e lll<lare hop byggnad och 
lI:allbre rlng . 

• 	 Ny Inby ggd absorptionsv:lgme
t e r tlicker 10-7;; IIfp/ . l tvd 

ioanu. 
• 	 ~y typ a v R\'bHinuning ger 

bä ttr e b a slinje. 
• 	 Ny t Yll al' v a ri~bel osc illato r 

g er stö rre uteffekt p ft Ile h ögre 
te leds l o ns- fr ek ven serna. 

• 	 Ny "slandby " 'trömbl'yture håller ins trume ntet klart för omedel· 
bar användning. 

• 	 Ny 6: 1 utväxling ull\'iindes biiue vitl hll~udoseillatorn oc h absorp
ti onsvägmetern. 

D enn a n ya Heathklt t ele\'l.ion , slgnalg enerator illnehuller de rör och 

erfa renheter .om fordras för ser\' ice [Ju. m oderna televi"ionsapparater. 

En absorptions\"-'gmet"r Wckel' alla MF·banu och flera H F·bnnd . 

D en nya avbländningskret" cll g er en bas rcfer<' nslinj e, som är ovär· 

d erlig då det gä ller ntt f:1 rätta blIuer. Det n ya 5\' epug;?;regatet Inne· 

hållol' dubbla spinllln r i högtalarc h ass iet för a t t lliUare kunna ins· 

tera cJetsawlIla .amt fö r ökau lh's längll, äyensom att monterinsen 

tiirenklus . 

Huyudost' illatorn täcker 140----230 Mpls , som gel' s tor utsfrn gse.!fekt 

llUr den bäst behövs . De lä g re banden tä cker '1 ·1I0 l\!p/ s . 

Ny t y p av s teg-lllimp sat. g er utmärkt ko ntroll av utgiingssplinnin ge n. 

ULvä:t:lingen (l : 1, som llrl\'c r bådc osclllat.orn och \':lsmete rn, gör Ilet 

lätt att ställa in önskad . k alinställni ng. 

"StanIlby" s t r ömbrytaren gör det m i.i jllgt " tt alltid ha generatorn 

klar för omellelbar använllning. 

Den horisontella BvepspUllnin gen är fur,cllll meu f asning·skontroll. 

~!ed byggsatse n fiJljer fullstänllig b eskl'!\'oing, schema och billler , 

"arför Ingen svå righet meu hopsättningen bellö,'er föreligga. 


rl'ls lir . 410: 

1G: 

1G: 

8 : 
12: 
10: 
10:
18: 

~LFA RADIO & TELEVISION 

Holländarg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 2.07814, 2.07815 



ut

med 

meu 

ROXE TTE mikrofoner i ett f[l' l'tal utfuranden 
och pl'is liigen f ni n .......... . ..... . .... Kr. 40 ': 

, -ya SINUS Refl ex llugtlllare IDl'U inbn:gtl:.t drll', 
system till lIYU , liigre priser. 

TYP SUR 81 fur u lYatts effekt lit'. 140:

TYP SUR 123 fur 12 walt" effek t Hr. 180:

TYP SUR 253 fu r 2:i watts effekt ... Kr. 290: 

'.. .--;: .. 

Bäcks tröms Drerunli nieserie är nn 
vidgad och flil jande s torlekar lagerföras. 

TYP 0:\1 12 ViixelsLTlimsfUl'sLiirkare 
12 wat ts uteffekt .. .. ..... ... Kr. 450: 

TYP 0:\1 28 YäxelsLrumsfurstäl'kare meu 
2.:; walt. uteffekt . ..... ..... . Kr. 565:

TYP 0)1 50 Vii ' l' t l'umsföl's tärkare med 
;;0 watts uteffekt .. . . ...... . . Kr. 825:

TYP B 10 nalt r idriyeu fursturkn.re 
]2 watts uteffekt vid 6 ,olts dl'iftsplin
ning .... .. . .......... . ...... lir. 425: 

TYP CR 12 Yiixels LI'Ulll 'fur ·tär
kare me dinb. rauio, 12 watt " 
nteffekt ...... .. .. .. Hr. 595:

AB GOSTA BAtKSTROM 

.hT"",,\lir,ls~utlln 1--3 • !'>toc hol ... - TderOIl ," ~I IH DO. 

http:fursturkn.re

