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omkopplare 
kunna erhållas i 1-, 2- och 3- poligt 
utförande, 2 -12 vägs och 10 -100 Amp. 

NORR MÄLARSTRAND 62 TELEFON VÄXEL 520685 

Reglermotstånd 
25  50 - 100 -150 - 225  300 - 500 watt 
0,5 t.o.m. 10000 ohm från lager 
75 -750 -1000 watt 
på beställning 

Rekvirera vår nya katalog. Obs! Sändes endast till inregistrerade firmor. 
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ur försäljnings
programmet. 

COSSOR 
o 

DUBBELSTRALE
OSC'ILLOCiRAF 
Modell 10.49 
med inbyggda dubbla 
likspänningsförstörkare 
Frekvensområde: 
0-100 kp/s 
Acc.-spönning: 2 o . .4 kV 
Anordning för såväl me
kanisk som elektrisk trigg
ning 
Blålysande fintecknande 
katodstrålerör med plan 
skörm 

OSCILLOCiRAF
KAMERA 
Modell 1428 

avsedd för 35 mm film 

ell'er papper, optik F=3,5, 

red ukti on sförhållande 

2,87: 1, laddningskapaci

tet 10 m. 

Även motor och växel

låda finnes. 


TRANSPORT
VACiN 
Modell 1050 
underlättar intern trans
port av oscillografen och 
håller densamma i rätt 
läge för lättaste avläsning 
på skärmen. 

Fotografiskt registreringspaper speciellt avpassat för 
registrering på oscillografer lagerföres. Speciellt :käns
ligt för både blått och grönt. 

Infordra offert. 

Åsögatan 113--119 STOCKHOLM Tel. vx 44 99 90 



Problemsidans Lf. red. har haft s"å ra sa m

"c t,;kval en längre tid, beroende på all pro

blem nr 11 A , som kommenterades i nr l 
i år, inte blev utrett på riktigt tillfredsställan

de sätt, vilket t.f. P-red . sannerligen fått er

fara av PR :s problemlösare. Om t.f. P-red. 
möjligen fört nagon bakom ljuse t, , il. är ti

den inne att ställa allt tillrätta igen. 

Allt så : Frågnn gällde a lt lala om dels hur 

manga kWh del ' hur många Ah, som kan er· 

hållas ur 12 likadana 2 V ackumulatoreeller 

p 30 Ah, del s när de kopplas i parallell dels 

i serie. Här hade d. P-red. svarat, att del 

hlir lika må nga Ah, enär lika stor kem isk 

energi omsättes till elektrisk i båda kopp

lin gsfullcn, och att energin som omsätts är 
0,72 kWh. 

Detta sista är ju OK, men det där med att 

det skulle hli lika många Ah i båda fall -'n är 
inte rikt igt korrekt. Amperetimmar är ju 

ett mått pit elektrieitetsmängd men samma 

henämning använd s ju ochå för att ange 

l.-apac:iteten hos e tt batteri. Och det är strängt 

lag t två skilda saker! 

Det kan vara s.käl all reda ut den Jlär sa· 

kl,n lite t närmare. ~'1c d nominell kapacitet 
för ell batteri menas det antal Ah, som cn n)' 

ackumulator skall lämna, och härvid an ger 

man också, vid vilken konstant strömstyrka 

urladdning skall ske. Vidare anges vilken 

slutspänniug, som uppnas, när de t a ntal tim· 

mar, som svarar mot det uppg ivna Ah·t a let, 

gil tt till ända. Polspänningen hos batteriet 

sjun ker ju under urladdningens gång, men 

för att inte "kada batteriet, drivs inte urladd

ningen hur langt som helst, utan endast till 

en viss gräns. Ah·talet för ett batte ri är där· 

för en r:rfarenhelss iffra för att ange, hur 

lång tid i timmar räknat man kan urladda [·t l 

batteri med en viss tröm. 

Man kan nu idealisera förhållandena och 

räkna med, att man har ett ackumulatorbat

teri, som fungerar utan förlus ter, och som 
allt så avger heja den till ackumulatorn t jJl. 

förda encrgien och della vid konstant emk 

och ,id inre resis tansen=O D, ända tills den 

kemiska cncrgien i ackumulatorn tnr slut då 
- pang - emk :c n sjunker till O. 

Ah-talet för ett sådant ideellt batteri mul

tiplicc rat med den konstanta emk:en ger 

omed elbart den totala energi bat te riet kan 

avge. Vid se riekoppling av uckumubtorcel· 

lerna är Ah-talet givetvis= 30 Ah och då (dcll 

ko nstanta ) cmk :en = 24. V är energien räknat 

i a ntalet k'iVh , som kan tas ut 30 X 24 = 720 

Wh = O,72 kWh. Vid parallellkoppling av cel· 

lerna är Ah·talet givetvi s 12 X 30 = 360 Ab , 
men cllI k ;cn är nu endast = 2 V, vadiiI' anta

let kWh "om kan tas ut ur detla batt eri ock

så ur 360X2 = 720 Wh = O,72 kWh. 
Då ju Ah·talet avse r batteriel'llJs kapacitet 

som i o~rit'kopplingsfall e t är 30 Ah och 360 
h i parull ellkopplingsfallct, är det sålunda 

inte riktigt korrekt att säga, att >.'det blir lika 

manga Ah» i bada fallen. Riktigare vore att 

säg :!, att vid serkkoppling är batterie ts kapa

cite t 30 ,\h och vid parallellkoppling 360 Ah. 
Efter delta pinsamma klavertramp torkar 

LE. P ·red. kall svetten ur pannan och övergår 

till problem l /52, som tyd) igen varit i lät· 

taste lage t, eft e rsom alla in"ända lösningar är 

Fig. L 

Stor 
sorterIng 

av 

KONDENSATORER 

av det 

förnämliga 
märket 
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HS-SPOLAR och 
HS-GENERATORER 
för television m. m. 

rIS-Spole 2KV :WO microA.. 

HS- ' pole 2KV 1 mA ... .... 

llS-Spole li KV GOO micr o_L 

IlS-Spole 12KV 300 m le r n.\. 

liS-Spole 30KV 100 microA 

lI S-S pole 20KV 300 microA 

H S-Genera tol', II\'ger öK\' 
\"id 220 " o lt 20mA och lOKV 
vid 200 vo lt 25mA. Rör
I.H"tyc l,n in g: OVO, EY;)1... 

HS -Gener alor, 25KV 100 
micl'oA. 18-2GKV vid 2;;0 
- 270 \'olt, anodström ca 
'lj mA. RörIJestyckning : 

18:
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ELEKTROLUX 
GRAMMOFONMOTORER 
nu i lager 

GH.D DI0.!:'OX.\lOT()H, tlll~ tl'(jIll meu ul dxlin.!!;s 
u nonllling Wr 1:autnrifr. ll7 vol t, GO pe r. 2 700 
Yllliu. Typ K SR 4 ............ ........ .. ......... .. .. .. .... lir. 85:

(HLDDIOFO!\')lOTOH, \' i.ixeJ."lrölll DI NI utv:ix 
lilw f ii r utgiienue 78 varvs [L"Xel. OLl1kopplin~;;bar 

f ör olil;:u s piinnini<ur. Typ KER 1. ...... . ........ .... . » 90:

GRAi\DIOFON
MOTOH, \';ix el~lrölll 

llJed ulviixlin~sanorrl
ning fur kantdrift. 
Omkopplingsbar för 
;1.15 och 220 volt, 50 

per. 2700 v/ min. Typ 
KER ro. Ineffekt 12W, 
uteffekt c :a 2 W . 

I{r. 45:

1952 års RÖRHANDBOK, P. H. Brans VADE MECUM nu utkommen, Kr. 19:

Allt mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TE,LEVISION 

Holländargatan 9 A Stockholm 

Tel. 207814, 207815 Postgiro 251215 
3:3 
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GRAMMOFONUTRUSTNING 

från 

-mm-

Högklassigt 

3-hastighetsverk 

78-45-33 

OR TOFON-pickup 

Växel Gjuten verkplatta 
eller allström 

127/220 V Gjuten, svarvad lättmetalltaUrik 

• Dynamisk safirpickup_ 20-20000p/s. Liten skivnötning. 

• Försumbart svaj. Försumbara vibrationer. 

• Endast en ratt för manövrering. 

• Dekorativ faconettlack i silver, brunt eller grönt. 

Bashöjnings/ilter lör korrekta upp
spelnings1.·urvor. SEJ( eller AES. 

Diskantsänkningsfilter för kor
rekta uppspelningskurvor 
samt för borttagning av störan
de skivbrus. 

Begär våra broschyrer! 

Grammofonutrustning av alla slag 

för in- och uppspelning för yrkes- och privatbruk 

SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 
RUSSINVÄGEN 62, STOCKHOLM TEL. 944260, 941605 

N EUMAN N-kondensatormi krofoner TUCHE L-kontakter 

\~-----------------------------------------------
4:3 

korrekta. Bästa lösning D har hr Knut Axels
son, Svandammsvägen 10, Hägersten, preste
rat. Hans lösning kommer här: 

DJ. det är fråga om en ideell transformator 
blir belastningsimpedansen överreducerad till 
slutrörets anodkrets, en krets enligt fig. 1. 

I denna fig. är rh = högtalarens resistans 
och L h = högtalarens induktans. Nu vet man 
(se Lö. problem nr 3 A i nr 4/1951) att följan
de impedanskombination är frekvensoberoende 

om ,="(LIC. 

rr 

cL 

Fig.2. 

Om man därför kopplar in en resistans 
R=n2rh och en kondensator C= L/r2 =n2L,,/ 
n4,2" = L,/n2,2" över transformatorns primär
lindning får man en impedans, som är fre
kvensberoende sett mot slut röret. 

+ 

R~n2 rh 
C~ Lhjn2rh2 

Fig.3. 

5: - kr. kommer till hr Axels:iOn med pos
ten, och brevbäraren ute i Hägersten får sam
tidigt till ingenjör Rune Klinga, Intecknings-

Vetgiriga radiotekniker • •• 
... som vill veta mer om h.alvledare, multi
pelresonanskretsar, störningsbegränsare, 
m ikrovågornas fortplantningsegenskaper 
och som vill ha utförliga anvisningar för 
hur transformatorer och induktansspolar 
beräknas 

Lör skaffa sig 

RADIOTEKNISK ÅRSBOK 1952 
en referensbok av bestående värde. 

NORDISK ROTOGRAVYH 

I 



Principen för de olika 
kartongstorIel<arna lir att 
två mindre kartonger går
In . \ närmast större. 

Hur vill Ni ha reservdelarna 


J~~_. Je·a 
AKT I EBOLA G-~-

förpackade? 

.."5 
o 

ar " 
o

säger vara kunde:r 

Vi hos Sound Radio var fullt på det klara med att de 

vanliga påsarna inte "ar helt lämpliga som förpackn ing 

till radioreservdelar. Och de flesta av våra kunder var 

överens med oss. Vi sammanställde olika önskemål var· 

efter vi kontaktade en av landets främsta förpacknings. 

experter. Efter många prov och försök har vi nu kommit 

fram till ett förpackningssystem där alla tänkbara krav 

på en fullgod förpackning tillgodosetts. 

Kartongen skyddar ömtå liga varor under tran
sport och vid lagerhållning. Varubeteckning, 
data och bruttopris finns angivet på kartongen. 
Kartongen medger god överblick och kontroll 
samt underliittar lagerhållningen. Det nya sy
stemet f iirenklar expedieringen. Även relativt 
ovan personal kan sköta försäljflingen. 

Vid reklamationer och nyanskaffning vet Ni 
omedelbart va rt Ni skall vända Er. Kartongen 
är ett dekorativt inslag i Er affärs interiör och 
skyl tfönster. 

Yi siittel' en ära i att hålla vårt s tora grossist· 
lager i absolut högsta trim. Våra kunder vet 
också att vi inte llimnar någon miida ospard 
f ör att snabbt och riktigt expediera små som 
stora order. Rekvirera våm prisblad om NI inte 
har dem tidigare. 

SPÅNGA, Telefon växel 362560 

5:3 



vägen 8S, överlämna en anvisning på 10:

utgörande belöning för nedanstående pro· 
blem, som faktiskt är ganska kul. 

Problem 3(52 

Nedanst~ende koppling med två identiska 
reläer och ett inställbart motstånd R kan 

[ 

R 
Fig.4. 

vid lämpligt värde pil R fungera, som en 
»scale of two», dvs. om tryckknappen T in· 
tryckes n gånger kommer reläerna vardera 
att endast slå till n/ 2 gånger. Förklara verk· 

ning sätt et ! 

Lö ningar. till detta problem skall insänd as 
före den 20· m.ars till POP LÄR RADIO:s 

reda ktion, posthox 32.21, Stockholm 3. Ku· 
vertet skall märkas Problemlösrting 3/ 52. Bäs· 
ta lösning belönas med 5::"'- och hedersom· 
nämnande. Och välkomna med nya förslag. 
So rongo T.f. P·red. 

Conds på UKV 

Av H E Smith, G6UH 

Ungefär 200 engelska amatörstationer är Ln. 

aktiva på UKV·banden. De flesta arbetar på 
144--146 Mp/ s, men intresset för 432 Mp/s är 
i ständigt stigande och en hel mängd amatö· 
rer tillbringar sin största tid på dessa högre 
frekvenser. Reguljära förbindelser har upp· 
rätthållits på 432 Mp/s mellan norra Wales 
(GW2ADZ) . och London (G2FKZ) över en 
distans på 280 km. 

På 144 Mp·bandet är aktiviteten i London· 
området och sydöstra London huvudsakligen 

koncentrerad till 144,8--145,2 Mp/ s. Några 
stationer är verksamma från 19.00 GMT till 
20.00 GMT. Toppaktiviteten brukar inträda 
mellan 22.30 GMT till 24.00 GMT. Conds för 
december månad har varit mycket dåliga 
utom med undantag för den öppning mot 
kontinenten den 12 dec., då en del hoIländ oka 
och belgiska stationer QSO :ades. 

En av stjärnorna på UKV·DX är G3WW, 

som bl.a. har haft QSO med SM·sta tioner på 
144 Mp/s. G3WW:5 QTH är praktiskt taget 
belägen vid havsytans niva, men trots delta 

har han lyckats få QSO med å tskilliga euro· 
peiska stationer under goda förhållanden. 

En sak som bör vara av intresse för svens· 

ka UKV·hams är att G8AO, som är ägare till 
s/ s Chessington, hoppas få certifikat för in· 

stallation aven sändare ombord på detta far· 
tyg i en nära framtid. Om han får detta till · 

s tånd av myndigheterna, kommer G8AO att 
arbeta på 144 Mp·bandet under sina regul. 

jära krysmingar mellan Newcastle och Lon· 
don. Två stycken riktantenner kommer att an· 
vändas, anbringade på den ungefär 15 m hö· 

ga masten. 

G6UH, Hayes, Middlcsex, kommer inom 
kort att bli aktiv igen med ett roterande Yagi
antennsys tem. G6UH, som är UKV-redaktör 
i »Short Wave News and Radio Amateur:t 

skulle vara glad, om han finge mottaga rap· 
porter från UKV·stationer i synnerhet med 
uppgifter om de frekvenser som används. 
G6UH arbetar på 145,0 Mp/ s och 145,18 
Mp/ s men kan QSY till 144,0 Mp/s. QTH är 
H E Smith, 176 Station Road, Hayes lVIiddle· 

sex . 

Några få G·hams använder sig av mängel e· 

ments riktantenner, men de fl esta har nor· 
mala 4 eller 5 elements Yagi eller en enkel 
6--8 elements gardin. 

En irländsk station DlWW har dykt upp 
under d e sista 12 månaderna och har gjort 
åtskilliga fin a DX från sin QTH nära Dublin 
nära 300 m över havsytan. Han arbetar mest 

med telefoni och återfinns för det mesta på 
145,0 Mp/s. 

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

TALHUVUD 
(som reservdelar lill Loewe
Opta Ferrophone, och för 
amatörer.) 

Högsta preCISiOn. Inlagda 
Agatstenar för minskat sli
tage. H ög- och lågohwiga. 
Spaltbredd: 14, 20, 28 O. 40 M. 

Levereras för en· eller tvitkanals inspelning, enstaka för 
inspelniug. il tergivning och r adering eller kombinerade. 
Pris Kr. 57: -. Skärmidipor av Mu·metall Kr. 10:-. 

PAPST 
Synkron och 
Asynkronmotorer. 

Reversibla, ä ven omkopp
lingsbara fiir tv:' ha~tig
heter. Specialhyggda för 
magnet iSk ljudupptagniug. 

Rotorn om"luter sta torlindningarna och win~kar diirlge· 
nom ströfältet. Glidluge r. Fläns- eller fotmontage. Om
kopplingsbara f ör 220/ 127 vol t, enfas eller 220/ ;{iiO volt 
trefus', \ Begär specialprospekt. 

Generalagent: 

BRITINeO AB 
Regeringsgatan 45, Stockholm. Tel. 217398 

Kopplingsuret med synkronuret 

"AURA" 

det senaste ifråga om el. 
koppling~ur, samtidigt som 
det lir en elegant klocka med 
12 tilllwars urtavla. 
Koppla r automatiskt t ill och 
från. 
Ni bestlilllmer själv tiderna 
och ka n fä 3 ev. flera kopp
lingar per dygn. 
Även Ideali:;k för elektr. hus
hållsapparater, oljeeldnings
a.ggregat. skyltfönsterbelys
ning, ventilatorer, laddning 
av batterier, centraldir. port
stängning m. ID. 

)Ieta llf"drad, vinröd velour
färg Kr. 104:-. 
Även med handuppdragning 
- 72 timID. g:i ng. Kr. 83:-. 
1 Il r8 garant i. Lev. (iven wot 
postförSkott. 10 dagars retur
rät t. Återförsäljare antagas. 

Ensamförsäljning: 

INGENJÖRSFIRMAN VOLTA 
Sveavägen 108, Stockholm. Tel. 311126 
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Glöddata. 

l.Vh 6,3V 

III 0,17-5 A 

Karakteristiska 
data. 

2. Va 120V 

Vg2 120 V 

V g 1 - 2,9 V 

In ' ,5mA 

Ig2 2,5mA 

S 5,0 mA/V 

Ra 0,34 

Kapacitanser 

3. 0ln 4,0 flflF 

Oout 2,8 flflF 

Cn-gl 0,02 flflF 

Gränsvärden 

4. Va max. 180 V 

P a max. 1,7 W 

Y g2 max. 140 V 

1'1:2 max. 0,5 'V 

I k max. 18 mA. 

"h,k max. 90 V 

Låg brusfaktor och låg effektförbrukning 

gör denna nya Mullard HF-pentod till ett 

idealiskt rör för användning i alla slag av 

radiokommunikationsanläggningar, arbe

tande på UKV. Förhållandet branthet/ ka

pacitans närmar sig I, varför röret är sär

skilt lämpligt i bredbandförstärkare. 

Använd som neutraliserad triod och följt 

av ett gallerjordat steg (kaskadkoppling) 

har EF95 en brusfaktor på 3,5 vid 180 

Mp/s_ 

Med en glödström av 0,175 A uppvisar det

la rör betydligt lägre effektförbrukning 

jämfört med tidigare rör i liknande klass. 

Denna effektbesparing gör röret särskilt 

lämpligt i sådana fall, då det fordras ett 

större antal HF-steg. 

EF95 har samma data som det amerikan

ska 6AK5 och kan därför direkt ersätta 

delta rör. 

I~ I Närmare upplysningar genom a ..... 

Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401-0 2 
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modulerade signaler, vars modulation pålagt5Fas- till amplitudnlodulering i UKV-sändare 
med 180 0 fasskillnad, erhålles en AM-signal. 

Blockschemat för en med detta system am
En av de problem, som konstruktörer av am liga signalen ökar proportionellt med fre- plitudmodulerad sändare framgår av fig. 1. 
plitudmodulerade sänd are för UKV stöter på, kvensmultiplikationen. Samma egenskaper Det svåras te problemet med detta modula· 
är fragan hur godtagbar verkn ingsgrad skall som FM i detta avseende uppvisar även fa s- tionssystem bestå r i den varierande och reak
kunna uppnås. Bästa verkningsgrad erhålles modulation. Genom kombination av två fas· tiva belastning de båda »faskanalernas» slut
- om man endast tar hänsyn till HF-delen 

av sändaren - då slutsteget arbetar i klass 

C. Tas även hänsyn till den nödvändiga modu

latorn för högeffektmodulering får klass C

steget genast lägre verkningsgrad. 

Från FM-tekniken är det emellertid välkänt, 

att sådan modulation kan utföras vid låg nivå 

och frekv ens och därefter förstärkas i k lass 

C-steg och frekvensen mångfaldigas efter be 

hag; den enda inverkan detta har på modu

lationen är, att fr ekvenssvinget hos den slut

530 Mo,~ 
ISO W 

Fig. 2. Kompensationsnätct för er

hållande av konstant belastning på 
slutrören. Rk göres lika med R

b
. 

1----3A!"r 

53DMp,'S. iS w 
steg ser hos konlbinationsnätet. Med hjälp av 

kompensationskopplingen i fig. 2 kan denna 

svårighet övervinnas utan att modulationssy

s temels verkningsgrad blir ofördelaktig i jäm

förelse med högeffektsmodulation. 

Fig.l . Fas-amplitudmodulerade sändarens blockschema. (Elec tronics sept. 1950) 

COLLINS för bättre sändning32V-2 

COLLINS 32V-2 är en VFO-styrd amatörsä ndare med 
band.il ljare och gangade avstä mningskretsar för 80, 40, 
20, 15. 11 och 10 meter_ Tillförd effekt till slutsteget 
150 W vid telegrafi och 120 W vid telefoni. Hjärtat i 
32V-2 iiI' COLLINS berömda pel'meabili tetsavstämda VFO 
(variable f l'equency oscillator). Kalibreringen är mycket 
noggrann och s tab iliteten kan jämföras med en kris tall 
s tyrd oscillators. 

RÖl'bestyckning : 6SJ7 VFO, 6AK6 buffertsteg, 7AG7, 
7C5 och 7C5 frekvensfördubblare, 4D32 effektsteg. Modu
lator: 6SL7 i kaskadkoppling till 6SN7 till 2 st. 807 :or, 
vilka sistnämnda lämna 60 W för modulering av effekt

s teget. Kraftaggregatet innehåller en 5Z4 (lågspänning) 

och två 5R4GY (högspiinning) likriktarrör, e tt VR-75 

stabilisatorrör för förspänningen samt tvä OA2 stabili

satorrör för skännspänningen. 

Alla manöverorgan äro bek.iimt åtkomliga på frolltpalle

len. En .iirdefull finess ä r att såväl grov- SOlll finaystäm 

ning i antennfilterkretsen sker med en och samma ratt. 

Kopplingsplint baktill llled uttag för push-to-talk ma 

növrering av sändaren, spänning till antennreiä, blocke

ring av mottagaren, fjärrmanövrering, etc. Vid nyckling 

blockeras de tre stegen niirmast VFO:n och allt är till 

rättalag t för effektiv »break-in» 

Nycklingskretscn är även utrustad 

tone» oscillator för medhörning vid 


Dilllensioner: bredd 539 mm, hÖjd 

Vikt: ca 60 kg. 

Nätdrift : 115 V 50/ 60 p/ s. 


utan nyckelknäppar. 
med en s. k. »side
telegrafi. 

317 m, djup 355 m. 

Collins 32-V2 nu i lager för omgående 
leverans. 

Värtavägen 57, Stockholm 
Generalagent: J O H AN LA G E R C RAN T Z 610891, 613308, 617821 
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Kronor netto 850: Leverans omgående. 
Sllljes pi rönnl!.n liga betalnings\'iUkor. 

MODEL 50 DYNAMIC 
är en m ode rn dynamisk rörprovare, så konstruerad att den under ett och samma arbetsskede mäter 

såväl dynamisk branthet som emission, de bida för rörets funktion utslagsgivande faktorerna. 

* 	Varje i röret ingående sektion mätes indiyiduellt, med * Tube Master prova r aLla aktuella amerikanska och 
strömkretsar, spiinningar oeh belastningar, avpassade europeiska mottagarrör, ca 1000 st. Den medfUljande, 
efter röre ts verkliga arbetsförh iHIanden i mottagaren, noggrant utarbetade motsva rigbetstabellen omfuttar 
med deltagande av samtliga elektroder. ö,' er 1.500 europeiska rörbetecknillgar, som kunna 

pro\":l s. 
* Tube Master utför effektiv kontroll av glöds tröm, * inställes bekvämt på 10 sekunder efter den inbyggda, 

p:h-isar läekningar hos vann kutod och utför fullstän swinginstiillda rulltabellen med alla data 

diga kortslutniugspruy mellun elektroder i varmt tlll


1< 	 lätt utt sköta av vem som helst - tekniker som icke 
strlDd, HlIt synligt medelst neon lampa SUlUt till.lter tekniker 
a.vlyssning medelst hörtelefun eller förstärkare av 
katodknus ter och sWl'llingar från defekta eller lösa * Ett ins trument, som scn-icemannen ej har ril.d att 

vara utan.elektruder. 
* 	Anslutes till 50-periodig vä xelström 110-240 volt

* visar r(jrets så väl godhet i procent av normalvärdet Förekommande nätspänningsdifferenser kompenseras 
SOlU al1\'Undbarhet tOnligt IDIA. Iwutinuerligt. 

Levererad till bl. a. armen, marinen, flygvapnet, J ärnvägsstyrelsen, Tekniska Högskolan, ledande 

radiofabriker i in- och ullandet m. fl. 

-	 Av do! upp"__ ,om I. u. " unde< IHJve<kning finn" ell mindre .n"" o,"da. B~ ) 
[ ställ diirför orngr.ende sr. all Ni säkert kan erhålla leveran". 

'---------------------------------------------------------------------

RAD ,IOKOMPANIE' T 
Odengatan 56, Stockholm. Tel. vä xel 313114, 322060, 310025 
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glasgenomföringar 
avsedda för fosllodning på plålpaneler. Tillverkas i ol ika 

storlekar rör 350 V respektive. 2800 V i luh. 

Säkringshållare 
för enhåls-montage 
med Phdite ·isolering, Avsedda för maximalt 6 A gloHörHck · 

nngar med d ime ns io nerna 20X S mm . 

spännhylsa och centrumsk ruv 
for 4, 6 . 8 och 10 mm oxeid iomeler och mohvaronde lumd i. 

mensioncr. Söker! löste och enkel montering. 

Phdips tillverkning sprogram omfollor ett stor! onlo l kompo

nenter av vilka de avon visade endasl utgör en lilen del. 

Sålunda föres dessutom kondensatorer av 0110 slog, emol · 

ierade effektmohlånd, Irödpalentiomelror, NTC-matslond, ger· 

moniumdioder m. m. En kalalog ar under förberedelse och 

Itan redan nu beställa! . Över komponenterna finr:as ock sö 

eller keramisk isolation 
fingöngade med oförl orbaro huvuden. leve rera s i lång 

eller kor I modell; öven i oiso lerol ut förande. 

anslutningskontakter 
J. eHer 6-poligo för chassier, sladdar och ska rvar. Philite

isol ~ ring och polerade löttmetallhylso r. 

Kopplingsstöd för 
montage i alla lägen 
med 4, 6 respekt ive 8 lodonslulningar. Isolatlonsrnotslå r.· 

del Ör bÖllre on 500000 megahm. 

ulfarliga katalogblad, som gorno sända!; på bcgara n. 

Komponenterna, som Öro av hög kvalitet , kunna i regel 

levereras från loger och srorre kvanl iteter erhålla s med 

korta leveranstider . Ph ilips mÖlmslrumentavdelning, Stock 

holm 6, tel . 340580, för r ikssamtal 340680, slår gärna 

till tjänd med ytterligare upplysningar och tr ycksaker. 

Philite-genomföringar 
för metallpaneler 
långo eller korta lör 1,5 respekt ive 3 mm plåujocklek . 500 

respektive 1000 V. Isolal ian bällre än 500000 megohm. 

Starkströmsomkopplare 
med 3-12 lägen 
i synnc rh gen stobil! u/ forande Brytförmågao dr 380 V och 

10 A respekli"e 250 V och 15 A. 

stark- och 
Slarkslrom) I I ~ ler med upp " II 8 .skruvk lammar for max imolt 

15 A $vogslrömshsler med maximal! 18 klammar. 

PHILIPS 



POPULÄR HAD I O 

TIDSKRIFT F Ö R R 

L'yssna på UKV! 
Den omständigheten, att man under se
nare år för radiokommunikation börj at 
att i allt större utsträckning använda ra
diofrekvenser över 30 Mp/s, dvs ultra
korta vågor (UK V), har säkerligen inte 

undgått någon radioteknikeL Saken har 
ju också i olika sammanhang kommen
terats i POPULXR RADIO_ 

Det är emellertid en sak i detta sam
manhang som kanske inte blivit tillräck
ligt uppmärksammad: vår kännedom 
om de ntrakorta vågornas fortplantning 
är iinnn ganska ofullständig. Visserligen 
behärskar vi rätt väl i teorin de skilda 
typerna av utbredning över långa di
stanser, t.ex. via sporadiska E-skikt ge
nom troposfärisk refraktion, norrskens
reflexioner etc. men vår kännedom om 
förekomsten och omfattningen av de 
olika utbredningstyperna ar mycket 

ufullständig. 

Det skulle exempelvis vara mycket 
värdefullt att få dessa saker undersökta 
för vårt lands vidkommande. Man kan 
nämligen utgå från, alt olika klimatiska 
betingelser och närheten till de magne
tiska polerna inverkar på förekomsten 
av de olika utbredningstyperna. De er
farenheter, som hittill~ publicerats, här
stammar huvudsakligen från Amerika 

och England, medan i Sverige ännu en
dast speciella problem ägnats uppmärk
samhet. 

Det finns olika vägar att angripa det-

A D I o TELEVIS I ON 

ta problem, men ovedc:rsägligt är, att 
vid sidan om rent vetenskapliga under
sökningar skulle kontinuerliga lyssnar
rapporter från ett stort antal mottag
ningsstationer vara av mycket slort vär

de- Detta förutsälter frivillig mcdverkan 
från många håll, icke minst därför att 
de ekonomiska förutsältningarna för en 
på annat sätt genomförd undersökning 
saknas. Sådan lyssning förutsätter f.ö. 
icke en sändaramatörs ofta omfattande 
utrustning och följ aktligen kan även 
lyssnareamatörer och DX-lyssnare bidra 
tiU att dessa frågor blir klarlagda. 

Genom att med någorlunda regelbun
denhet bevaka och avlyswa ett ganska 
vidsträckt frekvensband, låt oss säga 
mellan 35 och 100 NIp/s, skulle en iute 
alltför fåtalig grupp av lyssnare kunna 
ge mycket värdefulla bidrag ti ll klarläg
gandet av de ultrakorta vågoruas fort
plantningsegenskaper. Även lyssnare, 
som inskränkte sig till att endast bevaka 
någon eller 'någr.a stationer på V, be
lägna på minst några mils avstånd, "kul
le - särskilt om observation' tiden ut
sträckes över längre tid - ge värdefulla 
lesliltat. 

Den effektiva radie, inom vilken en 
kontinuerligt arbetande KV-sändare 
kan avlyssnas utan alltför vidlyftiga an
tennanläggningar , rör sig om storleks
ordllingen tio mil. Utanför denna radie 
kan sändaren kanske icke uppfattas an-

o C H ELEKTRONI K 

nat an sporadiskt. Tio mil motsvarar 
exempelvis avståndet Stockholm- Väs
terås eller Köpenhamn-Höganäs. På 
vissa håll bör man kunna få in stationer 
över större distans. På nordvästra kus
ten av Gotland bör man exempelvis kun
na få in UKV-siindare i Stockholm, trots 
att avståndet iir ca 200 km. Detta på ' 
grund av att fortplantningsförhållande
na är gynnsammare över havsytan än 
över land. 

Beträffande den tekniska sidruI av sa
ken ,kan hiir omnämnas, att man bör kla
ra sig bra med en konverter ansluten till ' 
en kortvågsmottagare, inställd på ca 7
10 lp/s. Demodulatioll av F 'I-signalen 
går i allmänhet bra genom sidstämning, 
även om naturligtvis kvalit eten inte blir 
särskilt bra. 

P å annan pla i e1etta nummer - sid. 
18 - har sammanställts frekvensuppgif
ter för en del UKV-stationer, 'om bör 
vara av intresse för svenska UKV-Iyss
nare. 

P OPULÄR R DIO tar gärna emot 
rapporter om avlyssnruIde UKV-statio
ner över längre distanser och kommer 
ev_ att publicera rapporter, som kan be
räknas vara av mera allmänt intresse. 
Dylika rapporter bör åtföljas aven kort
fa ttad beskrivning av mottagare· och 

antennanläggning. 
( AKQ) 
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Svenska matematikmaskiner Av tekn. lic. G. Linden 

lUatematikmasldJlområdet till· 
hör de områden inom vilka Sve· 
rige i jämförelse med utlandet 
hävdat sig särskilt väl. Värt 
bod kan utan övedrift anses 
tillhöra de ledande nationerna i 
världen på detta område. I neo 
danstående artikel ger förf. en 
ö,'ersilit över de matematikma
skiner som byggts i Sverige. 

M atematikmaskiner tagna i vid bemär. 
kelse ha funnits sedan lång tid tillbaka, 
Den enkla kulramen, abacusen, använ
des redan av bl.a. de gamla kineserna. 
Den ursprungliga räknesnurran, som 
uppfanns på 1600-talet av matemati
kerna Pascal och Leibniz, är i olika 
mer eller mindre utvecklade former ett 
viktigt hj älpmedel i det moderna kon
torsarbetet. Med räknesnurran liksom 
med kulramen kan man utföra enkla 
aritmetiska operationer, varje sådan 
fordrar dock särskilda handgrepp. Med 
matematikmaski-ner i mer inskränkt me· 
ning avser man i allmänhet apparater, 
ofta synnerligen komplicerade, med viI· 
kas hj älp mer invecklade problem kun· 
na lösas på j ämförelsevis kort tid. 

Nöden ar som bekant uppfinningar. 
nas moder. Liksom vad beträffar radar. 
och atomkrafttekniken påbörj ades ut
vecklingen av den moderna matematik
maskintekniken i huvudsak under det 
senaste världskriget. Man brukar indela 
matematikmaskinerna i två stora hu
vudgrupper: sijjermaskiner och analo
gimaskiner. 

SIFFER;\IASKINER 

Siffermaskinerna kunna sägas arbeta 
med sifferenheter. Som enkla och 
grundläggande exempel på sådana ma· 
skiner kunna den ovannämnda kul ra. 
men och räknesnurran anföras. Siffer. 
maskiner, var och en användbar för 
lösning av de mest skiftande matema· 
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tiska problem och i gengäld synnerli. 
gen komplicerad, ha byggts främst i 
USA under och efter det andra världs· 
kriget. Man kan säga att maskiner av 
denna typ, bundna av för ett visst pro
blem gjorda uppkopplingar, själva leta 
sig fram till motsvarande lösning, som 
t.ex. erhålles i form av på en pappers
remsa automatiskt tryckta sifferkolum
ner. De arbeta vanligen i det binära 
talsystemet. I hittills byggda maskiner 
utgöras de räknande organen antingen 
av elektriska reläer eller av elektronrör. 
Talen l och O i det binära talsystemet 
låter man motsvaras av ett till- resp. 
frånslaget relä eller ett strömförande 
resp. icke strömförande elektronrör. 
Genom speciella organ sker omräknin· 
gen till och från det binära talsystemet 
som regel automatiskt. Man har då att 
direkt i maskintypen ifråga mata in sitt 
problem uttryckt i det vanliga deka· 
diska talsystemet och erhåller sedan re· 
sultatet likaledes uttryckt detta sy· 
stem. 

Medan siffermaskiner av nu nämnda 
typ äro stora och dyrbara anläggnin
gar, äro analogimaskinerna vanligen 
avsevärt mindre och billigare i tillverk· 
ning. De äro däremot i allmänhet en
dast användbara för lJlågon viss be
stämd typ av problem. En analogima
skin kan sägas bestå av ett fysikaliskt 
system. Om i en punkt av ett sådant en 
förändring av något slag vidtages, åter
verkar detta på ett bestämt sätt på sy
stemet i övrigt. De matematiska stor
heterna få representeras av i systemet 
ingående mätbara fysikaliska kvantite
ter. Då dessa aldrig kunna uppmätas 
med någon absolut exakt metod - man 
måste alltid räkna med vissa mät fel 
blir den lösning som erhålles med en 
analogimaskin alltid en approximativ 
lösning. I allmänhet har man emeller
tid med olika metoder möjlighet att re· 

ducera mätfelen i sådan grad, att de 
resultat som erhållas bli tillräckligt nog· 
granna för avsett ändamål. Ett enkelt 
exempel på en analogiapparat är den 
vanliga räknestickan. I denna låter man 
talstorheterna representeras av sträckor 
på i förhållande till varandra förskjut. 
bara längdskalor. 

Våren 1950 invigdes i Stockholm 
Sveriges första stora siffermaskin, som 
är en av de först färdigbyggda i Euro
pa. Denna maskin, i vilken de räknande 
organen utgöras av reläer av Kungl. Te· 
legrafverkets standardtillverkning, är 
utrustad med ett flertal finesser av rent 
in'hemskt ursprung. Den är byggd i 
statlig regi av Matematikmaskinnämn· 
dens arbetsgrupp. En större elektronisk 
siffermaskin är för närvarande under 
byggnad av samma arbetsgrupp. 

DIFFERENTIALANALYSATORER 

Man brukar med hänsyn till skilda an
vändningsområden indela analogima-

Fig. 1. Totalvy av den stora svenska siIferma· 
skinen BARK (Binär automatisk reläkalkyla. 
tor). 



skinerna i olika typer. Differentialana
lysatorerna, med vilkas hjälp ordinära 
differentialekvationer kunna lösas, bil
da sålunda en s,ärskild grupp. Det fin
nes såväl mekaniska som elektriska dif
ferentialanalysa torer, de förra äro i 
regel noggrannare men avsevärt lång

sammare än de senare. I de mekaniska 
analysatorerna låter man talstorheterna 
representeras av vridningsvinklarna hos 
roterande axlar, vilka äro samman
kopplade medelst kugghjul och meka
niska differentil:ller och integratorer. 

I de elektriska differentialanalysato
rema representeras en matematisk stor
het aven elektrisk spänning. Man skil
jer mellan långsamma och snabba 
elektriska differentialanalysatorer. I de 

långsamma analysatorerna erhålles lös
ningen på några sekunder, efter det att 
uppkopplingen av ett visst problem är 
fullbordad och anal ysatorn inkopplats. 
Motsvarande tid för de snabba analysa

torerna är ca 1/ 100 sek., de äro i gen
gäld mindre noggranna än de långsam
ma, där lösningen ofta registreras med 
ett skrivande instrument och då erhål
les i diagramform. I de snabba analy
satorerna låter man lösningen automa
tiskt upprepa sig Lex. 50 gånger i se

kunden, varigenom densamma kan er
hållas som en stillastående bild på skär
men till ett katodstrålerör. Man kan då 

lätt och snabbt studera, hur lösni'ngen 
förändras vid variation av parametrar
na i den differentialekvation som lös
ningen motsvarar. Detta är av stOl' be
tydelse i sådana fall, då lösningen till 
en differentialekvation av viss typ skall 

uppfylla vissa givna krav. De funda
mentala delarna i en elektrisk differen
tialanalysator äro ett antal summatorer 
och integratorer bestående av resistivt 
resp. kapacitivt motkopplade förstärka

re, vilka hopkopplats till en sluten ked
ja. Multiplikation sker med hjälp av 
särskilda elektroniska multiplikatorer. 

Vid Chalme 'tekniska högskola fin
nes dels en mekanisk differential anal y
sator, konstruerad och tillverkad vid 
högskolan, delo. en inom kort färdig

byggd snabb dektrisk differentialana
lysator. En sådan finnes dessutom helt 

Fig. 2. Snabb elektrisk diffp. rentialanaJysator. Analysatorn har projekterat s vid Kungl. Tekniska 
Högskolans flygtekniska institution och användes där dagligen för lösning av stabilitetsekva
tioner i flygtekniska .ammanhang. {Tillverkare: Ingenjörsfirma M Stenhardt.l 

färdigställd vid Kungl. tekniska hög
skolan. Vid Försvarets forskningsan
stalt pågår för närvarande konstruk
tionen aven långsam elektrisk diffe
ren tialan al ysator. 

SPECIELLA ANALYSATORER 

För lösning av partiella differential
ekvationer ha ett flertal olika appa
rater byggts. Dessa avvika vanligen 
principiellt från differentialanalysato

rerna så till vida, att man icke som i de 
senare matar in det problem som skalt 
lösas i matematisk form utan snarare i 
fysikalisk; resultatet erhålles vanligen 

icke heller i direkt matematisk gripbar 
fonn. Man kan säga, att man i analogi
apparater av antytt slag genom att ut

nyttj a bekanta analogier studerar ett 
visst fysikaliskt system med hjälp av 
ett annat bättre känt. Det kan t.ex. VI-

sas, att hastighetsfördelningen kring en 
godtycklig kropp, som anströmmas av 
ett inkompressibelt medium utan inre 
friktion, är analog med fäIt styrkeför
delningen kri ng en isolator av samm a 

form placerad i ett elektriskt fält. Den
na analogi kan utnyttjas praktiskt i en 
s.k. potentialtank. Vid Svenska aero
plan aktieboiaget i Linköping har en 

sådan byggts, varigenom en snabb kart
läggning av hastighets- och tryckfördel

ningen kri.ng godtyckligt formade ving
profiler och andra flygplandetaljer kan 
erhållas. En rent matematisk behand
ling av dylika problem leder till svår
bemästrade partiella differentialekva
tioner. Ett annat exempel på en analogi

maskin av nn nämnt slag är den gum
mimembrananalogiapparat som finnes 
vid Kungl. tekniska högskolan. Elektro
nernas banor i ett elektriskt fält kunna 
beräknas exakt endast i vissa enkla fall. 
Genom att utnyttja analogien mellan ett 

elastiskt membran och det elektriska 
fältet samt genom att låta små glatta ku
101' representera elektronerna erhåller 
man med god llOggrannhet en bild av 
elektronernas rörelse i ett godtyckligt 
elektriskt fiilt, som efterliknas genom ett 
på motsvarande "ätl uppspänt gummi
membran. 
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EKVATIONSLöSARE 

Allalogimaskiner för lösandet av al
gebraiska högregradsekvationer har 

konstruerats efter olika mekaniska och 
elektriöka principer liksom även maski
ner för linj ära ekvationssystem med 
upp till 12 obekanta_ Vid Försvarets 

forskningsanstalt är en apparat för lös
ning av algebraiska högregradsekvatio

ner av upp till åttonde graden i det när
maste färdigbyggd_ Apparaten arbetar 
rent elektriskt, resultatet erhålles som 
ljuspunkter på skärmen till en katod

stråleoscillograf. Vid Telefonaktiebola
get L M Ericsson har en elektronmeka
nisk maskin för lösning al' implicita 
ekvationssystem konstruerats_ Multipli
kationer göras i denna elektriskt med 
hjälp av resistiva kretsar, additioner 
utföras genom övergång till mekaniska 
rörelser, som adderas i differentialväx
lar. Integrationer verkställas i meka
niska friktionsväxlar. 

HARl\IONISK ANALYS 

Inom naturvetenskap och teknik utgöra 
harmonisk a'llalys och syntes viktiga 
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hjälpmedel. Det kan exempelvis ofta 
vara av värde att undersöka övertons
halten hos utgångsspänningen från en 
elektrisk förstärkare. Detta sker med 
harmonisk analys, som består i en upp
delning av ett sammansatt periodiskt 
förlopp i motsvarande rena si·nussväng
ningar. Det omvända problemet, att 
med utgångspunkt från ett antal ele
mentarsvängningar söka det samman
satta periodiska förloppet , dvs. harmo
nisk syntes, möter man inom t. ex. rönt
genkristallografien, där det gäller att 

Fig. 3. »5aabs» tredimensionella gradienttank 
består aven stor glaslåda uppburen och för
styvad av ett kraftigt järnskelett. Dess inre 
dimensioner är 1050X l050X 650 mm_ Två 
motsatta sidor a är invändigt täckta av plåt
elektroder i rostfritt stål. Tanken är fylld med 
vanligt vattenledningsvatten_ Med hjälp av två 
gejdersystem b, c och en vagn d kan ett mät
huvud e förflyttas över tankens yta. Mäthuvu
det bär upp en sond f. Den består av ett glas
rör, vars ena ände dragits ut till en kapillär. 
En fin platinatråd har smälts till en liten 
kula, som bildar en elektrod vid kapillärens 
spets. Platinatråden är via en skärmad kabel 
kopplad till vissa elektriska apparater. Slut
I igen är vid behov en vertikal skala inträdd 
i glasröret. 

bestämma atomtyngdpunkternas koor
dinater och de negati va laddningarnas 
täthetsfördelning omkring dessa tyngd
punkter. Harmonisk syntes har vidare 
t.ex. betydelse vid behandling av in
svängningsproblem och vid servotek
niska stabilitetsproblem_ Såväl harmo
nisk analys som syntes leda till lids
ödande räkningar av trivial natur. För 
att underlätta dessa ha ett flertal olika 
apparater byggts. Vid Kungl. tekniska 
högskolan finnes dels en större maskin, 
som kan användas för såväl harmonisk 
analys som syntes, dels en enkel och 
billig s.k. kurvanalysator. Den förra ar
betar elektriskt, de räknande kretsarna 
äro rent resistiva, den senare är utförd 
enligt en mekanisk princip. 

MILITÄRA TILLÄMPNINGAR 

I militära instrument, t.ex. i eldled

ningsinstrument, där det gäller att be
räkna träffpunktsvektorn mellan pj äs 
och önskad träffpunkt, utnyttj as ana
logimaskintekniken flitigt. 

Fig. 4. Griitzmachers analy
sa tor för Fourieranalys. Ett 
exemplar av denna analysa
tor finnes vid Kungl. Tek
niska Högskolans institution 
för telegrafi och telefoni. 



MODELLMASKINER 

Gränsen mellan analogimaskiner och 

s.k. modellmaskiner är svår att . b'draO'a 

För att illustrer a detta kan den nätmo
dell av det sveuska elektriska stork raft
nätet som byggts vid Chalmers tekniska 
högskola tagas som exempel. Då ett 
kraftnät blir av den storleksordninbO' 
som det nuvarande samkörande sven

ska kraftnätet, blir det ur matematisk 
sy.npunkt svårbehandlat. Genom att 

bygga en före klad modell av detsam
ma, där de karakteristiska egenskaper
na bibehållits, kan man på ett enkelt 
och överskådligt sätt snabbt få ett be
grepp om inverkan av olika förändrin

gar i det ursprungliga nätet genom att 
vidtaga motsvarande {örändringar i 
modellen och studera inverkan därav. 

Siffermaskinerna och analogimaski
nerna konkurrera knappast utan kom
plettera snarare varandra. En stor sif

fermaskin med sitt vidsträckta använd
ningsområde men med motsvarande hö
ga anskaffnings- och driftskostnader 

lämpar sig närmast för att betjäna en 
större grupp av intressenter. En ana
logimaskin ka däremot till vanliO'enb 

relativt överkomligt pris anskaffas av 
ett enskilt företag eller en enskild insti

tution som ett värdefullt hjälpmedel för 
aU lösa ofta förekommande problem av 
viss natur. 

IFörr eller sena re ... 
... ställ s Ni inför uppgiften att beräkna en 
transformator, en nättransformator, utgångs
transformator eller annat slag av transformator. 
Då är det bra att ha Radioteknisk Årsbok 
1952 till hands. Där återfinnes bl. a. en myc
ket utförlig artikel av civilingenjör Holger 
Marcus om beräkning av alla slag av små 
transformatorer. Mängder av beräkningsexem
pel gör artikeln tillgänglig även för den ma
tematiskt oskolade. 

I övrigt återfinnes i årsboken ett stort ant.al 

liknande referensartiklar, exempelvis om be

räkning av induktansspolar för rad·iofrekven

ser, om störningsbegränsare, multipelresonans· 

kretsar ffi . m. Dessutom ett flertal konstruk· 

tionsbeskri\'ningar, en rad grundläggande teo

retiska artiklar. nomogram, tabeller m. m. 


Kort sagt: 


RADIOTEKNISK ÅRSnOK 1952 1 


är en referensbok av bestående viirde 

Stabilitet i motkopplade 
förstärkarsteg 

Av civilingenjör L Brock-Nannestad 

StabilitetsförhållaudenR i mot för är rent matematiskt rätt omfattan
kopplade förstärkare kan med de. Riktigheten av villkoret kan emel
fördel studeras med hjälp av 

lertid också belyEas med exempel. transmissionsdiagram påvisas i 
nedanstående artikel. Vid bestämning av stabilitetsförhål

landet kan en förslärkare uppdelas i 
flera steg, som sedan undersökas var

Det är en känd sak, att negativ mot
för sig, och vilkas funktion sedan sam

koppling i en förstärkare under vissa 
mansättes, så att mall får en överblick 

omständigheter kan medföra instabili
över hela förstärkarens funktion. Vi 

tet. Instabiliteten ger sig tillkänna ge
har redan nämnt alt i motkopplings

nom att förstärkaren självsvänger, an
formeln skall fi A:.f l, och det gäller

tingen på en hörbar frekvens eller på 
därvid att man måsle ta hänsyn till bå

en frekvens utanför dess egentliga ar
de storlek och fas. I praktiken avsätter

betsområde, antingen mycket högfre
man motkopplings{aktorJ) (JA som funk

kventa svängningar eller mycket lågfre
tion av frekvensen (från f= ° lill f= kventa. 
= 00) , och den ·kurva, som man där

Vi utgå i fortsättningen från den väl
vid erhåller, får icke omsluta punkten 

kända formeln för motkopplad förstär
y = 0, x = L Vid uppdelning av förstär

kare 
karen i flera steg, ritar man en sådan

A'=A/(l-fiA) 
kurva för varje steg, och slutar, som 

där A' = förstärkningen med motkopp
nämnts, med att sammanfatta dessa kur

ling, A = förstärkningen utan motkopp
vor genom att multiplicera amplituder

ling och fi = motkopplingsfaktorn. 
na och addera fasskillnaderna med hän

För att A' skall anta ändliga värden 
syn tagen tiU deras förtecken. 

måste nämnaren vara * 0. Detta medför, 
att {3A skall vara =1= L Kriterietför stabili

TRANSMISSIONSDIAGRAl\-1tet är dock något mera omfattande, än 

vad som nu antytts. Vid studiet av stabilitetsproblem i mot

Motkopplingen infördes på sin tid kopplade förstärkare har man stor nyt

först i telefonförstärkare för att uppnå ta av s.k_ transmissionsdiagram. Med 

vissa egenskaper hos dessa. En av de transmissionsdiagram menas ett visar

första, som sysselsatte sig med stabili diagram, som åskådliggör förhåHandet 

tetsproblemet, var H Nyquist, som år mellan utgångs- och ingångsspänning 

1932 framlade sin teori. De krav, som till såväl amplitud som fas som funk

motkopplade förstärkare måste uppfylla tion av frekvensen för en krets eHer för

för att vara stabila, brukar man kalla stärkare. 


Nyquists stabilitetsvillkor. Teorien här- Fig. l visar en allmänt förekomman-


V'l.. 

VI 

NOHDISK ROTOGR L\VYH Fig. 1. En e R-kret. (högpassfilter) och de- \i&ardiagram. 
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~I 
Fig. 2. Transmissionsdiagram för krets enligt 
fig. 1. 

de eR.koppling. Man påtrycker en ~pän

ning VI> och över motståndet Rj erhål· 
les utgångsspänningen V2 • Spänningen 

över kondensatorn el betecknas VGj. 
En sinusformad spännings överförande 

genom kretsen blir beroende av värdet 
på el och R I och av frekvensen . För att 

få en överblick häröver, ritar vi upp 
ett visardiagram. Vi avsätter spänn-ing

en VI vågrätt. Eftersom V2 och VGI till

sammans skall bli lika med VI' och ef
tersom spänningen över el alltid är fa s

90 0förskj uten i förhållande till spän

ningen V2 över RI , måste V2 :s änd 

punkt, om frekvensen ändras; alltid lig
ga på en halvcirkel med VI som diame

ter. VI och V2 komma att ligga i en viss 
vinkel mot varandra, och denna vinkel 

visar, hur mycket utgångsspänningen 
är fasförskj uten i förhållande till in

gångsspänningen. Vinkelns r{ t storlek 
beräknas ur: 

där j är frekvensen. 

De ovannämnda förhållandena gäl
ler vid aUa frekvenser. För att man 

skall få fram ett mera allmängiltigt dia
gram, kan man dividera alla värden i 

visardiagrammet med VI. Diagrammet 

får då det i fig. 2 visade utseendet, och 
diagrammet kommer att visa förhållan

det V2/ VI som funktion av frekvensen. 
Detta diagram är alltså ett transmis
siollsdiagram för en eR-krets_ För fre

kvensen noll erhålles ingen utgångs
spänning, under det att den blir l ika 

stor som ingångsspänningen, när fre
kvensen är oändligt hög. Man sägcr där
för också, att den i fig. l visade kret
sen är ett högpassfilter. Samtidigt med 
att förhållandet V2/ V I ändrar sig, änd
ras även fasvinkeln : den är nära 90° vid 

Fig. 3. LAgpassfilter med tillhörande transmissionsdiagram. 

låga frekvenser, och noll vid mycket 
höga. 

Om man låter elementen i fig. l byta 

plats, får man fram en Re-krets, som 
visas i fig. 3. Vi får härvid ett trans
missionsdiagram som visas t.h. i fig. 3. 

tg fP3= 271jR2e2 

Denna Re-krets blir ett lågpassfilter, 
eftersom utgångsspänningen är lika 

med ingångsspänningen vid frekvensen 

noll, under det att- den är nol! när fre
kvensen är oändligt hög. 

Transmissionsdiagrammen för de 
enkla kretsarna skall sedan sammansät

tas. Samtidigt måste man även ta hän

syn till transmissionsdiagrammet för 
varje rör. Här blir diagrammet särskilt 

enkelt, eftersom man får Vu/ Vi=-A, 
där Vi är ingångsspänningen, V u ut
gångsspänningen och A förstärknin gen 

i röret. Minustecknet måste man ta med, 
eftersom fasförskj utningen är 180 0 i 
röret. 

TRANSMISSIONSDIAGRAM FöR 
FÖRSTÄRliARE 

Vi kan nu rita upp ett diagram för hela 
förstärkaren , som t.ex. kan bestå av ett 

förstärkarrör (se fig. 4) med förstärk

ningen Al, vilket med en eR-krets är 
kopplat till ett förstärkarrör med för-

I 
A1 

Fig. 4. En förstiirkare, vars 
transmissionsdiagram skall 
konstrueras. Förstärkaren 
har delats upp i enkla steg, 
för vilka man kan konstru· 
era transmissionsdiagram· 
men. 

stärkningen A2 • Det sista röret ar be

lastat med en Re-krets. (Parallellmot. 

ståndet omräknas till seriernotstånd till 

kondensatorn. ) 
Fig_ .5 visar diagrammets konstruk

tion. Man börj ar med första röret och 

avsätter Vd Vi=-A I, som är oberoen
de av frekvensen. För det efterfölj ande 
eR-ledet ritas ett motsvarande diagram, 

och man får sedan värdena på V2/V/ 
genom att multiplicera de värden man 
får ur diagrammet i fig. l för V 2/V 1 

med -Al. Detta ger oss halvcirkeln II 
i fig. 5. Nästa rör kommer in i dia
grammet genom att man multiplicerar 

med -A2• Detta tillgår på så sätt att 

halvcirkeln II vrides 1800
, samtidigt 

med att dess diameter multipliceras 

med A2 • Vi erhåller därvid den med 
IH (V3/ Vi ) betecknade halvcirkeln. Ef

tersom sista röret är belastat med en 
Re-krets skall värdena i III multiplice

ras med de V4/ V3-värden, som för oli

ka frekvenser kan avläsas i fig. 3. Den

na multiplikation utföres så, att man 

först väljer en frekvens, och sedan be
räknar den mot denna frekvens svaran· 
de fasvinkeln (h för eR-kretsen i fig. l. 
Därefter ritas en lin je från »nollpunk

ten» under vinkeln fPI mot horisontella 
axeln . Linjen drages ut så långt att den 

II IIIeR A2. 
IY
Re 

: 1 
: V3 

jV1j 

16:3 




----

skär halvcirkeln III. Där ritas en ny 
halvcirkel (streckad i Hg. 5). För sam
ma frekvens beräknas !f2 ur fig. 3. En 
ny linje drage;; 'nu upp från nollinjen 
med vinkeln q) 2 mot den förut uppdrag
na linjen och i »negativ» riktning. Där 
denna nya linj e, som har vinkeln q-2 

mot diametern i den streckade halvcir
keln, skär denna halvcirkel, har vi en 
punkt (för frekvensen f) i förstärka
rens transmissionsdiagram. 

På detta sätt kan man konstruera 
fram en rad med punkter, tills man an
ser sig ha tilh äckligt många för att 
kunna rita en k'Jmplett kurva. Det kan 
visas, att den n ya kurvan, som man i 
detta fall erhåller, blir en hel cirkel, 
vilket också antytts i fig. 5. Frågan om 
förstärkaren blir stabil, om man för
binder förstärkarens ingång med utgång
en beror på produkten Al' A 2• Som 
framgår av fig. 5, kommer denna kopp
ling att vara instabil, så som diagram
met ritats, eftersom punkten y = O, x = l 
ligger innanför den sista cirkeln. 

"~XEl\IPEL 

Av det ovanstående framgår, att det 
inte är särskilt ~vårt att rita transmis
sionsdiagram och aU undersöka stabili
tetsförhållandena med hjälp av dessa. 
Transmissionsdiagrammet kan också 
användas för att analysera en befintlig 
förstärkarkoppling, som icke är så sta
hil, som man väntat sig. Här nedan 
kommer att ges ett exempel på hur en 
sådan analys utföres. 

Fig. 6 visar en två-stegs förstärkare, 
avsedd att användas som grammofon
förstärkare. Från utgångstransforma
torns sekundär har på känt sätt en mot
koppling gj orts till första rörets katod. 
Vi kan antaga, att produkten FP är 
= 10 vid medelhöga frekvenser (l 000 
p/ s). Det visar sig nu, att förstärkaren 
självsvänger vid låga frekvenser. Upp
giften blir att undersöka, varför sväng
ningarna uppstå, och hur de eventuellt 
skall kunna avhj älpas. 

I den med X markerade punkten bry
tes leelningen, och Rt kopplas till mi
nusleelningen via ett separat IIIotstånd 

av samma storlek som R". Spänningen 

------

Fig. 5. Konstruktion av transmissionsdiagram för förstärkaren i fig. 4. 

Fig. 6. Tvåstegs lågfrekvensförstärkare med motkoppling. Förstärkaren 
förutsättes vara instabil vid mycket låga frekvenser. 

-10 

f=1000\ 
\ 
\ I" 

, 
\ ./" / ;''..... ~~./. 

Fig. 7. Transmissionsdiagram för förstärkaren i fig. 6. 

över detta nya motstånd, R,,', kommer 
att vara 10 gånger ·större än ingångs
spänningen (mellan katod och galler på 
rör l), och eftersom den är i motfas 
(180 0 fasvridning i utgångstransforma
torn) får man här en punkt av trans
missionsdiagrammet, nämligen -10 vid 
l 000 p/s. Denna punkt avsättes på ett 
millimeterpapper som fig. 7 visar. Som 
synes ligger punkten tillräckligt långt 
från den kritiska punkten y = O, x = L 

Eftersom svängningarna uppträda 
vid låga frekvenser, måste IIIan när
mare undersöka de kopplingsled, som 
kunna verka fasvridande vid låga fre
kvenser. Som nämndes i samband med 
fig. 4, ger eR-kopplingen mellan första 
och andra steget 90° fasvridning vid 
låga frekvenser. Om detta vore det enda 
fa svridande ledet i kopplingen, skulle 
man få ett transmissionsdiagram så
dant som det som visas med streckad 
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första röret i förstärkaren i fig . 6 med sista fasvridningen. För att förstå hur 

I~ 

Fig. 8. Trammis"ionsdiagram för slutrör med 
för liten avkopplingskondensator i katodkret· 
sen. (IalVin som funktion av frekvensen.) 

I~ 

Fig. 9. Ett transmissionsdiagram (lal Vin som 
funktion av frekvensen) med motsatta egen· 
skaper mot det i fig. 8. 

Fig. 10. En koppling som har det transmis· 
sionsdiagram (la / Vin som fu nktion av fre· 
kvensen). som visas i fig. 9. 

linje i fig. 7, dvs. en halvcirkel, och 
det skulle inte kunna ge anledning till 
instabilitet. 

Det måste alltså finnas ännu något 
fas vridande led i kopplingen. En när. 
mare undersökning av utgångstransfor
matorn visar, att denna kommer att 
verka fasvridande vid låga frekvenser, 
eftersom den då kommer att verka som 
en rent induktiv belastning för slutrö
ret. Följden härav blir, att transmis
sionsdiagrammet i stället kommer att se 
ut som den streckpunkterade lin j en i 
fig. 7 visar. Även om man nu kommit 
betänkligt nära punkten y = 0, x = l , så 
föreligger dock ingen instabilitet. Man 
inser emellertid lätt, att det inte be
hövs mycket fasvridning till, förrän 
man når den kritiska punkten. 

Det visar sig nu, att det är slutrörets 
katodkomplex, som är orsak till den 
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detta kommer sig, kan man rita ett 
trallsmissiollsdiagram avseende förhål
landet mellan slutrörets anodström I a 

och ingångsspänningen Vill på röret. 
Dctta diagram visas i fi g. 8. Vid oänd· 
ligt hög frekvens är katodkondensatorns 

impedans noll, och anodströmmen blir 
alltså Sd gånger gallerspänningen (Sd= 
=dynamiska brantheten mA/V:~S sta
tiska brantheten för pentod), och denna 
punkt betecknas med S. Vid mycket lå
ga frekvenser kommer den impedans, 
som ligger i katodledni,ngen, att vara 
lika med katodmotståndet, motkoppling 
inträder, och förstärkningen blir mind
re (la/Vin minskar). På fig. 8 har den 
häremot svarande punkten markerats 
med t. Mellan dessa två punkter är ka· 
todimpedansen komplex, och medför en 
komplex motkoppling. Man ser av fig. 
8, att transmissions diagrammet har en 

fas vinkel som först ökar med stigande 
frekvens, och därefter avtager, så att 
den återgår till noll i punkten S. Om 
man kombinerar fig. 7 med transmis· 
sionsdiagrammet i fig. 8, kommer man 
fram till ett diagram, som gäller för 

hela förstärkaren , och man ser att detta 
diagram, som uppritats med en heldra
gen linje i fig. 7, helt innesluter punk
ten +1. Förstärkaren måste tydligen 
råka i självsvängning. 

Pä vilket sätt skall man nu komma 
ifrån denna instabilitet? Det finns flera 
sätt, som samtliga gå ut pä att reducera 
fasvridningen i något av kopplingsle
den. En ännu bättre metod vore ju, om 
man kunde använda en koppling, vars 
transmissionsdiagram vore rakt mot
satt det i fig. 8, och som alltså såg ut 
som fig. 9 visar. I praktiken kan det 
var,a besvärligt att analysera en hel rad 
med kopplingar för att finna en som 
motsvarar önskemålen, men av erfaren
het vet man, att den koppling som visas 
i fig. 10 går bra att använda. Det är här 
fråga om spänningsmotkoppling från 
anoden till gallret i samma rör. Mot· 
kopplingen går över motståndet Rt och 
kondensatorn Ct • Vid mycket låga fre
kvenser får man punkten S i transmis
sionsdiagrammet. Genom att förse det 

en motkoppling av detta slag, kan man 

fä bort instabiliteten. 
Att märka är, att varje ändring i för

stärkaren kommer - inom rimliga 
gränser - att påvel'ka frekvenskurvan 
för hela förstärkaren , och detta måste 
man naturligtvis ta vederbörlig hänsyn 
till vid konstruktions och beTäknings

arbeten. 
(Övers. CH) 

UKV -sändare hörbara 
i Sverige 

Det finns i Europa ett mycket stort an
tal UKV·sändare, bl.a. ett 100-tal enbart 
i Tyskland. Rundradiostationerna på 
UKV är enligt Atlantic City-konventio
nens bestämmelser förlagda till området 
87,5-100 Mp/s. Den ena FM-sändaren 
i Stockholm går dock på 41,07 Mp/ s. 

Nedan ges en kort sammanfattning 
av de UKV-sändare, som lämpa sig för 
observation under större delen av dyg

net. 

I Stockholm med omnejd: 

FM-sändare: 92 Mp/ s, 41,07 Mp/ s 

(hela riksprogrammet) . 
TV -nämndens sändare (l j udkanaler

na) : 67,75 Mp/s och 180,75 Mp/ s. Sän· 
der onsdagar 14--17. 

Biltelefon: 156-174 Mp/ s. 
Polisradio: 31,7-41 Mp/s. 

I södra Sverige (jrån Köpenhamn) : 

FM-sändare: 90,7 Mp/ s (program 1), 
96,5 Mp/ s (program II). 

TV-sändaren (ljudkanalen) : 61,75 

Mp/s. 

Dessutom kan man kanske lyckas få 
höra någon nordtysk FM-station på FM
bandet mellan 87,5 och 94 Mp/ s under 
särskilt gynnsamma förhållanden. Bland 
de starkare tyska stationerna kan näm
nas: 

Hannover 87,7 Mp/ s. 
Flensburg 88,5 Mp/s. 
Hamburg 89,3 Mp/ s. 
Oldenburg 89,7 Mp/ s. 

(AKQ). 



Provning av TV-mottagare med hjälp 

av provmönstret 

Som kOllllllement till den artikel 
Olll användningen av TV-prov
mönster som återfanns i förra 
numret al' POPULÄR RADIO, 
återger vi här i sammandrag en 
artil,el i samma änme av civil
ingenjör G e o r g B r u u n, che
fen för det dansim »Radiotek
nisl, forskningslaboratorium», 
jämte en del av honom tagna 
fotografier av provmöuster, vi
sande en rall typiska fel i bild
ätergivningen, uppkomna pä 
grund al' felaktig inställning al' 
mottagaren eller störninga.r i 
mottagaren. 

E n televisionsmottagares sätt att åter
ge det s.k. provmönstret ger möjlighe
ter att bedöma och upptäcka de flesta 
fel, som kan uppstå televisionsmolta
garen. 

Vid undersökning aven mottagares 
upplösningsförmåga undersöker man 
provmönstrets kilformiga vertikala eller 
horisontella radilla streck, belägna in
·nanför bildens inre cirkel. Jfr {ig. 1. De 
siffror, som återfinnes mellan dessa ra

diella streck, anger, hur tätt strecken 
förlöper i nivå med ifrågavarande siff
ra. Siffran 45 (till höger innanför inre 
cirkeln) betyder sålunda, att strecken 
här har ett avstånd, som svarar mot en 
bild med 450 vågräta streck (vartannat 
vitt och vartannat svart). Genom att un

dersöka var mottagarens förmåga att 
distinkt särskilj a dessa streck upphör 
kan man ange mottagarens upplös
ningsförmåga. Om exempelvis denna 
punkt faller i nivå med det streck som 
förlöper mellan siffrorna 3S och 45 är 
mottagarens upplösningsföm1åga ca 
400 Iinjer. De mottagare, som kan åter
giva endast de grova cirkulära linjerna 
i den innersta cirkeln, ha sålunda en 
upplösningsförmåga, som inte är större 
än 300 linjer osv. 

De lodräta strecken visar mottaga
rens horisontella upplösningsförmåga, 

Av civilingenjör Georg Bruun 

medan de vågräta linjerna återger den 
vertikala upplösningsförmågan. 

HORISONTELLA UPPLöSNINGS
FÖRMÅGAN 

Mottagarens upplösningsförmåga är 
först och främst beroende av att foku
seringen är god. Mottagarens horison
tella upplösningsförmåga, dvs. dess för
måga att återge detaljer längs en våg

rät linje, är dock beroende förutom av 
fokuseringen också av mottagarens 
bandbredd och bildförstärkarens fre
kvenskarakteristik. 

Är bandbredden i förstärkaren för 
liten, blir den horisontella upplösnings

förmågan liten; samma sak gäller om 
bildförstärkaren återgiver höga fre
kvenser dåligt. Då sändaren icke mo
duleras med högre frekvenser än S 

Mp/s, finns det en gräns för hur pass 
god den horisontella upplösningsförmå
gan kan bli. En ideell mottagare kan 
med vårt televisionssystem vid den an
givna bandbredden inte IUppnå bättre 
horison tell upplösningsförmåga än 394 
linjer. På en god mottagare kan man 
därför inte vänta sig att se distinkta 
streck i den ,nedre halvan av den verti-

Fig. 1. På detta sätt skall 
provmönstret te sig på en 
väl trimmad televisionsmot
tagare. 

kala gruppen av streck strax under in
dianhuvudet. Se fig. l och 3. 

VERTIHALA UPPLöSNINGS
FÖRMÅGAN 

Mottagarens vertika.la upplösningsför
måga beror förutom av fokuseringen 
direkt av televisionssystemets lin j etal. 
Mottagaren kan inte återge fullt så 
många linjer som antalet linjer i bil
den. I vårt 625-linjers system kan man 
sålunda inte uppnå en vertikal upplös
ningsförmåga, som är bättre än 423 
linjer, och man kan sålunda inte vän
ta sig att kunna se distinkta streck i 
den tätaste delen av de strålformiga 
horisontella gruppen av streck tm hö
ger il111anför inre cirkeln. Se fig. l och 
3. 

Mottagarens vertikala upplösnings
förmåga kan helt spolieras om linjerna 
i de två bildfälten, som ingår i en kOIll 

plett bild, paras samman två och lvå på 
så sätt, att man får en 312,5 linjers bild 
i stället för en med 625 linjer. Denna 
linjeparning, som uppträder genom 
ofullkomligheter i synkronisering av 
den vertikala bildavlänkniingsoscilla
torn, visar sig genom oskarphet och in
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Fig. 3. Provmönstrets utseende vid felakt igt radsprång, förorsa
kat av ofullkomligheter i anordningarna för synkronisering av 
vertikala avlänkningsoscillatorn. Obs. interferensmönstret på de 
horisontella »ekrarnal) t.h. och i cen trum av bilden. 

/
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Fig. 2. 625 linjers·sys temet ger maximalt en vertikal upplö nings
förrn liga om ca 420 linjer och en horisontell upplösningsförmÄga 
om ca 400 linjer. De strålformiga linjerna innanför inre cirkeln 
mö.i liggör bedömning av mottagarens upplösningsförmåga. Se 
texten. 

Fig. 4. Vita linjer, som fort~ättning på de svarta horisontella lin· 
jerna i bildmönstrets nedre del, indikerar felaktig frekven skurva 
för videoförstärkaren (dålig återgivning av låga frekven ser). 

Fig. 5. Bildmönstrets utseende vid för liten kontrast. Bilden blir 
grå och återgångslinjerna blir ofta icke fullt undertryckta utan 
framträder som störande vita linjer över bilden. 

Fig. 6. Bildmönstrels utseende vid för hård kontrast. Kan inte 
kontrasten nedbringas med hjälp av kontrast kontrollen måste 
man ev. sä tta in ett dämpningsled iantennkretsen.. 
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Fig. 7. Vid olineaI itel i vertikala avlänkningsgeneratorn uppträ
der en deformation av hild en. Cirkeln blir inte längre cirkelfor
mig utan äggformig. 



Fig. 8. Icke-linearite t i horisontella avlänkningsgeneratorn med
för en karakteri tisk förvrängning, som exempelvis kan yttra sig 
som visas här. Ingrepp i apparaten erfordras för att korrigera 
felet, enär TV·mottagare i allmänhet saknar utifrån åtkomliga 
rattar för lieari sering av horisontella svepet. 

Fig. 10. Om frekvensratten för horisontella svepet är felakti gt in
ställd, kan mottagaren tappa synkroniseringen för horisontella 
avlänkningen. Hän id kan provmönstret anta det utseende, wm 
visas i fig. Detta kan även inträffa vid för Hlg fältstyrka eller vid 
fel i synkroniseringsanordningarna. 

Fig. 9. För att mottagaren skall synkronisera krävs att avstäm· 
ningsrattarna för frekvensen hos resp. avlänkningsgeneratorer 
någorlunda överensstämmer med de rätta frekvenserna. Vid fel
aktig inställning av vertikala svepet förloras synkroniseringen 
och prov mönstret vandrar i vertikal riktning. Samma sak kan in
träffa vid fel i synkseparatorstege t. 

Fi g. Il. Vid bristande synkronisering i horisontella svepet kan 
även provbilden helt trasas sönder så att en bild enligt ovan
stående uppstår. Avhjälpes genom ändring av frekvensratten för 
horisontella svepet. 

Fig. 12. Ytterligare ett exempel på provbildens 
bristande synkroni -ering för horisontella svepet. 
frekvensratten återställer synkroniseringen. 

utseende vid 
Justering av 

Fig. 13. Brum, som inkommer i videolörstärkare, ger upphov till 
ett horisontell t mörkt fält, som kan vandra över bilden eller som 
kan vara stillast" ende (om !'amma växehtrömsnät använd p.s fö r 
mottagare och , ändareutrustning) . 
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Fig. 14. Ljudkanalens svängningar kan vid felaktigt inställda 
ljudfällor komma in på videoförstärkaren och förorsaka inter

ferens på bilden i form av varierande mörka och ljusa fält, som 
förändras i takt med ljudet. 

Fig. 15. Störningar från en diatermiapparat ger sig på bildmönst
ret till känna som ett eller flera fält med interferensmönster. 

Fig. 17. Provmönstrets utseende vid uppträdande spökbilder an
tingen genom reflexion av de inkommande radiovågoma mot 

Fig. 16. Interferens genom oscillatorutsldUning från annan tele metallkonstruktioner, så att strålningen når mottagareantennen 
visionsmottagare eller FM-mottagare. I dessa 
ett interferensmönster över hela bild fältet . 

terfcrensmönster i de nyss omnärrmda 
horisontella strecken och de små cirk

larna i mitten av bilden. Se fig. 3, som 
visar ett provmönster återgivet aven 

mottagare med felaktigt radsprång. 

R-ESONANSFENOMEN 

De två raderna med rektanglar av olika 
storlek till höger och vänster om inre 
cirkeln användes till att avgöra om mot

tagaren »ringer», dvs. om bildförstär
karen har en utpräglad resonans vid en 
eller annan frekvens. Om det föreligger 
sådan resonans, visar sig detta genom 
att det till höger om en av dessa rek

tanglar uppträder en eller flera »spök
bilder» av denna. Föreligger resonans 
vid en låg videofrekvens, visar sig det
ta genom att en eller flera av de rek
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fall uppstår ofta på skilda v,igar, eller på grund av reflexioner i extremt långa 
nedledningar. 

tanglarna upprepas. Vid resonanstopp 

vid högre frekvens är det ett av de tun
na strecken som upprepas. Talen över 
och under de två raderna av rektang
lar svarar mot de tal, som är angivna 
vid de radiella strecken innanför inre 

cirkeln. Den översta rektangeln till hö

ger motsvarar sålunda en upplösnings
förmåga på 50 linjer och en återupp
repning av denna rektangel betyder 
därför att det föreligger resonans i vi
deoförstärkaren omkring 630 kp/s. 
Varje aktiv linje avsökes nämligen på 
ca 52,5 ftS. Nu är siffrorna för horison

tella upplösningsförmågan alltid base
rade på 3/4 avsökt linje. l /50 aven 3/ 4 
linje tar alltså = 0,75' 52,S/SO = 0,79/ ls 
att avsöka, vilket svarar mot 630 kp/s. 

De vågräta strecken nedanför bilden 

är av olika längd och kan användas för 
att undersöka, att videoförstärkarens 

lågfrekvenskarakteristik är den rätta. 
En för liten gallerkondensator kommer 

exempelvis att visa sig så som framgår 
a v fig. 4, i det att det blir vita streck 
som fortsättning på de svarta. Samma 
fenomen uppträder, om mottagaren inte 

är rätt inställd på TV-stationens bild
frekvens. 

KONTR-AST, LINEAR-ITET M. M. 

Mottagarens kontroll för »kontrast» 
kan ställas in med ledning av de diago

nalt riktade kilarna med olika grader 
av svärtning från vitt till svart i mitten 
av bilden innanför inre cirkeln. I fig. 
.3 visas en bild med för liten kontrast 



FÖR KONSTRUKTÖRER 

Televisionsmottagaren 


hur den beräknas och konstrueras (V) 


Av civilingenjör Carl Akrell 

(Forts. fr. POPULÅR RADIO, 
1952, nr 2, s. 31.) 

D e från blandarsteget erhållna mel
lanfrekventa signalerna fmb och fmi för
stärkas mellanfrekvensförstärkaren. 
Här får TV-mottagaren normalt sitt 
största förstärknings- och selektivitets
tillskott. Räknat från gallret på första 
MF-röret till ingången av bilddetektor
steget brukar totala förstärkningen upp
gå till l 000 a 10 000 gånger. 

och fig. 6 en bild i vilken kontrasten är 
för stark. 

Med hjälp av de två stora cirklarna 
på bilden kan man kontroUera de hori
sontella och vertikala avlänkningsgene
ratorernas Iinearitet. Fig. 7 visar hur 
provmönstret ser ut vid icke-linearitet i 
den vertikala avlänkningsgeneratorn, 
fig. 8 vid icke-linearitet i horisontella 
generatorn. 

Fig. 9 visar, hur bilden ser ut på 
bildskärmen i en mottagare, då fre
kvensratten för vertikala avlänknings
oscillatorn är felaktigt inställd, och fig. 
10, Il och 12 ger exempel på bildens 
utseende vid felaktig inställning av fre
kvensratten för den horisontella avlänk
ningsoscillatorn. 

BRUM OCH ANDRA STöRNINGAR 

Brumspänni ng som ev. inkommer i mot
tagaren ger sig tillkänna på bilden som 
breda horisontella ljusa och mörka fält, 
som rör sig ö,-er bilden (fig. 13 ) . 

Om vågfä llorna för Ijud-MF-spän-

VAL AV MELLANFREliVENS
OMR,IDE 

Mellanfrekvensområdet förlägges mel
lan högsta bildfrekvensen (ca 5,0 
Mp/s) och lägsta televisionskanalfre
kvensen och normalt inom frekvensom
rådet 15--45 Mp/ s; lägre mellanfre
kvenser förekomma även, dock företrä
desvis i äldre TV-apparater. 

Bland fördelarna med hög mellan
frekvens kan omnämnas: 

L 	 Vid ingången från bilddetektorn 

ningen i bild MF-delen är felaktigt in
ställda, kommer ljud-MF-spänningen in 
på bilden och kan därvid förorsaka en 
störning av det slag, som visas i fig. 14. 
Liknande fenomen inträder om motta
garen är felaktigt avstämd så, att ljud
kanalen inte kommer in . . Karakteristiskt 
för dessa störningar är, att de svarta 
och vita fälten förändras i takt med 
ljudmodulationen. 

En liknande störning kan uppträda 
frå-n en kontinuerlig signal, exempelvis 
fr ån en främmande sändare eller ge
nom oscillatorutstrålning från annan 
televisionsmottagare eller FM-mottaga
re. Fig. 15 visar hur störningarna ser 
ut från en cliatermiapparat. Fig. 16 vi
sar interferens genom oscillatorutstrål
ning från närbelägen FM- eller TV
mottagare. 

Fig. 17 visar hur provmönstret ser 
ut, om det uppträder »spökbilder», an
tingen genom att de inkommande radio
vågorna genom reflexion mot stora me
tallkonstruktioner når mottagareantell

kan mellanfrekventa signalerna ef
fektivt bortfiltreras,då frekvens
skillnaden mellan bild- och mellan
frekvenserna är stor. 

2. Vid blandarsteget kommer oscilla
torfrekvensen att ligga långt ifrån 
signalfrekvensen, varför oscillator
utstrålningen från mottagaren lät
tare kan reduceras. 

3. Spegelfrekvensområdet 	 kommer 
att ligga långt ifrån signalfre
kvensområdet, varigenom känslig

nen på skilda vägar eller genom re
flexion i nedledningen på grund av då
lig anpassning mellan nedledning och 
antenn resp. mellan nedledning och 
mottagare. 

Slutligen må understrykas, att man 
vid trimning och provning med använd
ning av ett provmönster lätt är benägen 
att ställa större krav på mottagaren, än 

vad som praktiskt är nödvändigt. Man 
bör därför alltid också prova mottaga
ren , då »riktiga» bilder utsändes. I det
ta sammanhang måste också omnäm
nas, att provbilder inte omedelbart ger 
någon upplysning om hur mottagaren 
uppför sig, när under sändningens gång 
man plötsligt skiftar över från ett slag 
av bilder till ett annat. Man bör sålunda 
exempelvis undersöka, om mottagaren 
är inrättad så, att man inte behöver 
ställa om lj usstyrkan, när man exempel
vis övergår från en bild, som består av 
ett svart streck i ett övervägande vitt 
fält till en bild med ett vitt streck i ett 
svart fält. 

23:3 



7.0 Mp/s 

A K R-spänning 

ellcnfrekven5~teg för ' bild' och 'IJud " ·för 'l jud' 

Fig. 38. Blockschema för en TV-mottagares meJlanfrekvenodel med separata förstärkare för bild och ljud. 

heten hos apparaten för sändare 
arbetande inom spegelfrekvensom
rådet blir låg. 

Användande av låg mellanfrekvens 
har bl.a. följ ande fördelar: 

L Stabilitetsproblemen behärskas lät
tare. 

2. Stegförstärkningen blir större. 
3. Risken för störande direkt mottag

ning inom mellanfrekvensområdet 
minskar, då mellanfrekvensdämp
ningen för signalfrekvensema är 
stor. 

4. Ev. icke önskvärda frekvenser, så

som Ijudmellanfrekvensen fmi och 
närliggande kanalers I j ud- och 
bildmellanfrekvenser kunna effek
tivare undertryckas med på olika 
ställen i MF-förstärkaren inlagda 
spärrfilter. 

I USA har tidigare rekommenderats 
21,25 till 21,9 Mp/ s för ljudbärvågen 
fil/I och 25,75 till 26,4 för bildbärvågen 
fmb (avståndet mellan fml och fmb en!. 
amerikansk standard 4,5 Mp/s ). För 
närvarande begagnas i USA ofta fml= 
=41,25 Mp/s och fmb = 45,75 Mp/s. 
Vid användandet av lägre mellanfre
kvens uttages ofta ljudmellanfrekvensen 
omedelbart efter blandarsteget eller ef
ter första eller andra MF-steget till en 

särskild ljud-MF-förstärkare. Denna ef
terföljes av amplitudbegränsare och 
FM-detektor på konventionellt sätt. Det
ta åskåliggöres även av blockschemat i 
fig. 38. Vid användandet av högre mel
lanfrekvenser arbetar TV-apparaten 
nonnalt enl. »inter-carrier»-principen 
med enkel MF-förstärkare, som är ge
mensam för bild- och lj udmellanfre
kvenserna, varvid en andra ljudmellan
frekvens fml2 erhålles efter detektorn. 

Övertoner till de mellanfrekventa 
komponenterna, som bildas i detektor
steget, kan - om de nå fram till in
gångskretsarna - allvarligt påverka 
resultatet. Man försöker därför välj a 
MF-området så, att dessa övertoner icke 

infalla inom de mottagbara TV-kana
lerna; för detta ändamål kan ett dia
glam enl. fig. 40 uppritas. Utefter x
axeln har mellanfrekvenser från O till 
50 Mp/ savsatts och utefter y-axeln har 
signalfrekvenser fs till ca 180 Mp/ s in
förts. Signalfrekvensområdena gällande 
för kanal 3 och 4 (enligt europeiska 
TV-systemet) ha inritats. Diagonalerna 
i diagrammet representera mellanfre

kvensen fm och dess övertoner 2fm, 3/"" 

Fig. 39. Till TV-mottagare hörande bild- och 
ljudmellanfrekvensenheter. I den översta en
heten ingår fyra bildmellanfrekvens (4 X 
6CB6) och detektorsteg (6ALS) och i den 
undre enheten ljudmellanfrekvens (6AU6). 
två amplitudbegränsar- (2X6AU6) och FM
detektorste p; (6ALS). Tillverkare: The Radio 
Craftsmanlnc. 



41m osv. Dessa diagonalers skärnings
punkter med de horisontella kanalfre
kvensfälten ha nedförts till x-axeln (en 
dast vid frekvenser högre än 20 Mp/s ). 
Dessa områden har horisontalstreekats 
för kanal 3 och vertikalstreekats för ka
nal 4 och har utefter x-axeln markerats 
med grova linj er. Av diagrammet fr.am
går, att vid en TV-apparat, avsedd för 
mottagniJ1g av ka'll al 3 och 4, området 
mellan ungefär 23 och 30 Mp/ s skulle 
vara användbart, varvid dock vid mot
tagning av kanal 4 mellanfrekvensernas 
6 och 7 övertoner skulle kunna störa 
mottagningen. Inverkan och risken av 
störningar mim,ka emellertid med sti
gande övertontal, och detta är här så 
högt att störningar ej behöver befaras. 
Bättre vore givetvis att enligt diagram. 
met förlägga MF-området till 36-43 
Mp/s. I detta sammanhang bör dock 
påpekas, att mellanfrekvensområdet bör 
väljas så, att starka rundradiostationer 
undvikas (ex. i Stockholm FM-mndra
diostationen på 41 ,6 Mp/ s). 

ÖNSKV"RD SELEKTIVITET 

Vad som ur selektivitetssynpunkt bör 
åstadkommas l en MF-förstärkare 
åskådliggöres i fig. 41. Överst i figuren 
ha de mottagna sigllalfrekvenserna Is 
gällande {ör kanal 3 angivits. :\färmast 
under visas motsvarande mellanfrekven
ser, som vid den antagna oscillatorfre
kvensen 10= 91, O Mp/ s kommer att in
falla inom området Im = 23,0-30,0 
Mp/s (jfr fjg. 40). Den med vertikala 
linjer tecknade delen av figuren åskåd
liggör de mell nfrekventa signalernas 
utseende på blandarstegets .anodsid.a 
(fmb = 28,75 Mp/ s och Im /= 23,25 
Mp/ s; jfr fig. 38 a). Den med horison
tella linjer tecknade delen av fi guren 
åskåliggör vidare den del som .tillföres 
bilddetektorn (jfr fig. 38 b). MF-för
stärkarens bandbredd B har härvid an
tagits vara 3,5 Mp/s (gränsfrekvenser 
I",g! och Im.Q~) och totala bandbredden 
BI hos TV-mottagaren blir sålunda ca 
4 Mp/ s. Vid finare apparater göres 
lämpligen bandbredden större, men vid 
enklare mottag re med små bildrör (7" 
och 10"), kan bandbredden vara mi·nd

fs 
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Fig, 40. Diagram för val av mellanfrekvens
område. 

re, varigenom större förstärkning per 
steg ernås, och mottagaren förenklas . 
BI kan dock knappast understiga 3 
Mp/ s, utan att bildkvaliteten allvarligt 
påverkas. 

I blockschemat (fig. 38) har antagits 
att såväl bild- som ljudmellanfrekven
serna förstärkas i första MF.steget, var
efter följer separata förstärkare. I tred· 
je MF-steget har införts ett filter för 
undertrycka·nde .av Jjudmellanfrekven

f 

sen 1"'1, vidare har antagits aU AKR
spänning tj]]föres första och andra MF
stegen. Ljudmellanfrekvensen Iml utta
ges från första MF-stegets anodkrets 
och tillföres en för FM-mottagare kon
ventionell MF-förstärkare med ett MF
steg, två amplitudbegränsar- (AB-) och 
ett FM-detektorsteg. MF-kretsarna äro 
av vanligt utförande med höga Q-vär
den och vid amplitudbegränsarens gal
ler ha biJdmellanfrekvenserna helt un
dertryckts (j fr fig. 38 c) . 

I mottagare, arbetande enligt intee
carrierprincipen med gemensam bild
och ljudmellanfrekvensförstärkare, bör 
selektivitetskurvan (fig. 8 i nr 11/ 1951 
s. 23) ha sådan form, att ljudmellanfre
kvensen fml dämpas till ungefär en tion 
del (20 dB) av maximalnivån för MF
förstärkaren. 

MF·STEGET I PRINCIP 


I fig . 42 har införts ett schema av ett 

typiskt mellanfrekvensstcg. Kopplingen 

är i princip densamma, som tidigare 

genomgåtts i samband med högfre

kvenssteget (fig. 17 i nr 1/ 1952 s. 16) 

och synpunkterna på kretsens dimensio

nering är desamma (jfr även nr 12/ 

1951 s. 24 och 25, ekv. 6, 7 och 8). 


I den avstämda kretsen LmC/ på MF
rörets anodsida ingår Ct som avstäm
ningskapacitans, Lm som trimbar in
duktans; vidare är Rt impedansen ho"

161,0 

30,0 
~~~++~----~~~~--~~--~~~ 

1 
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fmMp/s 

: ggr Dämpning 
+ O dB 
I 
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fmg 2 fmgl mb I 
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1(2 
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I 
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6 

Fig. 41. Selcktivitets.kurva för TV·mottagarens bildmellanfrekvensförs lärkarc. 
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Fig. 42. Schema för mellanfrekveDssteg till TV-mottagare. 

kretsen. Q-värdet blir för ernående av 
önskad bandbredd mycket lågt (Q~5 

il 20) och för att trots detta och trots 

den höga mellanfrekvensen uppnå hög
sta möjliga impedans hos kretsen, väl

jes avstämningskapacitansen så låg som 

möjligt. Egentlig avstämningskonden
sator utelämnas således helt och hållet. 
Tre il fyra i princip likadana steg följer 
- liksom i blockschemat fig. 38 
normalt på varandra. Kretsarna däm
pas härvid till bestämda Q-värden och 
trimmas till olika frekvenser (s.k. »stag

gered tuning» ) inom MF-området efter 
en uppgjord plan (tab. 8), så att lämp
lig form hos selektivitetskurvan erhålles 
(a och b i fig. 38). Härvid har ampli

tuden hos 1mb reducerats till hälften och 
Iml undertryckts, vilket tydligare fram

går av fig. 41. 

Andra typer lVlF-förstärkare, exem
pelvis med två kopplade kretsar i varje 
steg, förekommer givetvis. I denna 

framställning kommer dock endast MF
förstärkare med enkla parallellresonans

kretsar att genomgås. 

MELLANFREKVENSFÖRSTÄRKARENS 
Dll\'lENSIONERJNG 

Mellanfrekvensförstärkaren dimensione-
ras i första ha'nd med tanke på band

bredden B, vidare med tanke på för
stärkningen F. Till att börja med be
handlas här bredbandsförstärkare med 
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Fig. 43. Selektivitetskurva för enkel parallell
resonanskrets_ Q= kretsens effektiva Q-värde. 

Im = kretsens resonansfrekvens. (j Im= (f-l,,,l. 
1= annan frekvens än resoDansfrekvens lm' 

endast ett steg (jfr fig. 42). Kretsimpe. 
dansen R1 ' sammansätter sig av: 

Rut = blandar- eller mellanfrekvens
rörets utresistans 

Rk = parallellförlustresistans hos 

kretsen LmC1 

Rm g =yttre gallerresistans vid andra 
mellanfrekvensröret 

inresistans hos andra mellanRin = 

frekvensröret 

Fig. 44. Schema aven 4-stegs mellanfrekvens
förstärkare med rör 6AU6. Värden på samt
liga komponenter ha införts (,u."f=pF, K = 
=k[11. 
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vilka resistans"!r äro parallellkopplade 	 Tab. 8. Uppgifter för beräkning av bredbandförstärkare med upp till fem snedlrimmade 
kretsar ()staggered tuning» ).med varandra. Kretsens Q-värde utan 

belastning är ormalt mycket högre än Data för kretsar Antal 
det önskade effektiva Q.värdet, varför 

kretsar krets mi.ttfrekvens f x 	 bandbredd B Q-värde Qxxinverkan av R" kan försummas, likaså 
är Rut som r .gel stor och försumbar 
(undantag krets efter triodblandarsteg) . 
Sålwlda erhålles Rt ur I/ Rt = l!Rin+ 
+1/ Rmg• För standardrör kan man 
räkna med inresistanser Rin om 30 000 

-200000 Q vid 20 Mp/s och S 000
30000 Q vid 50 Mp/s. Den såsom av
stämningskapacitans tjänande totala 
shuntkapacitansen Ct erhålles ur ekv. 10 
i nr 1/ 1952 s. 17. 

Bandbredden B kan - oberoende av 
mittfrekvensen fmm - beräknas ur 

B = 10-6/ 27TRtCt (12) 

där B är bandbredden mätt i Mp/ s mel
lan de frekvenser, där förstärkningen F 
fallit 3 dB (= 0,7 ggr) från maximi
värdet (jfr ekv. 8 i mr 12/ 19S1 s. 2S). 

Stegförstärkningen F M kan nu beräk
nas ur 

FM = S·Rt 

Såsom godhets tal Cn för steget kan 
angivas 

Cn =F~I" B =S ·1O·6/ 27TCt (13) 
där 

F,\l = stegförstärkning ggr 
B= bandbredden i Mp/s 
S= rörets branthet i A/ V 

Ct = totala shuntkapacitansen i F. 

CII anger produkten av förstärkning 
FJ1 och bandbredd B i Mp/ s och resul
tatet är endast beroende av värdet på S 
och Ct. Sålunda böra rör med hög brant
het och låga in· och utkapacitanser väljas 
för att man shll få högt värde på god
hetstalet. 

Antages att för en förstärkare med 
6AGS som första och andra rör Cn 
skall uträknas, så erhålles om Ct = 13,3 
pF (CI uppskattad till S pF) ur ovan
stående Cn=60. Med dessa rör kan 
sålunda en bredbandsförstärkare med 
B = 3 Mp/s konstrueras, varvid steg
förstärkningen blir F= 20 ggr; om i 
stället B=4 Mp/ s väljes, blir F= IS ggr 
- detta oberoende av den valda mitt

frekvensen fmm' 

en fl = f BI=B 	 QI=f/B Imm 

1 fl = fmm+0,35 B BI =0,71 (Bl f ) fl QI=f/B Immtvå 2 f2=fmm-0,35 B B2=0,71 (Bl f ) f2 Q2=f/B2mm 

tre 2 

3 

fl = fmm 
12 = fmm+O,43 B 

fa = fmm-O,43 B 

BI=B 
B2=0,5 

Bs=0,5 
(Bl f mm ) f2 
(Blfmm ) fa 

Ql=f11B I 
Q2=f21B2 

Qa=fal Ba 

fyra 

1 
2 

3 
4 

fl=fmm+O,46B 
f2 =fmm-0,46B 

f3 = fmm+0,19 B 
f4=fmm-0,19B 

B I=0,38 ( Bl f mm ) fl 
B2=0,38 (Bl f mm ) f2 
B

3
=0,92 ( Bl fmm ) f3 

B4=0,92 (Blfmm ) f4 

QI =f/ B1 

Q2 = f/B2 

Qs = fal Ba 
Q4 = f/ B4 

fem 

1 

2 
3 
4 
5 

fl = fmm 
f2= fmm+0,29 B 

f3=fmm-0,29 B 

f4=fmm+0,48 B 
f5 = f mm -0,48 B 

BI=B 
B

2 
= 0,81 (Bl fmm ) f2 

Ba=0,81 (Bl fmm ) fa 
B4=0,31 (Bl fmm ) f4 
B

5 
=0,31 (Blfmm ) fs 

QI=f/B I 
Q2=f21B2 

Qs=fal B s 
Q4=f/B4 
Qs = fs l Bs 

Såsom godhets tal CR för rören kan 

angivas 
(14) 

där S = rörets branthet och Ctr = Cin+ 
C ut = summan av in- och utgångskapaci
tanserna_ 

Mellanfrekvensförstärkaren omfattar 
normalt tre il fyra och ibland två MF
steg, och kretsantalet är sålunda tre il 
fem. Ett väsentligt bättre resultat er
hålles härvid, om kretsarna snedtrim
mas relativt medelmellanfrekvensen 
fmm jämfört med om de avstämmas till 
denna frekvens. Även vid en förstär
kare med snedtrimmade kretsar kan 
godhetstalet Cn beräknas enligt ovan, 
varvid B dock är totala bandbredden 
hos hela förstärkaren och F!J{ stegför
stärkningen. De uppgifter som behövas 
för beräkning av förstärkare av detta 

slag ha införts i tab. 8, som gäller då 
B / fmm < 0,3, vidare kan ur fig. 43 se
lektivitetskurvorna erhållas. Med större 
antal kretsar förbättras selektivitetskur

vans utseende. 

RÖRENS EGENSKAPER 

Data för pentoderna 6AU6, 6AGS, 
6CB6, 6AH6 och EF80 använda såsom 

MF-förstärkare ha införts i tab_ 9. Som 
jämförelse ha även uppgifter lämnats 
för det äldre metallröret 6AC7. Ovan 
har påpekats, att mellallfrekvenskret· 
sarnas impedans äro låga (ofta blott 
något tusental ohm), v.arfÖr brantheten 
S bör överstiga 4 000 pA/ V för att 
rimlig stegförstärkning skall kunna er
hållas. I tabellen har vidare inresistan· 
sen Rin vid uppgivna värden på brant
heten angivits för frekvenserna 25 och 
40 Mp/ s. In- och utkapacitanserna ha 
dessutom införts, varigenom godhets
talet CR för rören kunnat beräknas. 

Av tabellen framgår med önskvärd 
tydlighet att icke allenast brantheten är 
utslagsgivande för resultatet; sålunda 
har 6AC7 med en branthet om 9 000 
pA/ V lägre godhetstal än 6AGS med 
brantheten 5 000 /-lA/ V. 6AC7 har dess
utom mycket lägre inresistans, vilket 
ibland kan medföra att önskat Q-värde 
hos lV1F-kretsen ej kan realiseras. God
hctstalet CLJ för rören i bredbandsför

stärkarkoppling har beräknats med en 
antagen läckkapacitans Cl om ca 5 pF. 
Resultatet med 6AC7 blir ungefär jäm
förbart med vad som skulle kunna 
åstadkommas med 6CB6 och EF80. I 
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Tab. 9. Data för olika typer ay rör använda som l\IF·förstärkare i TV ·mottagare. 

Typbeteckning 6A U6 6AG5 6CB6 

5200 5000 6200 

23000 50000 35000 

9000 

5,5 

5,01 

500 

55 

15,5 

-1,0 

250 

150 

2,3 

85 

0,6 

1 Utan yttre skärm. 
• Beräknat ur formel 14. 
' Beräknat ur form el 13. 

tabellens avsnitt I har slutligen uppgif
ter om gallerförspänning, anod- och 
skärmgallerspänningar införts. 

Är TV-apparaten försedd med auto
matisk (AKR ) eller manuell (lVIKR) 
kontrastreglering, och alltså KR.spän

ning tillföres lVIF.stegen, måste föl j an
de beaktas vid konstruktionen. Vid 
nedreglering av rören, sjunker brant· 

heten och stiger inresistansen Rin- Om 
härvid inresistansen spelar en avgöran. 

de roll vid dämpningen av kretsen, 
kommer vid nedreglering MF-kretsens 
Q-värde att stiga, och selektivitetskur

van ändras. Det är därför önskvärt, att 
inresistansen redan vid full br anthet hos 
rören iir hög, och mycket större är den 
i kretsen inlagda dämpresistansen Rmg • 

Vid reglering av rören kommer vidare 
inkapacitansen Gin att ändras ; om så· 
lunda brantheten hos 6AG5 minskas 

från 5000 till 1000 fLA/V sjunker in
kapacitansen med ca l pF. Kretsarnas 
resonans frekvens blir då beroendc av 
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18000 13500 

6,5 6,3 

1,81 1,9" 

600 750 

60 75 

13,3 13,2 

-1,8 -2,2 

250 200 

150 150 

1,4 

50 

0,75 

KR-spänni,ngen, 

MC7 6AH6 EF80 

9000 9000 7200 

13000 50000 

4000 18000 

11,0 10,0 7,2 

5,0 2,0' 3,4 

550 750 680 

70 

21,0 

-2,0 - 2,0 -2,0 

300 300 170 

150 150 170 

och selektivitetskurvan 
ändras vid ned reglering av TY·mottaga. 
ren. Enklast kan detta motverkas ge· 

nom slopande av katodkondensatorn 
och val av lämpligt värde på katodmot
ståndet. Kapacitansen Gin kan då fås 
att hålla sig konstant inom reglerings
området. Steget <blir emelle rtid mot
kopplat, och förstärkningen enligt ovan 
reduceras med en reduceringsfaktor KF. 
Yärden gällande för 6AU6 och 6AG5 
ha införts i tab. 9. 

För 6AU6 rekommenderas sålunda 
ett katodmotstånd på 85 Q, varvid K p = 
= 0,6. Observeras bör alt RK egentli. 

gen skulle vara 68 Q för erhållande av 
önskad gallerför,spänning. Antingen gö· 
res alltså RK~63 Q, varvid steget blir 
något under kompenserat i berört avse· 

ende, eller också pålägges en motsva
rande positiv gallerförspänning via gal
lermotståndet Rm g • 

(Forts.) 

Nätaggregat 


I fabriliationsmässig tillverk· 
ning och vid service pil batteri· 
apparater lönar det sig inte i 
längden att använda sig av torr· 
batterier, vilka så småningom 
försämras, genom att polspän· 
ningen sjunker och inre resi· 
stansen öka,r, utan man måste 
tillgripa säkrare och stabilare 
spänningskäUor. Nedan beskriv· 
na spänningsaggregat ger 90 V 
anodspäuning och upp till 0,25 A 
vid 1,5 V glödspänning. 

S om framgår av principschemat i fig. 
l består nätaggregatet av två delar : 
dels ett spänningsstabiliserat aggregat, 
frå n vilket man erhålle r anodspänning. 
en dels ett aggregat för glödspänningen. 
Hur det förstnämnda är utfört framgår 
av schemat: en vanlig likriktare med 
nätfilter och ett glimstabilisatorrör. I 
modellapparaten har använts ett YR90, 
eftersom en anodspänning av 90 volt är 
den vanligaste spänningen för batteri
apparater. Likriktaren lämnar 150 volt, 

och med en tomgångsström på ,30 mA 
får man ur Ohms lag fram, att stabilisa
torrörets förkopplingsmotstånd skall va
ra ca 2 kohm. Efter detta uttages spän
ningen via ett instrument, varmed anod· 
strömmen mätes. Genom att undersöka 
strömförbrukning kan man lätt avgöra 
apparatens kondition. Givetvis måste ut

gångsklämmorna avkopplas med en 
kondensator för att ej högfrekvensim. 
pedansen i aggregatet skall bli för stor. 

Besvärligare är det att konstruera 

spänningskällan för glödtrådens mat· 
ning: det är ofrånkomligt, att tom· 
gångsspänningen måste bli högre än un
der drift. Någon stabilisering är mycket 
svår att åstadkomma. Det finns dock 
den möjligheten att inkoppla en eller 
flera germaniumkristaller parallellt över 
utgilngsklämmorna, varvid man därvid 
måste tillse, att den maximala strömmen 
genom var kristall ej överstiger 40 mA. 



för hatteriapparater 

Av ingenjör Stig Hjorth 

Ett anBat sätt är att använda sig av 
kopparoxidullikriktare, som kan kopp
las så att en viss stabiliserande verkan 
uppnås. I båda dessa fall måste man 
tillse att likriktarna inkopplas »bak
vänt», dvs. liklriktarnas positiva poler 
måste vara vällda mot spänningens ne
gativa pol. 

Det gäller att dimensionera aggrega
tet för de olika glödströmmar och spän
ningar, som kunna komma i fråga för 
olika apparater. Vi utgå från att den 
högsta strömförbrukni,ng, som en batte
riapparat har är 2S0 mA vid 1,S volt 
och den lägsta 50 mA vid 4,S volt. Men 
man kan faktiskt dimensionera aggre
gatet så, att samma uttag kan användas 
för båda dessa spänningar, något som 
gör det hela »idiotsäkert». Vi skola nu 
räkna ut hur den i schemat utvisade 
spänningsdelaren skall konstrueras. 

Antag att R1 i fig. 2 motsvarar resis
tansen i sildrosslarna och R2 är resis
tansen hos spänningsdelarnas andra 
motstånd. En apparat som drar en 
ström av 50 mA vid 4,5 volt, represen
terar en resistans (Ral ) av 90 ohm, och 
om den drager 250 mA vid 1,5 volt, 
motsvarar den en resistans (Ra2 ) av 6 
ohm. Vi anta att spänningen från torr
likriktaren är 80 volt, och rä:kna enligt 
följande 

80/4,5=1+R/RoI 

80/1,5= 1+RI/ Ro2 

där 

ROI = R2Ral/(R2+Ral) 

R 02 = R2Ra2/ (R 2+Ra2 ) 


Ur båda dessa ekvationer löses nu 
RI = ROI (17,8--1) 
RI =Ro2 {S3,3-1) 

Dessa ekvationer ge; 
R2 =2,1l R a2/{1-3,1l· RadRal ) 

med Ra2 =6 Q och Ral =90 Q fås R2 = 

=16 Q och R I =228 Q 

Nu finnes det batteri apparater, som 
ha en strömförbrukning, som understi· 

Det färdiga nätaggregatet. 

Levererar anodström 3(}-50 

mA (90 Vl oeh g]ödström 
upp till 0,25 A vid 1,5 V. 

ger de ovan angivna 250 mA, och i ett 
sådant fall skulle spänningen bli större 
än 1,5 volt, varför ett variabelt mot
stånd har inkopplats, med vilket spän
ningen kan regleras inom lämpliga 
gränser.. Se vidare principschemat ! I 
modellaggregatet var ett instrument in
länkat för att mäta glödströmsförbruk
ningen, men man kan med fördel även 
använda detta till att mäta utspänning
en, och inkopplas då som visas i prin
cipschemat. 

N u visar det sig, att när aggregatet 
är påkopplat och strömmen genom sil
drosslama värmer upp desamma, kom
mer resistansen i dem att öka, varvid 
spänningen sjunker ända upp till 20 ro, 
vilket är för mycket. För att undvika 
denna nackdel har Sh( =R2 ) lindats 
med koppartråd, 0,30 mm emaljerad, 
vilket gör, att även R2 :s resistans kom

mer att variera med uppvärmning och 
i samma riktning som R I . Härigenom 
blir spänningen stabiliserad. 

Det är mycket viktigt, att effektivt 

Fig. L Prineipschema för 

nät aggregatet. 


Fig. 2. Anslutning av belast
ning Ral resp. Ra2 

aggregatet. R = Sh i fig. 1.2 

STYCKLISTA 
T1= nättransformator 

sekundärlindningar: 
2 X 150 volt, 3(}-50 mA 
4 volt, l A 
6,3 volt, 0,5 A 

T2 = nättrans[ormator 
sekundärlindning: 
80 volt, 0,5 A 

DRI = DR~ = sildrossel, lindas med 0,30-0,35 
EE, resistansen 114 ohm. 

DR
3 

= sildrossel av vanlig typ för mottagare, 
induktansen 1(}-15 H, resistansen ca 300 
ohm. 

VI =likriktarrör, AZl eller likn. 


V2 = spänningsstabilisatorrör, typ VR 90. 


CI =C =2X16,uF el. lyt. 

2 

C = C = C = C = 32 flF el. lyt. 50 V driftsp. 
3 4 5 7 

Cs=kondensator 0,05 ,uFo 

Sh=shunt, lindad med 0,30 EE, ca 16 ohm. 

RI =5kQ,2W 
R

2 
= reglermotstånd, med fördel utformat som 
potentiometer, resistans max 5 ohm. 

l st. instrument, (}-25 mA. 
l st. imtrument, (}-10 volt. 
l st. selenlikriktare EBC5/1 (Elektroskandia). 
Dessutom div. motstånd, polskruvar, skruvar 
förhopsättllillgen, systoflex, kopplingstråd m.m. 

till nät- o--4-__---4>---_~__-+-____--J 

NÄT 
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nätfilter användes. Skulle ändå brum 

höras, härrörande från glöd_pänningcn, 

kan det bero på att D" gon jordnings. 

punkt är olämpligt placerad och flyttas 

då på prov till någon allnall plats på 

chassiet. Ävenså bör man undvika att 
låta ledningar, som föra växelspänning. 

ar, ligga tillsammans med dylika föran
de likspänningar. 

modellappamten fanns två ström
brytare, vilka kortslöto eller öppnade 

seriemotstånd i både anod· och glöd
strömsledningarna, vilka motstånd voro 

så dimensionerade, att respektive spän
ningar sänktes till en nivå , som motsva

rade nedgångna batterier. Dessa anord
ningar kan man utesluta, om så önskas. 

J\IEKANISK UTFORMNING 

Den mekaniska utformningen hos nät
aggregatet framgår av fotografierna 
och skisserna i fi g. 3. Gavlarna ha en 

10 mm bred fals runtom, på vilken pa

nelen samt över. och bakstycke fästes 
med skruv, helst s.k. panelskruv LKCS 
M3. Innanför denna fals inpassas chas

siet och fastsättes även det med skruv 

genom gavlarna in i en längsgående 
stagvinkel på chassiet. För ventilationen 

har gälar slagits i såväl bakstycke som 

gavlar. Den, som i·nte har möjlighet att 
ordna med gälar, kan lämpligen borra 

ett större antal hål runtom, med 8 mm 
diameter. På ett par vinklar fästes en 

bottenplatta på vilken även fyra gummi

fötter fastskruvas. Nätintaget är avsett 

för strykj ärnssladd men kan göras efter 

behag. Skyltar vid respektive manöver
organ giver en viss »finish», och hela 

hölj et är rynklackerat i en tilltalande 
färg_ 

Sildrosslarna, som ingår i glödströms

kretsen äro lindade på en kärna med 

dimensionerna 3X3,5 cm, således med 

en kärnarea av 10,5 cm2 • Varvtal: 2900 

varv 0,30 EE, resistansen ca 115 ohm. 

Kärnan bladades, dvs. hade inget luft

gap. Shunten Sh är lindad på en liten 
transformatorbobin, men en vanlig 

trådruHe duger mycket bra. Den är lin
dad med 0,30 EE och dess resistans är 

ca 16 ohm. De i filterkedj an ingående 

kondensatorerna på 50 /-tF ha en ar
betsspänning av 50 volt. Eftersom spän

ningen efter selenlikriktaren är 80 volt, 

måste man koppla två stycken elektro

lyter i serie, varigenom spänningelI 

över var och en av dem blott blir hälf

ten. 

En annan detalj, som man måste ta

ga hänsyn till, är att nättransformato
rerna och sildrosslarna måste placeras 

så i förhållande till varandra, att inget 

brum induceras i drosslarna. Därför 

måste transformatorernas och drosslar

nas kärnor stå vinkelrätt mot varandra. 
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Fig. 4. Apparaten sedd ovanifrån med plåtkå
pan borttagen. 

Fig. 3. Måttskisser för chassie och lämpligt plåthölje till nätaggregatet. Fig. 5. Apparaten sedd underifrån. 
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D f A r
dB Hp/s m2 km 

130 0,1 0.10.1D 
" 

~ 

Nomogranl för beräk
ning av radiolänkar 
Av 0yYind Gjessvag. 

Sambandet mellan effekt förstärkningen F och 
ekvivalenta antennytan eller absorptionsytan 
A för en antenn eller elt antennsystem är 

F= O,14' A· f2 ' 1O-~ ggr (l) 

där A i 1112 och frekvensen / i Mp/ s. 
För transmiss ion ,i fri rymd mellan två lika 

antenner oberoend,~ av antenntypen gäller föl· 
jande samband mellan dämpningen D, trans· 
missionssträckan r, absorptionsytan A, effekt· 
förstärkningen F (jfr ovan) och frekvensen /. 

D = (300r/ Aj) 2 ggr (2) 

där A i m2, / i Nlp/s och r i m. 
Sambanden enligt eh. (l) och (2) kan er· 

hållas ur nomogrammet här intill. 
Följande tva exempel är inlagda i nomo· 

grammet. 

EXEMPEL l: 

Transmission på frekvensen i= 30 Mp/s över 
en sträcka r = 1000 km med balvvågsanten· 
ner. 

För halvvågsamenner är absorptionsytan 
A=11800/ J2, där A i och / i Nlp/s. Förm2 

/ = 30 l\Ip/s är A=13,1 m2• Drages en linje 
från punkten /= 30 Mp/s på stomlinjen för 
/ till punkten 13,1 på stomlinjen för A (linje 
1.1) fäs på F·axeln : F= 2,15 dB. 

Transmissionsdämpningen i fri rymd er· 
hålles i nomogrammet genom att man frän 
skärningspunkten meUan den nyss uppdragna 
linjen i nomogrammet 1.1 och den vertikala 
hjälplinjen i nomogrammet s mitt drar en lin· 
je genom punkten r = 1000 km. Denna linje, 
som i nomogrammet är markerad med 1.2, 
skär D·axeln i punkten 117,7 dB som är det 
sökta värdet i transmissionsdämpningen . 

EXEMPEL 2: 

Transmission på frekvensen / = 8500 Mp/s 
över en sträcka r= 10 km med antenner med 
parabolisk reflektor (diameter= 1,2 m). 

För antenner m~d parabolisk reflektor och 
god matning är absorptionsytan A = 2"ld2 /12, 
där d = reflektorns diameter i m. För d = 1,2 
m är A = 0,753 m2• Anteunförstärkningen i 
huvudsträlningsriktningen erhålles ur nomo· 
grammet på samma sä tt som antylls i exempel 
1 (linje 2.1 i nomogrammet) . F=38,8 dB. 

Delta är en karakteristisk storhet för en 
antenn av della lag, och om man arbetar 
mycket med en sådan speciell antenn bör 
ifrågavarand e pun kt utmärkas på F·stomlin
jell på samma sätt som motsvarande punkt 
för halvvägsantennen och dipolen. 

Transmissionsdämpningen i fri rymd erhål· 
les ur nomogrammet genom all man på sam
ma sätt som beskrivits i förra exemplet drar 
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Fig. L Beräkning av transmiss ionsdämpning 

en ny linje (2.2) genom r = 10 km och skär· 
ningspunkten mellan den nyss dragna linjen 
(i nomogrammet betecknad med 2.1) och 
hjälplinjen i nomogrammets mitt. Man får då 
i skärningspunkten mellan den nya linjen 
(2.2) och D·skalan transmissionsdämpningen 
D = 53,4 dB. 

Om parabolantennerna bytes ut mot halv. 
vågsantenner, erhålles ur nomogrammet uno 
der i övrigt lika förhållanden (linjerna 2.3 
och 2.4 i nomogrammet) Wljande resultat för 
transmissionsdärnpningen: D = 126,7 dB. 
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Detta resultat kan ock erhållas med ut · 
gångspnnkt från antennförstärkningen i resp_ 
antenntyper. Denna var för halvvågsantennen 
2,15 dB och för parabolantennen 38,8 dR 
Förlusten per antenn med halvvågsantenner i 
stället för paraoolantenner blir allt så 38,8
2,15 = 36,65 dB. 

Transmissionsdämpningen med parabol
antenner var 53,4 dB och transmissionsdämp
ningen med halvvågsantenner blir då 53,4+ 
+2'36,65 = 126,7 dB, vilket är samma resul
tat, som erhölls ur nomogrammet. 
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CONDENSER CD. (1925) LTD 

kondensatorer som 

utmärka sig för sin 

höga och jämna 

kvalitet 

GENERALAGENT 

CULRICH SALCHOW 

Kungsgata.n 33, STOCKHOLM, teL 1077 84, 10 77 01 

Under rubriken Radlolnduotrln. n,. 
heter [n föres uppg ifter frt'i.n tiJh'crkare 
oeb lmportörf"r om nybt'lt ..r. "om ...,. 
föret.llren Introducera·. pl marknadeR. 

SMÅ RADIOTELEFONER 

Pye Ltd , Cambridge, England, har utvecklal 
en ny rad iotelefon i mycket kompakt utföran· 
de, avsedd för mindre bä tar. Denna radio· 
telefonanläggning inkluderar en mottagare, en 
S·rörs super för högfrekvensområdet 3800

OAK Tryckk.nappsomkopplare 

530 kp/s och en 10 W kristall styrd sändare 

Vanligaste arrangemang: : för 8 ol ika frekvenser inom frekvensområdet - typ 130 1 NedtrycknIng av en l<napp Ater- 3800-1520 kp/ s. Dimensioner 48X 34X23 
Valfritt antal knappar från 1-16 med upp löser en eller nera tidigare ln- cm, vikt 18 kg. 
till :32 kontakter )ler knapp och en mångfald tryckta. Samma företag har också släppt ut en 
l.ontaktly!Jer, luaftigt försilvrade rivande 2 AUa knaI?par stanna nere, tlu. I mindre radiotelefonanläggning för batteridrift 

en t'lterlosnlngsknapp trycl<eskontal.ler med mindre än ned. 
3 milliohms motstånd. 

3 ~:~ el~~~ s~:~: ell~~daUrn~n::S::l~ 
MerfJiidrlnll"' 

4 Endast en knapp I taget kan 
tryckas ned. 

(6 eller 12 volt). Denna anläggning är av
sedd för frekvensområdet 27-132 MpJs. Mot· 
tagarens känslighet är 1-2 !-,-V, mellanfrek
vens 4,5 Mp/s. Sändaren ger 3--4 W. 

Svensk representant: Å Reinius, Stockholm. 
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DESSA RÖR. • • 

A REVOLUTIONERAT SÄNDARKONSTRUKTIONEN 

Här nedan några tekniska data beträffande ovan avbildade rör 

Ring eller skriv och begär vidare upplysningar från 

Generalagent: 

4-65 A ... ur den minsta nv de luftkylda Eimac-tetroderna. 

Dess förmåga att alstra relativt hög effekt vid alla frekven

ser upp tiII 220 :\Ip/s vid högst varierande anodspänningar 

erbjuder a "sevärda fördelar för kUllstrukWren. Exempelvis 

kan samma rÖr användas i slutsteget i så väl en rörlig som 

en fast statiun. Tvii rör i den mobila anläggningen. som kun 

arbeta med 600 V anodspänning ger 1(:;0 W ineffekt, me(}un 

två andra 4-65 A på den fnsta stationen ger 1/2 kW uteffekt 

vid 3 ()()() V anol.h,pänning. 

4-125 ,lo ••. är e stött.epelare i modl'rn radiokommunikation ! 

Dessa i hög grad pålitliga tctroder har utnyttjats i åratal 

och funnit tusentals anvlindnillgsomrtlden. Två rÖr ger 1000 W 

ineffe\{( (klass C-telegrafi eller ]'M-telefoni) med mindre än 

ii W driveffekt p å gallret. Vid AM ger tvll rör vid Hllodmodu

lering 600 W uteffekt. Föl' A:\I-rundmdiostatiuner uppfyller 

des8a rör de amerikanska normerntl för 12(:; W pr rör, 

4 X 1;';0 A ... är ett mångsidigt användbart rÖr med ytterst 
små dimensioner (höjd ca 6 cm), Det är ett rör med utvändig 
anod, som kan arbeta vid frekvenser över 950 l\Ip/s. Inte 
mindre än 140 W uteffel,t lwn erhållas vid 500 Mp/s, Under 
165 :\{p/ s kan uteffekten höjas upp till 195 W . Detta rör är 
siir~kilt lämpat för bredbandsförstiirkare för television och 
i kOll\'entioneIIa kopplingar för riF-steg och flerfaldarsteg, 

.J X 500 A . ,. är ett förnämligt rör för hög effekt vid höga 
frekvenser, speciellt lämpat för television och FM. Det är 
en tetrod med utvänuigt anbringau anod, dimensionerad för 
500 W anodförlust. Den låga driveffekten, som erfordra,;, er
bjudt'r s tora fördelar för IWllstruktören. TYll rör i mottakt 
eller varaIlelI gel' över l,G kW' uteffekt med mindre lin 25 W 
Ill'iYeffekt "id 108 Mp/ s, 

,1-250 A". iiI' en effekttf~trod med en anoc\förlust på 250 W 

och IUPc\ samma stabilitet SOlll karakteriserer 4-125 A. Oöm, 

lwmpakl konstruktion och låg anud gallerkapacitans möjlig


' gÖl' fiirenlding a v dl'i"steget ol'h anslutna kretsar. I Ll<'
försliirlml'e ger tvft rör 500 W uteffekt i klass An .. 

Sveavägen 70 STOCKf10LM Tel.: 206275. 215205 
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Skallängd 6 meter god avläsning 

Med denna universalmätbrygga mäter Ni 
säkrare och inom vidare gränser - den har 
20 mätområden för mätning av resistans, in
duktans och kapacitans. Och avläsningsnog
grannheten är stor - Ni avläser värdet av 
den okända impedansen direkt på en enda, 
tydligt graderad skala. Med hjälp aven 
multiplikatoromkopplare erhålles dörvid en 
total skallöngd av icke .mindre än 6 meter. 
Bryggan möjliggör även kontroll av läckning
en i kondensatorer vid olika provspänningar. 

DATA: 
Resislans .. " ... 0,5 ohm-55 megohm Universalbrygga
Induktans 50 mH-550 H 
Kapacitans 5 pF-55 ~F modell UB 
Strömförsörjning 1QQ-130 och 200-260 V, 50--60 pis 
Mött 330x262x128 mm 
Vikt .. Ca 4 kg l>Pris Kr. 490:

< 
Begär närmare upplysningar hos ensamförri.iljilren för Sverige 

O 
~SVENSKA 
m fi!J. RADIO -I 
mAKTIEBOLAGET~IA ;:o 

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

RADIOMATERIEL 
Rör 

~50TH stinullrtriod 750 W .. . 100: 
80~ 200 W .. . 25: 
807 ................................. . 8: 50 
SGGA ............................. .. 10: 
OG4 ..... ..... ....... .. .. 8:
1(;25 .............................. .. 5: 
GBP1 .. ........................ . 4.5:

Konden"a torer 2 JLF 3000 V .. . 113: 
0,01 /LF2 500 VW ............ . .. 2: 50 
2 /LF 1000 V, Aero\'ox, olja l):

6 /LIC 2000 V, olja .............. . 14 : 

Instrument 
1 mA, 2 mA, ::5 mA, front 
G7X57 mm .. ..... ..... , ....... , ... Hi: 
:lO mA, frontdiam. 87 mm... 15:
500 tJ.A, frontuiam. 6.3 rum. 17 : 
20 volt, 300 volt, front 57>< 
,,7 mm .... ............. ............ . l:l:
~O mA, 30 mA, 100 mA, 500 
wA, dlaUl. 87 mm ............... 20:

Diverse 
Selenlikriktnre 300 V 120 rnA 9: ÖO 
Jonespluggar, han- och hon- , 
G- oeh 8·po\., per st. .... ..... 3: 50 
Omformare, ö volt till 220 V 
och 100 mA ........................ 48:
l'recis ionss I{ala. 6/1, utväx
ling 1: 100, uonle ............... 10:

Vid bebo v aY annan materiel, eX.-vis 
Oillformare av olika typer, silndarrör, 
"peelall'ör, krIstaller , "må motorer. rel ä, 
material för band 'pelare, olj e.Konuen
satol'cr m. W., l>c "1 Eder siinda oss 
en förfrilgan. Yi kunna oftast lämna 
gynnsamma fö"lag. 

Ingeniörsfirma Telex 
Engelbrektsgatan 24. 


Göteborg
, 

PI{ECISIONSSHAL.\ 

Tra/l sradio Ltd, London, har översänt en bro

schyr över en ny lyp av kugghjulsdriven pre

eisionsskala anordnad för två olika utväxling

ar och Denämnd »Microdual». Större utväx· 

ling ernås genom alt manöverratten tryckes 

in . .\'1ax. avläsningsnoggrannhet är ea 2'. Ett 

fl ertal olika utförandeformer av precisionsska
lan tillverkas. Utväxlingen är antingen 1:8 
eller 1:100, för vi"a typer 1:15 och 1:200. 

FöRKROl\'ININGSANLÄGGNING 

En anläggning för förkromning har introdu

cerats av Ad Auriema Ine., New York. j\led 

denna kan enligt uppgift förkromning med en 

ytljocklek av ned tiII 0,0025 mm ernås pa 
ca 3 min på underlag av stål, järn eller me

tall. Fem olika typer av anläggningar tillver

kas och dessa äro avsedda för 20, 50, 250 och 

l QtlO A. Den minsta typen visas i fig.; den har 

en tank. som är 25 cm i diameter och 15 ('m 

djup. 

I\OR'VIFöRSLAG FöR TA VEL
INSTRmlENT 

Inom SEK (Svenska Elektri~ka Kommissio
nen) har utarbetat, ett fördag: SEN 3901 

Alslrömergat. 12, STOCKHOLM. Tel. 22 3140 - Filialer Göte:,org, Malmö, Sundsvall, Örebro o, Norrköping 
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"MICRO-SWITCHAR" Fabrikat : BURGESS 

Nedanstående helkapslade miniatyromkopplare - vanligen kallade )mioro

switch ar» - har under det sista årtiondet på grund av sina små dimensioner 

och sin stora driftsäkerhet funnit allt fler användningsområden (t. ex. för 

larm-, kontroll- och räkneanordningar). 

Föliande standardtyper äro samtliga försedda med en enpolig växling, och 

tåla 2-10 A belastning vid 600-125 V växelspänning. Utförandet varierar 

huvudsakligen beträffande kontaktarmens utförande samt beträffande det 

tryck, som erfordras för att påverka kontaktfjädern. Samtliga typer utom _ 

F/V3 har dimensionerna 49x21 X 17 mm. 

Typerna BR och CR äro utan fjäderarm och påverkas av mycket små 

rörelser (0,25 mm) . 

F/BR Erforderligt tryck: 340-510 g. 

F/C R Erforderligt tryck: 200-285 g. 

Typerna BRL2 och CRL2 äro fÖJSedda med fjäderarm, och påverkas av större 

rörelser än ovanstående (1-1,8 mm), men fordrar lägre tryck. 

F/BRL2 Erforderligt tryck: 85-170 g. 

F/CRL2 Erforderligt tryck: 55-110 g. 

Typerna BRL2R och CRL2R äro utförda i likhet med närmast föregående, men 

fjäderarmen är här försedd med en rulle för att minska friktionen. 

F/BRL2R Erforderligt tryck: 85-170 g. 

F/CRL2R Erforderligt tryck: 55-110 g. 

Typerna BRS och CRS äro ,i likhet med BR och CR ovan utan fjäderarm och 

påverkas alltså av mycket små rörelser (0,25 mm), men har en större knapp 

med inbyggd spiralfjäder. Denna spiralfjäder gör omkopplaren mera oöm och 

ersätter fjäderarmen på så sätt att den upptar onödigt stora rörelser och 

därmed skyddar den inbyggda kontaktfjädern mot åverkan. 

F/BRS Erforderligt tryck: 340-510 g. 

F/eRS Erforderligt tryck: 200-285 g. 

Typ V3 kännetecknas av mycket små dimensioner (35 X 24 X 11 mm), och tå l 

5-10 A belastning vid 220-HO V växelspänning. Påverkas av l mm rörelse. 

F/V3 Erforderligt tryck: 230-340 g. 

FNLl Fjäderarm för V3. 

FNLRl Fjäderarm med rulle för V3. 

SPECIALUTFÖRANDEN OFFERERAS PÅ BEGÄRAN 

F/BR-CR 

_ --,.;:=~~i-S- ...<=. 

F/BRl2-CRl2 

F/BRl2R-CRl2R 

F/BRS-CRS 

F/V3 

AB BO PALMBLAD - Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Telefon 449295 
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Ni har väl beställt 


Det är en bok, som Ni får nytta och glädje 
av, antingen Ni är radioingenjör, -tekniller, 
-serviceman eller amatör. 

* 
Som radioingenjör bar Ni s tor nytta av de 
sammanfa ttande öyersill terna a v vårt lands 
mest kvalificerade fa ckmän p1l detta område. 

Är Xi l'udiotelmiller, * måste Ni uppskatta de 
u ttömma nde »beril kningsa rtiklarna», ta bel
lerna oeh nomogra llllilen. 

* 
Servicemannen finner bl. a. en int ressant 
artikel UIll lilmpli>;a servi ceins lrumcnt. ocb en 
beskrin1ing nv en ~rammofonmodulator. 

* 
Uadioamatö\'erna - både nybör jare o<.:h mera 
avancerade, amaWrbyggare oell ,,; iindul'emna
törel' - ka n glädja s ig ~ t et l flerta l lltföl'lka 
kon.· trukt iUllSbesk riYIl in UR r. 

* 
Kort sagt: Radiotelmisk tirsuolr 1952 är en 
bok för all a radiointressel'ade. Det är en 
referensboll av bestående värde, som Ni ofta 
får anledning att s lå upp i! 

240 
sidor 

Pris 

12:

En bok Ni 
helt enkelt 
i n t e kan 
undvara! 

I bokhandeln eller direld frän Nordisk Rotogra,·yr, Post.box 3221, tockholm 3 

NORDISK ROTOGRAVYR 


och SEN 3902 »Tavelinstrument». Förslaget 
har utsänts pa remiss och remisstid en utgår 
den 1 mars 1952. Intresserade kan rekvirera 
normförslaget från Svenska Teknologförening
en, Brunkebergstorg 20, Stockholm. Remiss
svaren skall insändas till Svenska Elektro
ingenjörsfören ingen. 

* 
MÄSTARBREV FÖR RADlOSERVICE
YRKET 

Mästarbrev för radioserviceyrket kan, som ti
digare omnämnts i POPULÄR RADIO, till
delas radioservicemän, som besitter erforderlig 
kompetens. Det är Sveriges Hantverks- och 
Småindustriorganisatioll, allt så in te Hant
verksinstitutet, som med stöd av Kungl. Maj :ts 
kungörelse den 11 oktoher 1940 tilldelar mäs
tarbrev i olika yrken, däribland radioservice
yrket. Upplysningar om fordringarna för att 
erhålla detta mästarbrev lämnas av Sveriges 
Radioservicemäns Riksförbund, Kattnäsvägen 
3, Älvsjö 2, tel. 473548 och av Sveriges Hant
vvrks- och Småindustriorganisation, Ny torgs
gatan 17, Stockholm 4, tel. 44 08 55. 

* 


Va\rn Ui,.are är viiJkomna med bidra.. 
under df"nna rubrik: knfilpt..a koppllnpl' 
ocb mätmf"todt"r, liittlllvprknd.. dfllhLlJer. 
enkla och .." ..kllva hjälpmf"'d..1 f Hr ser
... Ice och r..l.öknlng etc. VarJe IntiId bI_ 
dra&, honoreras med kr. 6:-. 

REPARATION AV KR.fSTA.LLDIODER 

Ibland händer det att kri stalldioder av typen 
lN34 m.fl. blir obrukbara. De kan exempel
vis ha blivit utsatta för kraftig värme vid 
factlödning etc. Gli r man förs iktigt tillväga, 
är det inte omöjligt alt laga dem_ 
Mitt på diodens hölje finns ett l itet hål, som 
är tätat med något gulaktigt lack e.dy l. Peta 
varligt Lort detta med en nål och ta ur den 
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~ 
BEREC ' 
~ 

))The battery for greater power and longer life.)) 
GenatT/agent: 

T R Y G G V E S U N D I N Ridd'argatan 23 A. Tel. 677168, 677169, 677170 

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

\ 

Lös illställningsproblemen med MICROSKALAN M-1S0 

• 	 InstlilJningsnoggrannhet: 1: 10000. 

• 	 Två visare med utväxlingen 1: 10 sinsemellan. 

• 	 Utväxling mellan instlillningsratten och utgående axeln 1: 40. 

• 	 Den snabbgående visaren lagrad i kullager. 

• 	 Total skalliingd för denna visare c:a 3,8 m. 

• 	 Kuggviixein är helt glappfri och användes endas t för att driva visarna. 

• 	 Innerbely.,t skula av mattetsat glas, tryckt i två färger. 

• 	 Tiiekglaset kan lä tt tas bort, så att de blanka :skalomriidena kunna 
graderas. 

• 	 Utgiiende axeln iir försedd med glappfri, fjiidrande koppling, som 
passar till 6 mm eller 1/4" axel. 

• 	 Tiickringens diameter: 150 mm. 

• 	 Skallamporna lätt åtkomliga f ör utbyte. 

• 	 Lä t t oeh stabil montpring med endast tre skruvar, 

Pris netto kr. 65:-. Levereras omgående från lager. 

Värtavägen 57, Stockholm 
610891, 613308, 617821JOHAN LAGE,RCRANTZ 
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Små 

sta·bila 

vakuumtäta 

Phil ips germaniumdioder ho godo elektriska egenskaper och 
stora fördela r som Itkrik tare vid frekvenser upp til l flera hundrc 
Mp/s. Detta gör dem särskilt lämpliga för ult rakort vågsteknik 
och televis ion De ho också funnit vids träckt användning i mä t· 
apparater och elektroniska utrustningar av många andra slag. 

"--2- 28---I,-----~J------~----TI
~ 

----~---

/
Anslul· GermarH um "-..... 

ni l1gslröd kri stoll Glaskolv Val/raml/od Mctallhcil lore 


Dioden består aven germaniumkristal l - en halvledare ver 
kande som likrik tare - mot vilken en spetsad vo lframt råd gör 
kontakt. De båda elektroderna äro fastlödda vid metallh61lore, 
vokuumtätt insmö lta i en glaskolv. Metallhållorna ho anslut· 
ningar av förzinkad nickelfråd för att underlätta fastlödningen 

Typ OA50 O A51 OA52 OA53 O A56 

IN48 Malsvarighet lN3 4 IN 54 lN57 tN5 8 

Max. ~pä rrspänning 60 V 35 V 80V 100 V 85 V 

Framsiröm vid I V > 5 mI> > 5 mA > 4 mA >4 mA ::. 5 mA 

Backs iröm " 
< SOpA 

(lO VI 
<10f' A 
(lO V) 

" sOO~,A 
(75 Vl 

<800.uA 
(lOOV) -

Max. trams lröm 
medelvärde. kont. 40 mA 

loppvörde, inlerml!!. ISO mA 

överb,,1. max. 1 , 500 mA 

EgQn ko" oc:tan, I oF 

Tempcralurområde - 50" C 11 11 + 75 ° C. 

Phil ips germaniumdioder ha mycket små dimensioner, sakna 
socke l och äro lä tta alt lödo med korta anslutningar. De äro 
okönsligo för Vibrat ioner och tåla kraftig a, kortvariga över
be lastningar. Livs längden ör över 10 000 tim mar. Ph ilips Möt
instru men tavdeln ng står gärna till tjänst med ytter ligare upp
lysningar om data och användningsområden. 

PHILIPS 

Mä linst rumenlavdelningen. Slockholm 6. 
Tel. 340580, för rikssamlai 340680. 

vaxmassa, som finnes inuti dioden. Arbeta 

vid god belysning. Så småningom kommer dl 

den fina nål till synes, som ligger an mot 

kri stallen ( se fig. 1). Gör en fin krok av pia 

notrad och för in den genom h ålet och haka 

om diodens kontaktnä l. Genom all försiktigt 

rubba denna kan man hitta en bra punkt på 

kri. tallen . För a tt kunna ve la om detta lyckas 

SJllfrörers g Iler 
(Högtol are frånkoppl) 

Ca 5000 pF 

J34 

Hödelefon 

Hot iagorens 
chassi 

kan kri stalldioden under arbetets gång anslu

tas i en kristallmottagare eller enl. fig. 2. T ill 

slut tät as håle t med bara ell tunt lager av 

gips. 
(] Hultbugh ) 

INSTRUMENTLIDOR 

Ell billigt och praktiskt fodral för t. ex. hem
tillverkade universal instrument kan tillve rkas 

av vanliga matlådor av aluminium, av vilka 

den mindre storleken har måtten 16 X 9X 5,5 
cm. Sedan lämpliga häl upptag its för instru

ment, omkopplare o.d. kan lådan ges ett till

talande ut seende genom frostlaekering i lämp
lig Lirg. Vid kopplingen bör noggrant tillses 

att överledning till l il dan und vikes. Vid hop 

fogning av locket. med underdelen bör själv

gängand e pl ål~ kruv användas. 
O E 

BOIiRECENSIOl'"ER 

GLAS, E T: Radioteknik, Del J, 
Ljus förlag , Stockholm 1951. Pris 

.32: SO, 320 sid., 238 fig. 

En lärobok i radioteknik för d svenska tek
niska gymnasierna kan alltid påräkna att mot

taga ' med in trl'sse. Ar den de wtom skriven 
med tanke på att kunna använd as vid själv· 

~tudi e r, LOJ·de den ha alla förutsättningar för 

alt vinna stor spridn ing landet runt. 
Efter granskning av boken måste man ty 

vär r konstatera att det. inte är fråga om en 

läroLok Ulan e tt komplement till den munt- . 
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____e_n_dr~_ft_:a_~k_~_r_r_v_at_l~_te_~_sp_irk_o_dt_u~_'t_m o_t_s_t_a_o_"_d_____ _ _ __ 1 
Kifa ytskiktsmolstånd ha låg induldans 

och liten egeulmpacitans, Ö\'erallt inom 

radio- och I:eletelrnih:en, där motstånd 

med lionstanta värden föres!u'jves, är 

det. rätta valet Rifa ytskildsmot.stånd. 

Ytsllildet utgöres av grafit, som utan 

några som helst bindemedel inbränts 

pil. en porslinskärlla. Delma uppbygg

JL'Ul av ytsldlitet gör, att motstånden 

bli brusfattig·u. 

Rita ytslciktsmutstållll äro försedda 

med än(lllylsor uch sl<yddude mot yttre 

åverkan genom ett speciallack De -I 
tillverkas i storlekarna 0,25, 0,5, l 

och 2 W. Prosp lit med utförliga upp

giftet· sända vi gärna på begäran. 

AKTIEBOLAGET R I F A NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNOA • Tel. 262610 Ett LM Ericsson-företag 
................ .. ...... . .................... . ... . ... . . . . 0 . 0 ... . ..................... . . . . . . . ... ~ •• ~••••••••• , ••••• • 0. 0 • •••• • 0, 0 •• 0.0. , • •••••••••••••• • ••• • •••••• •• •• • •••••••• o ••••••••••••••••• 0.0. 0.0 .. . .................................. . 


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

SICiNALLAMPHÅLLAiR:E för stark- och svagström 
Flir varje iin<lam:H inoIll elektrotekniken kunna vi 


erbjuda en liilllplig lamphållare. Ingul'erna visar 

Standnr,It.l' p . 

Gängdinm. 23 mm 
 endas t några Vrov på de Ill ftng'a olilw typerna. Till ntskjutande 
37 mm. 
Frontkapp!l ulam. 

Bom gö r 
Inbyggnad "djup nämnda larnvlJå lla re kun lCVE' re ras Hilllllliga laIllll-

Med 
Uus, 
lamplj use t viii 

03 mm. synlig t Uven fr å n 
(-Yl)E'!' 0('11 linSf'r i i in~l(O. (l fii rg : grön, l'iid ell e r gilL s idan. f . ö. 

Ra mm:l SO ln s ta n~ 
darrl men med 
s törre fro tkappa 
45 mnl. 

Lamjl b,lI I:u'c m e d 
porslin"fat t nin g' . 

standard. 

Den na hUD [1
h ~ lIare iiI' av
"c(hl diir stör
r e lj us kraft 
fo r d ras . GHng

Ililllare f iir s ofit  di a nl. 34 nun. 
t e n la mpo r rllCU Frontkappa n s 
k pI';unisk platta. dium. Il:3 film . 

Inl.l yg.: nllUs 
ujup fl!) mm. 

Hådgör /lied oss - vi lämnar gärna närmare upplysnillgar. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Artillerigatan 85, Stockholm. Te!. 675715, 675716 , 
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,------~---------~-------------------~\ liga undervisningen i en läroanstalt med en 

1952 års 

RADIORÖR VADE·MEC,UM 

nu utkommen. Fullständiga data för världsmarknadens aHa 

el'ektronrör. Pris: Kr 19:

Generalagent: 

Ingenjörsfirman TELEANALYS 
Björngårdsgatan 3 - STOCKHOLM - Tel. 400085 

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

o 

RADAR-MIKROVAGTEKN IK 
Vi kunna erbjuda följande materiel med mycket korta levera·nstider: 

APS3, 3·cm radarstation, komplett. XR·3/ AP, amerikansk tester för l· 

cm bandet, 2K33 klystroner, Hivolt Ltd. högspänningsaggregat m. m. 

VIDEOPRODUKTER 
BOX 25066 	 GÖTEBORG 25 

strikt inrutad undervisningsplan. Boken är 
helt enkelt ett tryckt kompendium och dess 
användbarhet för den som vill idka självstu· 
dium är högst diskutabeL Man måste tyvärr 
ock5å resa allvarliga invändningar ifråga om 
den nomenklatur som förf. genomgående till· 
Eimpar. En högst privat nomenklatur. Kund e 
mall icke förut se att boken troligen kommer 
att bliva grundläggande för nomenklaturva· 
norna hos många årskullar radiotekniker vore 
detta kanske inte så allvarligt, men då förf. 
dessutom använder ett (akademiskt?) om· 
ständigt och oöverskådligt indiceringssystem i 
formler och härledningar, vinner invändning. 
arna ytterligare i styrka. 

eOR 

MILLER, W E: Televisum Explained, 
104 sid., 76 fig., tredje upp!., Iliffe & 
Sons Ltd. London 1949. Pris 5 s. 

Den engelska allmänhetens stigande intresse 
för television tar sig uttryck icke minst genom 
det stora anta] böcker i ämnet som utkommit 
pil senare tid. Ovanstående bok, vurs tredje 
omarbetade upplaga föreligger, avser att ge 
den radioteknisk orienterade läsaren en in· 
blick i den teknik som ligger bakom bilden 
pil TV·mottagarens skärm. Framställningen är 
ledigt skriven, utan tyngande matematisk be· 
je kopplings verkningssätt klart markerad. 
handling, men med uppgiften att förklara var· 

, 

RC.generator typ GT 72 för sinusvåg RC.generator typ GT 80 för sinus. och fyrkantvåg 

Frekvensområde 18 Frekvensområde 18

210.000 p/ s. Omkopp

gttngseffekt ca 2 W i 

210.000 p/ s. lilas: . ut
lingsbar mellan sinus

hörfrekvensområdet. våg och tyrkantdig 

:;Ylllmetrisk o. osym· (square wave). n ihla 

metrisk utgång. d .gformerna uttag

bara samtidigt över 

separata dämpsatser. 

Försedd med planetvlixel för fininsUillnlng av frekvensen. 	 ~lax. utgå ngseffekt vid sinusvåg ca 2 W i hörfrekvens

området.Frekvensnoggrannhet ± 2 %. 


Uax. utgdngsspiinning vid fyrlmntvug 30 V.

Distorsion frun oscillatorn ca 0,3 0/O . 

Försedd med planetvlixel för fininstiillning av frekyensen. 
Pris Kr. 725: --o 

Pris Kr. 1.150: --o 

Begär prospekt och närmare upplysningar om dessa Intressanta nykonstruktIoner. 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
Pepparvligen 30, Enskede. 


Representunt i Finlund : lng. G. W. Berg & C :0, Fabiansgatan 14, Helsingfors. 


,~-------------------------------------------=~--------~------~--------------------~------~---------/ 
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Boken kan rekommenderas som en inled ning \ 
till studiet av TV·tekniken äve n om endast det 
»engelska» systemet behandlas. Dc principi· NYHETER 
ella skiljuktighetema äro så obetydliga att 

frånäven det »europcis a» sys temet bör vara lätt· 
begripligt för den ~om fattat framställningen i NATIONAL RAD I O denna bok. Talrika illustrationer bidrager till 

Måla rg a lan l, S lockholmatt göra fram ställningen åskådlig och lättfatt· 
lig. 

KRISTALLMIKROFO N, " Geloso" typ 401 lir en
COH. bord smikrofo n med svart g ummibeklildd fot . MI· 


krofonllu vu dct s amt handtaget liro llelt förkro· 

mutle . 

Frel.vensområde: 40-7.000 per. 

~Iax. distor t ion: 3 ' I, il 100 mi erobar.
BOKREVYN Lev. komp!. med 3,75 m mIkrofonkahel. 


'l'ECKE:'<Fö RKLARINGAR OCH L.\NE· 
 Pris kr. 43: - netto. 
VILLKOR. 

KRIS'l'ALLMIKROFON, "Geloso" typ 411 iir en 
Teckenförklaringar, se POPULÄR RADIO handmikrofon, helt Inkapslad I gummi och för

nr 8. 1950, s . 2iJ5. selltl med uDordning för montering i knapphål
För tekniska bi Ilotekens lånevillkor m. m. el. dyl. Denna mikrofo n är mycke t llimplig för 


se POPULÄR RADIO nr 9, 1950, s . 302-.'lW, 
 wire· & tn pe-recorder . 
306 och 308. Data samma som ovanstående. 


Lev. kompl. med 3,u m. mlkrofonkabe!. 


LITTERATeR P A NORDISKA SPRAK Pris kr. 34: - netto. 
220 HöRTELEFONER, tabr. "Omega" 4.000 ohm prDek",th, J: Radio rö r och deras använuning . pur . :\ljuk, klädd dubbeIbygeI.

En Inledning I elektronrörens fysikall "ka 
grunder, tekni ska egenskaper och un\'äncI· Pris kr. 14: SO netto. 
ningar i radiom ottag-are och förstllrkare. Be
arb. för svenska av E Lötgren, Stockholm i\IIKROSKALA, mycket lämplig för den experI· 
19~9, 8 :0. 47-1 s., 36:! fl g. o. Llh. (Philips bok· menterande ama tören vid Lyggandet av t. ex. 
serie om eicktronrUr. 1.) Svenska aktiebolage t signllIgenerntorer, trafikmottagnre el. uyl. Skalan 
Philips. Inb. 27: [;0 kr . iir tiLlverkad helt i metall och monterad p5 front· 
Ur i nneh ulle t : Inledning. - Grunderna för panelen medelst t re s l, ruvar. Graderau 0-100 i 
e lektronrörens verkningsslitt. Elektronerna 1800 och f . ö. avsedd för Sj lilvknlibrering . Dia· 
och d e n elel,triska strömmen . Elek troner i meter 154 lllIll , utvä x ling 15 : 1. 
elektri ska oell ' m a'ne tls ka fält; uppl{omsten Pris (,r. 29: 75 netto.av rymdladdnillg. Glödemission . Seku ndär· 
emIssIon . . Radlorör . ts ~iktigure delar. Rörets OBS.! Rek,~irera ' redan nu l 'år renlisntionslista,
uppbyggnad. Rörtillverkningens förlopp. Ra· l ' iiken utkolnmer t börjn.n nv Innrs männd.
dlorörens '6liku up [)gifte r. Sc llemabeteclmiug· R ekl"irero. även nrprislistan frän l 'år ur-al'delning.
ar för radiorör. Huvudtyperna av radiorör
och d eras am'än d ning' i mottagare. Rören s "....______________________________________-' 

BARKER & WILLIAMSON 
LUFTLINDADE SPOLAR 

ny sändning av alla förekommande 

typer just inkommen . .. 

Rekvirera iItförligt katalogblad med alla 


specifikationer och priser. 


JOIIAN LAGE RCRANTZ, 
Värtavägen 57, Stockholm ~ Tel. 61 0891, 613308, 61 78 21 20 BeL 

\. 

lO-TVL med hnsplatta 
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RADIOAMATÖRER 
Mottagar . R1l55, pris 240: - till 335: -, 

oscillografAX/APA-1 komplett, ej "del

vis d eluonterud", 145: -. Avstii muingB

enheter, oljelwudensatorer, rör. katod

strålerör, styrkl'istaller, walkie-talldes, 

elektronblixtar, Hivolt högspännings

aggrega t, instrument, prccisionsHkalor 

tn . IlI. 


OBSERVERA: Vå r pristävling avslutas 

d en 20 mars, bt:gär upply s ningar om 

denna ueh om o\'anstUende materiel. 


VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

\ 

Inbundna årgångar 

POPULÄR RADIO 

1949 och 1950 

nu helt slutsålda 

SERVOTEKNIK 
Selsyngivare och mottagare för av

stl\ntlsmanövrerlng och överföring av 
miit\'iirden. 

VI kunna till gynnsamma priser till 
handahålla ett Btort antal typer. även 
lilmpllga för (som) servostyrningar, 
computtng systems, sinus och cosious
givare, velodyner, tachymetergenerato
rer, tntcgratorer m. ID. 

VI stå gärn a till tjänst med upplys
ningar och förslag I hithörande frågor. 

Ingeniörsfirma Telex 
Engelbrektsgatan 24 


Göteborg 


VI TILLVERKA 
fortfarande radiochassie, frontpane

ler, lådor, huvar m. m. till liigsta 

priser. Prislista sändes mot 25 öre 

frimärken . 

RADIOAMATÖRERNAS 
INKÖPSCENTRAL 

Trollhättan 2 Tel. 12139 

egenskaper. De olika gallrens \'0rkningssiitt. 
Rörkapacitallserna. }I'öljdverknlngar av rör
kUf\'orna8 krökning. SllltförstHrkare. DenIo
dule ring aven högfreln'ens - eller nH~Jlanfre
kvensslgnlll. Niitllkrlktare. Gener ering av 
sviLngningar. Blanllarstege t. För~Uirknings
reg lering. Automatisk förstfirkllingsfCg'lering-. 
BrUM i elektronrör. }{ortvågsegenskaperna 
hos förstHrkurrör. AvstUmning-sintlil( erinp;. 
Lrt gfrekvent motkopplIng. BruIDstörnlngar 
fr,," n>itviixelspiinningen. MIkrofoneffekt vid 
lllottngarrör. Pöräudringar 1 rörege nskaperna. 
80m lUlllnu inträda UIHlpf an\'iintlning"(.~ n, Stör
ning,företeelser till följd av sekundiin' mi s 
sion från Isolatordelar. Rörens matning. Klins
lighe teu h os cn radIomottagare eJler förötär
Itare. - Bihang. Register . 
Anmäld i: Populiir RadIo. Stockbolm, juli 
194U, s. 197-198, 2/::> Bp.; QTC, maj 1949, s. 
109, 2/ 3 sp.; Teknisk tids krift, 4 mars 1950, 
s. ~Ol, 1/ 2 sp. 

CTHD TK KTHB Ce-2090 SHIB (M 1949: 3) 
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DJurberg, A: Radar. En bok om e lementiir 
radart.eknH<. Stockholm 1949. 8 :0, 190 S., 87 
il\. Forum. 11: 50, inb . 15: GO kr. 
Ur Innchällct: Historik och allmiiuna prin cI
per . . ö\'crslkt över radarpl'ineiperna. Olika 
söknlngsmetodcr. Indikatorer. Radarel<vatio
nen. Impulsalstring. Impul sfo rmeriug. Fre
kven~omvandl1Dg och tidSfördröjning". Hög
freI"'ens kre t~a r oe Il -oscillatorer. Mug-netro
neo och klystronen. Hög fr ckvcnsled ningar . 
Mottagare. S,\gta ndsoscillatorer. Ater;·tiillan
de av likstrÖmsl'omponente n. Avståndsmar
kering. Noggrann aystunrlsmtitning m ed typ 
J Indikator . Radio\'ågornas fortplantning . 
TlllilIDpning av radar. Fartygsradar. TypIska 
data för en fartygsradar. Beträffande radat
t e rminologin . LitteraturförtecknIng. Sakre
gister. 
Anmäld I Teknisk tidskrIft, 8 april 1950, s. 
318-319, 1/2 sp. 

CTHB TK I{THB Ce-2186 SHIB 621.396.9 
(M 1949: 12) 

LITTERATUR PA FRÄMMANDE SPRAK 
222 

(The) cathode ray osclllograpb In Industrial 
electronlc circuits. [Pub\. by] the New York 
state vocational and prac tical arts associatIon. 
[New York 19481] 4:0, 97 S. , 357 lll., dubllc., 
splralb. Dlstr.; Delmar. 3: 50 $. 
Vr Innehållet : HIgh vacuum tubes characte
ristic curves. Thyra tron tube voltage phase 
r elation s hips. BI - phnse half wave rectlfle r 
circuitB. Inverse para\lel operation of thrra
tron tubes. Thyratron and hIgh vacuum tubes. 
Polyphase rec tlfIers. 
Anmiild (ayser Ranney, H W: The cathode 
ray osclllograpb In Industrlal electronlc clr 
cults, New York 1949, 97 B., Delmar) l: Popu
lär radio, Stockholm, aug. 19uO, B. 26.3, 2/ 5 sp. 

KTHB Ce·2233 (M 24/8 1950) 

223 
Cherry, C: Pulses and transients In commu
nlcation clrcuits. An introduction to network 
tran"ient analysl. for television and radar 
l'ngince rs. London 1949. 8 :0, 317 s., 129 II!. 
Chapman & Hal!. Inb. 32 sh. 
Förfuttaren : Lecturer to Imperlal college, 
Uni\'erslty of London; late of the Researcb 
lahoratorles of the General electric co., ltd, 
Wembley. 
Ur Inneh,illet: Introductory: The basis of 
network analysis. - The frequcncy spectra 
of modulated waves, pulses and translents. 
The steudy-state cbaracteristics of net
works . The transient re"ponse of networks. 
Some npproxlmations und Idenllzed resultB. 
CbaracterIstics of multl-stage amplifi ers. 
Asymmetric sideband channels. Refl ec tlon 
and echo effecls In lines and in lumped net
works. Appendix: The "probabilIty" funation 
response characterlBtlc. - Index. - Litte
r a turförteckning eft~r de olika kapitlen. 

pptagen I Asllh book-list över rekommen
derad engelskspråkig JlUeratur och förd till 
grupp b. 
Anmiild i : Elect'ronlc engin~ering, Bept. 1949, 
s. 347-348, 17/8 Bp.; Electronlcs, nov. 1949, 
s. 2,')4- 235, 11/0 s p.; Proc. IRE, dec. 1940, 
s. 14;}2, 3/o! sp.; 'Vlreless engineer, juni 1949, 
s. 199, 11/8 sp. 

224 
Cocklng. W T: 'Vireless sernclng manual. 8 
ed. London 1950. 8 :0, 296 s., 121 + 16 Hl. Illffe. 
Inb. 12 sh. 6 d. 
Författaren: Member of WIreless world tectini
cal staff. 

Vårt till-cerkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard


Kombifon


Kraft


Sekundär-


Ring eller skriv till oss för offerter, 

upplysningar och leveransbeskcd_ 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag för 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 

SEGELTORP Tel. 461846, 461980 

\ 

SERVICEMÄN 
OCH 

AMATÖRER 
Elektrolyter 16+16 mf. 440 volt 1:

netto. 

Utg. trafo universal, 5 ohm, 4 'V. om
kopplingsbar anpassning för pri 
miir , nOO-l00<>--12-1600--3000--!000
(;000-7500-10000-15000 7: 60 netto. 

Grammofonmotorer 25 ·W. avsedd för 
kantdrift, omkopplingshar 127-220 
volt 35, - netto. 

KristaUdiod, 1N48 8: GO netto. 

Skivtallrikar passande ovans tående 
metorer 10: - netto. 

Högtalare 3" ulal'ke "Ro Ja" 20:
brutto. 

D:o 	från 4" och uppåt, mlirkc "Sinus" 
frlln 20: - brutto. 

P otentiometrar O,G o. 1 megohm mcd 
vrid,triimhrytare 3: 50 netto. 

Allt i radiorör, elektrolyter och 
potenliomelrar 

R~kvlrerll vår lagerllsta, som Innehåller 
riltlig sortering R övria:- radiomaterinI. 

A.B. Inetra 
Regeringsgatan 97 - Stockholm 


Tel_ 216255, 200147 


~~--------------------------------_/ 
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Ur innehållet : 'l' lis tfng equipment. Current 
and "oltnge testi n g. The inter-pretation of 
nleter r ea tlings. Valves . 'l'racing mains hum . 
Motor-bonting. IlLstahility In ru.' !lnd IF' 
stages. Frequcncy a nll amplitud!! distortion . 
Backg f ou nu nols e unll loea l inte r fer e ll ce. The 
nd j n s tJllpot of ganglng, straight sets . fl'h e 
adjust.ment o f gun gi n g, superhcterodyne I F 
3Jlllllificrs. ~'he 8 tlju stm ent of ga n g illg, su
p e.rheterollyne signal -frequency circuits . Trac· 
ing the c au se of whi s tl es . Sllperhete~odyne 
whistles. Preq ue nl' -chungers. Automatic g-ai n 
eo n t roi system s . Sho l"t -wa \"e receivers . Short 
w ave convel"tcrs. The loudspeaker. Extension 
lotl~s peakers . Thc acri a l-earth sys tem. Auto
matlc frequency controI. PUBh-puIl ampli
flers. Negath-e fevdback. Mlscellaneous d e
feets nnll a djustments . T e levis ion r eceivers. 
'l' be u se of ca thode-ray test gear. Appe ndix: 
_.. Capaei tance a nd r es is tance bridge. Index. 
Contents. 
Ur fliroruet: "In Ihls 8th edition no "weep
ing changes ha\'e been made .. , 'l'c lcvJslo n 
rt'cc ivers, has bcpn completply re-written ..." 
Cpptage n I Asllb bool<-lls t över r e kommende
rad enge lskspråkig litte ratur ocb förd t!l\ 
grupp b med föl j ande kommentar: "Little 
change" . 
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FrlHtoe, II : An e lee tron switch. St!l\water 
1950. 8:0, Hl s. (O kluhOIn:l a g ri cuItural nnll 
mechallical collcgc_ StllIwater. Eng ine el'illg 
e x perlm pn t stn tlon . Pu blica t ion. No. U .) 
Författaren: Assoc late \>rofe8sor of electrical 
e ngineering. 

K'l'IIB ö-3661 

226 
Gold, l: Rntli o -Praktilmm. Ein BllCh fiir 
He ruf.le ute und Alllutcllre. 3 erw. Aufl. Bern 
1918. 8 :0, 381 S. , 2fl5 iiI. (Bil. i pUrmficka: 
Riihrellliste und e u r opiilsche Socl<el ~c haltlln
gen. 16:0, 27 s .) H allwag. Inb. 12: 50 Bellw. 
frs. 
För[attaren: Fllchle hre r fiir Ralliotcchnlk 
helm StUdtisehen Ar lleltsumt Ziirich. 
U r inlll'h:"t1let: D ie Ver"tiirkerriihre: Der 
Aufbull (ler Röbrc. D ie n rs c!llecJen en Rö!lren
urtl'll. Die Röhre a r beitet. Röhren mesSen 
Röhl'en pr ii f('ll. Anllung. - D er EmfJfiin~er: 
D ie druthlose Ueh~rtragu ng. KIl'l ne Schal
tungs le hre. Der El pflinge r. Die Empfiinger-
Blleisllng. Anhang. - ~'l eSf;:e n und Reparlert.>n: 
Kleine "\"are nkunde. !I1essinstrumen te (Womit
wird gelll essen ?) . P rU fpn und ~[(,"" pn ("\Yle 
wird gemessen 'I). Anhang. - VerzeichnlB der 
'l'uhe llen. Grilphlse h e Ullterl agen fur die Be 
rcch nung. Yenvent ete Åbldirzun~en. Quel
I ~ nn lle hweis. r~m]lf"hlen"we.rte !;'achhucher . 
R (i hren liste n. Verzulchnis rler lle r echnuDf{S 
ang-aben. St ichwort ·erzelchnIB. 

K 'l ' RB Cc-2167 (iii 26/ 11 1949) 
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I-Iuger, E: K on s t. ru k t ion, Bau und Berechnung 
VOll Klei n -Transformatorc n fUr :minphasGtl
'Vechsl:' lstroln. Trnnsformatoren fUr ~Iouell
eiHcnbahnpll, Ex per tmeu tier-'l'ransforma ton-n, 
Laflet ransfol'ma t o r :lIt, l{lillgeltrans eormato 
,·e n, N('tzanschlu ss -' l' ransforma torc'n fUr I~ a 
dio , SpartrauHrOrT'Ilu to r f' fl 118W. flir den 
BllRtlcr. naven shut·g [l!l50]. 8 :0, 112 S., 106 
textiL!. + 5 pI. [ Rp; pl und Arbeit. 21+.] \Iialer. 
4: SO, inb . 5: 80 D}I 

Utom hiir O'·:1n aterg-ivna, p :l. titelbladet npp

rUka Ull., iim lle n b eh a n Illa s bl. :l. : Strom, 

Spunnllllg, \Ylders t ilnd. Das Transformato

rpnpriTlzip . Der Bau dCR 'l'ra n.formators . 

AlIftau-TranRformator 1 KYA Nlltzleistllng. 

VI ll lIre : Anhang. I n haltsverzeicbnls. 


228 
Holmboe, I, \l': A trtl\'elling Wayc arnpll fi ' r 
d eMig ll llsing u translni~sion line , a f olded 
wuve ~lli(le ontsirle the VaC ltl11l1 e Dvclope
Diss . U llh·pr,i ty of ~!ichiga n, Ann Ar bo r 1950. 
138 s. [~Ia ski n skr . ] 
S:1mnplll futtni ng j J. .Iie rofilnl nbstrncts. 'Vol. 
lO, 19::;0. nr 4, s . tro -HH, 7/8 B., (tillg,inglig 
hos '" KTHB. ö -3719 r ef.). 
n produktio n I .miihllflsfilrn 3Y hela (\ls8. 
l~an ldiptl.s för 1: 73 ~. För h~'T\rantör m. 111. 
se noti s 00, fe hr. 1!)~1 , B. 32. Beteckniug: 
Publlca tlon no. 197:3 

229 
Huh, II C: R esonant cavlty s tudie s of a \Ville 

range tunal>le l<lyslron . Diss . U Uiyer sl t y of 

Illinois . Urbana UH!!. 2(j(j s. [Maskiu sk r . ] 

Sammanfattning i Mjcrofilm nb. tracts, vol. 

la, 1950, nr l, s_ 7!>-71, 11/8 S ., (tillgänglig 

hos + KTHB, ö -371\J r ef.). 

R epro(luktlon I smllllldefilm av hela diss. 

kan köpas för 3 : 33 $. För leverantör m. m. 

Be notis DO, febr. 1951, s _ 32. Beteckning :
Publlcatlon no. 1551 

NA(iARD 

OSCILLOSCOPE 

gn katods tråleoscillograf med 6 
tums katodstrålerör och liks trömsfCir
stii rkare, som fyller de flesta behov 
inom radio- och radartekniken, den 
dynamiska materialvrovningen samt 
inom den fysiologiska forskningen. 

Förstärkaren och tidsaxelapparaten 
äro kalibrerade, vurigenom amplitud, 
tid och frekvens bekvämt kunna be
stiimmas. 

Vidare är oscillografen utrustad 
llled engi'tngssvep och triggerutlösning_ 

Levereras med någon uv följande för
stärkare: 

Typ 103/:3, E'l'ekvensområcle : 0-20kpj s_ 
Känslighet: 75 llllll/ lll V_ 

Typ 103/ 1. Frekvensområde :0-2 Mp/ s. 
Känslighet: 15 nun/ lll V_ 

Typ 103/ 2_ Frekvensomr. : 0-10 l\fpjs. 
Känslighet: 0,2 mlll/ mV_ 

Begär offert och närmare upplysningar från 

Ingenj örsfirman INTRAM Å.-B. 
Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. Stockholm 263530 

\ 
'------------------------------ - ----------/ 

\ 

I/iiLA Högtalare 
B3KO 

Typ 
1 

Gauss 1 
Talspole 'I Dimen-I 
Impedans sion tum Pris 

B3KO 7_500 3.Q ~ 3" 20: --
B5KO 7,500 3.Q 5" 20:-

K46DO 6.500 3.Q 4"x6" 26:50 
F6JO 9.000 3.Q 6 1

/ 2 " 30:-

BSKO 

K46ElO 
(oval)AB CHAM:PION RADIO 

Rörstrandsgatan 37. 

Tel. 227820 (växel) 


STOCKHOLM 


Nordhemsgatan 62, GÖTEBORG F6JO 
Tel. 124075 (växel) (flat) 

\.'-_____________________________ ---------./ 
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Magnetofonband 
typ LGH 

Högsta kvalitet, l>erfekt ljudäter. 
givning. Av plast p& 7" standard· 

rullar, 1200 fol. Pris 26:-

Ingeniörsfirma Telex 
Engelbrektsgatan 24 


Göteborg 


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

CAR BETSFORMEDLlHGU ) 

TELEMONTÖRER 
På verkstad för modern radio· 

och radarmateriel kan omgående 
erhållas liirorik och omväxlande 
tjänstgöring för ett antal montö· 
rer. Arbetet omfattar underhil.ll och 
reparation av nämnd materiel samt 
även resande serviceverksamhet. 
Lön och öniga förmåner enligt av
tal och kompetens. 

Arbetsförmedlingen i Stockholm 
Exp. 	 för metallarb., Regerings, 

gatan 79, tel. 237020. 

RADIOREPARATÖRER 

and-iilles vid 

Kungl. Blekinge flygflottilj med tjänst. 
göring I televerkstaden eller dess r ese· 

montöring. 


Arbetsuppgifter: reparation, felsök

ning och trimning av RADJO· och 

RADAR-materiel. Förnämlig instr. 

utrustning finnes. Goda framtidsmöj 

ligheter för rlitt man. Avlöning utgår 

cnllgt kollektivavtal. Ansökan inslin

des till Flot.tlljlngenjören, F17, Kal

linge 17. 


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

TELETEKNIKER 

anställcs viu Kungl. Söuertörns flyg
flottilj , l'ullinge. 

Arbetsu ppgifterna anvse ö"ersyn och 
reparation uv el-, radio- och rauar
utru s tning i flygpian. Ett intressant 
arbete med modern materiel kan pll.
r li knas . Lön enllg-t kollckti,·a\·tal. 1"rla 
resor till och rrlln arbetsplatsen. 

Ansökningshandlingar med uppgift 
om tidiga. te tillträdesdag insändas 
till Flottiljingenjören, F ]8, TuUlnge. 
Förfrågningar bcs\'aras av flottilj 
ingenjören, tel. 118 00 20. 

STOCKHOLMS RADIOKLUIJll 

Första sammanträdet år 1952 hölls torsdagen 

den 24 j anuari, och programmet var denna 

gång ägnat bilradio. Ingenjör Robin Hult in· 

ledde med ett föredrag »Prakliska erfarenhe

ter från avstörning av bilar». Därefter följde 

föredrag av ingenjör Ivar Sjöblom om »Prak

tiska synpunkter på bilradiovibratorers arbets

principer, funktion och drift». Av utrymmes

skäl måste tyvärr referaten från dessa föredrag 

överstå till nästa nr. 

RÄTTELSE 
I POPULÄR RADIO, 1952 nr l fig. l skall 

kopplingselementen mellan sista MF·röret och 

begränsarröret byta pla ts med samma ele

ment mellan de båda MF-rören. 10 pF resp . 

15 kQ byter plats med 100 pF resp. 47 kQ. 

I POPULÄR RADIO nr 1/1952 sid. 9:1 står 

i spalt 2 sjunde raden uppifrån: ("L = levC 
skall vara (,)L=l /w C. 

Till sist . .. 
återger vi en bild ur »Sylvania New,,», som vi

sa r vilka besvärligheter radioservicemannen 

kan råka ut för när televisionen (ev.) en dag 

kommer till oss. Bilden bör ge Televisionskom

mitten uppslag till ytterligare ett argument 

mot införandet av svensk television! 

' r!.;t. 'I',o\s._ l Ij,.d "ii i.,. ~:nc Tltr ,...... tlti;l - ~~ ~ . lJr.- t 
,. :rr. ~ ~l \,.",w ,l fto i .. ,! l ,r"'i.. w ~.1 ~ 

• 


Tänk så dum jag är. Det är klart all den 
stackars apparaten inte kan gå, när jag glömt 
sälta i stickkontakten! 

Plastisolerad ledning 
!lIed Isolering best.itende av Polythene

omgh' ct a\" ett hölje av' poly\' lnyl
klorid (PYC). 

överliigsen en isolering. a\~ gumnll el· 
ler PVC. 

Mekaniskt oöm. 
Genomslag.spUnning över 30000 volt. 
Jsolationslllotst.~nd c:a 100000 megohm 

per l 000 meters ltlngd. 
Flum'. i alla gängse dimensioner och 
tYller till gynusamma priser. Begiir

offert och prov. 

Ingeniörsfirma Telex 

EngelbrekLsgaLan 24 


Göteborg 


Elektriska motorer 
127--220 volt allström, 100--150-300 
watt, kall au,Undas till mIndre Bvar
var, borrmaskiner och fllrll'sprutor, 
symasl,iner m. m. laförsiiljes så långt 
la~ret räcker för kr. 28: 60 per st. mot 
posttör.lwtt. Drivhjul kr. S: Hi per st. 
DriTremmar kr_ 8: 15 per m. Regle
rlngsmotstll.nu kr. 7: 80 per st., kan 
aD\'lindas på lIlla varvtal. Nya Blink· 
borrmaskiner kompletta med cej
schuck kr. 140: - per st., allström. 

ELEKTRO-MEKO 
Ringvägen 149 A Stockholm 

\ 

\ 

PRECISIO,NSMOTST ÅND 

1_---+) För INSTRUMENT 

j' o. MÄTAPPARATER 

INGENJÖRSFIRMAN 

L. G. 	ÖSTEIRBRANT 
Tegelbruksgalon 8 • Jönköping 

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

RADANNONSER 
önskas byta: Oscillograf mot ~raververk 

för gram.-ski\' or. J"ohnnys Radio, LinkÖping. 

Till 8nlu: Trnfikmottagare National NC-46 
med högtalare. Garanteras som ny, siiljes
för 550: Smr till "NC-46", d. t . k. f. v. b.--o 

\ 

KÖPINGS TEKINISKA INSTITUT 


®
Dag- och aftonskola. Iugenjilrs-. , erl,miistare- och törmansexamen. 
Teleteknik m ed rad io- . clJ ra d r tekuik. lIIaskinleknik me.d verkstadsteknik.0

Låga levnads kostnader : 100 kr . liigre pr mån. ii n i stockholm o. Göteborg. J' oderna kursplaner . Höst terminen börj ar 1 sept. Studiehandbok sundesKKJiI r,å begäran. An g iv t uc!<, p rnklil<, lUder m. m. Aheropa denna tidning. 
Murmustarell"alau 9 A - Köl'IXG - Tel. 113 16. 
IXGVAR LlLLIEHOTJI. Clv!Ungenjör. Rektor. 

~~--------------------------------~----~~--------------------------
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KONDENSATOR

FRONTEN 

Naturlig storlek 

s AGUE K AMISKA SK KONDE SATO 

Den alllerikanska fubriken SPRAG ' E ELECTRIC COM

1'''\:\1'' Introducerar härmed llft den syenska radiomarknadell 
ett representativt urval av sin omfattande produktion av 
keramiska skivl;:l'lndensatorer, Yilka gå under beteckningen 
»CERA-~nTE». Dessa kondensatorer, som numera ingå i 
praktiskt taget all modern elektronisk apparatur i L . S. A., 
prbjucll1 väsentliga fördelar framför ticUgare använda kent
wiska kondensa torer. De Uimpa sig genom sitt behändiga 
format speciellt viii i miniatyrapparater av olika s lag såsom 
lJiirbara siinclare och lIIottagare, små förstärkare, etc. De med
giva den mest direkta liyerkoppling Yid miniatyrrörhållare. De 
ha liigrc sjähinduktans än rörkondensatorer oeh ha följakt
ligen högre egen resonunsfrekvens. Durigenom äro Cera-mites 
ntolllordcntligt effektiva som avkopplingskondensatorer, 'lvell 
vid m~'eket hliga frekvenser (YHF). Speciella temperatur
kompenserande typer finnas såv,il som typer avsedda för av
kOPI)Jjngs- och kopplingsändamu l. 

Temperaturlwmpenserande Cera-mites komma till använd
uing fUr stnhili ;:('ring av oscillatore r i TV, F)f, VIU' och AM 

mott.agare. De auyändas iiyeu för att föl'ebygga föriludrillgar 
a\' resonansfrekvensen hos avstämda kretsar högfrekyens
o(;h mellanfrekvensförstärkare, filter, etc. 

Typ NPO - noll temp. koeff. - Cera-mites öro avsedda alt 
användas, dill' man vill undvika kapacitetsförUndringa r vid 
växlande temperatur. De liro överlägsna s. k. ~silver-lllica» 

kondpusatorer och ha högre Q-värde samt högre isolations
1ll0tsUt ud . 

Typ N750 Cera-mites användas för temperatlll'kollll)enSe
ring f ör att undvika frekvensClrift i avstämda kretsar, där 
strökapacitanser vanligen ölm med stigande temperatur. 
Deras negativa temp.-koeff. är 7:JOXIO-6;o C. De kunna med 
fördel kombinera s med typ NPO Cera-mites för att uppn,1 
liimpliga medelvärden i fråga om temp.-koefficienter. 

Typ GA Cem-mites äro miniatyrkondensatorer, som främst 
äro avsedda för icke-kritiska avkopplings- och kopplingsii nda
må l. De böra såluuda inte auvundas i kretsar, cHir det gäller 
att hå lla frekven sen så konstant som möjligt. 

Arbetsspänning för samtliga CERA-MITES är SOOV 

Typ NPO (± 20%) Typ N750 (± 20 %) TYI) GA (± 20%) 

Typ nI". Pris MMl<' 'l.' yp nI". Pris Typ nl" . PrisM~FlIHIll' I I I I I I I I 
I 10 _ o: S51: l!lC-!10 19C3 1:  470 19C15 I22 -:S51 :  1:  lOC1722 20C12 lOC7 680

47 - :9019C9 - :9547 29C14 I -:95 2!lC2l 1000
100 - :901: 100 36ClO 29C1G 1500 2!lCS1: 10 
lGO' 1: l: 1041C4 1:40 2iJC17 2:lUO 20C37 150 
220 l: 101: 1036Cll 3300 3!iC12
330 1 : 40 - :Sä4lC5 4700 2llC20 

1 : 053GCl10000 
1: 15 15000 41C6 

Samtliga ovan specificerade CERA-JlfITES i lager för omgående leverans. 

Generalagent: 

JOHAN LAGERCRANTZ 

VÄRTAVÄGEN 57. STOCKHOLM - TEL. 613308, 617108, 61089l 
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Denna 23-rörs televisionsmollagare är 

resultatet av flera års experiment och säljes 

av oss i form av byggsats innehållande: 

Chassie m ed byglar, nätenhe t, ljudenhet, 

HF·ellhet, bildenhet, horisontalenhet, ver· 

tikal· och synksepareringsenhet, bildrör 

med jonfälla samt avlänknings. och focu· 

seringsenhet, schema med placeringsritning 

il chassiet. Dessutom medföljer skärmar, 

stöd, skruv, muttrar och kopplingsmateriel. 

Pris kronor 910:

E 

" ::. ;'.: .:. ... ..,.

~ i&~~ ' 
:: ~:":. --- '

... . - T ' ........
:;: ~::: ......., 

..........-. 


::.=.::;~(':, _... t---.J -"-_..." 
"', . .. . ... ....M,'.. 

De olika enheterna kUllna ä ·ven 
köpas separatCl till n cdanståe nd(! 

priser. 

llildenheten " ... . .. .. . . .. . K r. 120: 

II01'isonta lenheten ..... . » 150:

Ycrl ika l- o. synksepare
r ingsenheten .. .... ...... » 75: 

B I<'-enheten "" ........ .. . » 65: 

L judenheten ..... .. .. , .... . » 125:-

Xä tenhe len ) 125:

Bildrör med jOllfiilla 
samt avs tii ngnings- o. 
focusering 'enhet . . .... » 240:-

Clw ' ie med bygla r , 
sk iil"lna r, s töd, skrU\' 

och mutt ra r .. .... .. .... » 80: 

St:!1cma med placer ings
ritn ing il cha ssiet sa mt 
fulls tiindig llluteriul
f ur tcc!;:n iug med typ
be teckningar o. priser » 15:

BÄCK TRÖM 

STOCKHOLM K Tel. 540390 (växel) 


