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Tyratronrör för 

stationära och 

mobila 

anläggningar 
:)Iullunls tyrutrlJllrvr innefattar nu typer 

lämpliga f öl' <Invändniug i både ~Ultion~ira 

och mobil a anl iiggningul'. 

Fiir s ta tionura unHiggning::n, för effekt
l'0nlro11 och koulroll Uy motorer, finns en 
grupp a v k,kks i!veri'lllg"rör med maxiwal 
a uocblröm mellan 0,5 och 6,4 .\. 

F ör anordningar föl.' omkoppling, seryomeJ(unismer 
och lllo torkonlroll i flygplan , fartyg och 
mobila inclus l riella anläggningar f inns en 
e rie xenonfyllcla t yratr'onrör mecl maximal 

il lIocls tröm mellan 0,1 och 6,4 A. prl grund 
a v xenongasens okäns lighet för temperatur
Yiixlingar ,"il." dessa rör s peciellt liimplig,t 
f ör aJl\" iindning i anliiggningal.·, som är a" sedda 
a t t a rbeta vid ~ tora yariationer i omg h '
ningens temperatur. 

F vr "peeiella allviil1(lningsområden , SOLU förut
siitter extremt snabb strvmökning, exempelvis 
i moclul a torer f ör radars iindare, finns det 
ocl, ~ it ett vätgasfyJlt tyratrolll'vr :)IE1503. 
Detta r vr ka rakteriseras av mycket Jw rt 
jouisel"ings- oeh a Yjoniseriug"stid och är den 
först" i en uy grupp tyratorurvr wec1 vii tgas. 

Va (topp) PIV la (topp) la Imede l)
Betecknin g Typ Socker max. max. max.max. 

(A) lA ) I I I IKV) I IKV) I I 
KVICKllLVfRANGRÖR 

MTl 7 Tr iad 4- pin s UX 2,5 5,0 2,0 0,5 

MT57 
" " 1,0 1,0 15 2,5 

MilOS 
" B4D 2,5 2,5 40 6,4 

XENON GAS FYLLDA tÖR 

2D21 Tel ra d B7G 0,65 1,3 0,5 0,1 

MT5544 Tr iod B4D 1,5 1,5 40 3,2 

MT5545 
" B4D 1,5 1,5 80 6,4 

vlTGASFYLlDA RÖR 

ME1 S03 Tri ad B4 D 8,0 608,0 0, 015 

.Krnftrö r f'.r in<lu s trit"llt brnk - T y rotrollt"r - LikriI[ tnrrör - Fotoce-lIer - Elektronblixtar - Accele rom e t ('r

rör - K uto«.ls tr;!, lerör - S tnbilisatorrö." - Knll-katotlrör - Elpldrometerrör etc . 

Generalagenten 

För närmare upply.sningm 
l ;ii lid Eder till -Regeringsgatan 56, Stockholm. Tel. 210401-02 
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Gigant is kt radioteleskop .... .... S 

~rcra Oill },~I·UJ{V-fUn.:ij(.;:en i Eo~'-

lanll ... S 

Dansk J:' ~(-Ul\.V-plan. S 

Gl' rmall iuruc1iouens an,änclnio :;som 
r åden .................. ...... .... ...... 9 

S lä rkni ng av atcrg-;l n gslinjCl'03 i 
TY mo t t f'are ......... ... ... .... 11 

'I' (-"lc dsionsIllotlagal'en - hur den 
bp r iiknas och konst.ru era s (IX) .. . e 

Eo lJehti n(ll g- kallac:i1Hns llll 'U'1' . .... I U 

150 IV a mutii rra<1los \allu Il för tl' le 
;:crn [l uch te lefoni. .... .. l ' 

"S pO l'<ldiska E-moln" ~1 

Ratliola<1u stl'icn nyheter 

P r aktisk a dnkur 22 

presenterar 
ur försäljnings

programmet. Un i ver s a 1
instrument 

Multimeter nr 5 
2,5-10-50-250-1000-5000 V>S>. 
20000 D/V = l 0Q0DjV rv 

0,05-1-10-100 mA-l-lO A= 

0-1000 Q xl x lOx100x lkx 10k 

- 20 till + 70 db 
20-20 000 pIs 

Multimeter nr 2 
2,5-10-50-250-1000 V ~ 


1000 D/V ~ 


1-10-100 mA -1-10 A '" 

0-1000 [) X 1 X HJO 

0,Q2-1 0/IF 

Multim ter nr 3 
2,5-10-50-250-1000 V 

1000 D/V ~ 


1-10-50-250 mA 1-5 A ~ 


0-5000 [) X 1 X 10 x 100 


Noggrannhetsklass för samtliga instrument: 

Likström 1% 

V äx e Iström l , 5 J~ 

I 

1
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BOKRECENSIONER 

Radioteknisk Årsbok 1952, Redaktion: 
J SCHRöDER, 224 sid ., 226 fig., Nor
d iok Rotogravyr, Stockholm 1952. Pris 
kr 12:-. 

Radio!eknikerna stå ständigt inför frågan, hur 
de skall kunna följa utvecklingen, som under 
det sena>! .. decenniet varit. lavinartad. För vårt 
land ti ll kommer dessutom att språksvåri heter 
starkt Legrän ar det antal personer, som lätt 
kan skaffa sig förstahandsuppgifter ur littera
turen. lI a torde dessutom ha ett behov av sys 
temat isk t ordnade ö" ersikter av skilda delar av 
det rad iotekruska arhetsfältet. 

Radio teknisk Årsbok 1952, som nu utkom
mil, L le knar i della hänseende en stor hän
delse. I den har, med säkert tekniskt omdöme 
och öppen blick för det aktuella, samlats en 
serie ar tik lar som torde kunna ge alla kate
gorier radiofolk god överblick över ett fl ertal 
specialområden. 

Halvledarelement (termistor, varistorer, 
transistorer) är et t exempel på resultat av se· 
nare tiders forskningar, som mycket snabbt 
fått den största tekniska betydelse. För full 
förstäehe av dylika komponenters användning 

är kännedom om 'den underliggande teorin en 
förutsättning. I boken återfinnes en utförlig 
översikt över både de teoretiska underlagen 
och därav följande praktiska konsekvenser. På 
liknande sätt behandlas »Meteorologi och mik
rovågsutbredning» , ,)Filter för HF-kompensa
tion i videoförstärkarc», »Störningsbegränsare 
för radiomottagare» och »Mätinstrument för 
serviceverkstäder» för att nämna några exem
pel. 

En annan typ av artiklar går in på beräk
ning av olika komponenter, exempelvis »Be
riikning av små transformatorer» eller »Beräk
ning av induktan~spolar för radiofrekvenser» . 
I dessa artiklar behandlas beräkningsproble
men på ett sådant sätt att hänsyn verkligen 
kommer att kunna tas till det stora antal drifts

fall som förekommer i praktiken. Till ledning 
för de som äro mindre vana att handskas med 
iormkr helyses också fr3mställningen med ett 
stort antal genomräknade exempel. 

En publikation med karaktär av årsbok skall 
emellertid innehålla material för alla grupper 
inom fackområdet. För amatörer har utrymmet 

använts för beskrivning aven komplett station, 
blide sändare och mottagare, och Järjämte för 
korta beskrivningar på ett antal svenska säll
daramatörers anläggningar. Detta senare av· 

snitt vill anmälaren särskilt anbefalla kon
struktörer av kommersiella stationer att ta sig 
en titt på - även en amatörstation kan ge 

impulser till förbättrad betjäning aven kom

mersiellt utförd anläggning! 
Servicemän såväl som amatörer torde kunna 

dra nytta av utredningen om »Amatörerna och 
S·märkningen», och den grammofonmodulator 
, om beskrives torde mer än en radioaffär kun· 
na tjäna in under en enda säsong. Servicemän
nen bör dessutom noga studera de synpunkter 
på instrument utrustning, som framlägges, det 

gäller icke enbart de tekniska synpunkterna 
utan lika fullt de ekonomiska wnpunkter som 
framkommer. För amatörbyggare och DX-lyss
na,re finns ett par roliga kortvågs tillsatser be· 
skrivna. 

Bo\(ens sista avsnitt har delvis handboks
karaktär, där har samlats uppgi fter som det 
alltid är bekvämt att ha lättillgängliga, t. ex . 
de frekvensfördelningsplaner som nu gällE'( 
och även de som successivt träda i kraft, ett 
antal nomogram, ett verkligt bra och .roligt 
av,;nitt som kallas »Lathund för radioteknike 
o ~v . 

Visserligen understrykes i bokens förord alt 
dess tyngdpunkt är förlagd till de mera »se

riösa» avsnitten, men detta betyder icke att 
läsaren behöver en ingenjörsexamen för att 
kunna tillgodogöra sig huvuddelen även av de 
partierna. Icke heller de mera teoretiskt inrik

tade behöver känna sig åsidosatta. På det hela 
taget är boken, vars artiklar är skrivna av kän
da fackmän, ett värdefullt och välkommet till-

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

Jlfikrovågutrustning för 10, 
3 och 0,8 cm våglängd 

Riktkoppler 

Stående vågmeter 

T rmister hå II a re 

Frekvensmeter 

Fa.:förskjutare 

Dii mpsatser 

:\lagie T'g 

Y~gl euare för ~ '" X- och Q-uand 

Krbtaller 

A.n pa . 'ar e 

ll lftndare 

An.J utningar 

Adapter 

Provbiink för Ytlgledare 

K:llorimcter 

Kopplingar för vågledare 

Elektronisk utrustning för 
industri och forskning 

Fuktigl1etskontroll 

Automatisk dosering oel1 räkning vid 
förpackning 

i\Hitnillg av radioaktivitet 

Automatisk exponeringskontroll för 
rön tgenfotografering 

Automatisk framkallning av röntgen
negativ 

Gei~er-Mtiller riilmare 

Beta-gumma provfinger 

truslning för geologiska underi:ök
ningar 

Tidkontroll vid svet::;ning 

Servomotorer 

Magnetisk ljudupptagnillg 

'l'alhuvud ocl1 specialrnotorer 

Tillverkare: 
Hilger & Watts Ltd. London 

W. H. Sanders Ltd. London 

F:a H. Papst, K. G. St, Georgen 

F:a Max Ihle, Marktschorgast 

Nucleonic 	& Radiological Develop

ments Ltd. London 

Begär specialprospekt och upplys

ningar! 

Rådgör beträffande Edra problem med 

våra specilalister på området! 

Generalagell t för Sverige: 

Regeringsgatan -1,5, Tel. 217391:1 


Stockholm 


~~------------------------,------------------------------------------------------------------, 
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Material för band och trådspelare, 

BANDSPELARE 


Mekanism 

Kombinerad tape-recorder, g-raververk och skivspelare (78 
yarv). Snabb fram- och li.terspolning. Bandhastighet 3%"I s. 
Kopplingsschema till lämplig förstiirkare medföljer. 220 
volt 50 pis. Pris Kr. 494:-

Ma terialsats till förstllrkare och likriktarenhet, komplett, 
bestående av bl. a. kondensatorer, motstånd, rör, transfor
mator",r. oscillatorspole och utstyrningsindikator. 

. Pris Kr. 170: 

)fAGNETOFONBAND fabrikat ANORGANA 
G~noto!lhnnden tillverkas i olika typer med avseende pli hasti~
helen : 'l'yp EN för 38-10 cm/ sek. Typ Z för 1()-19 cm/ sek. 
'fyp EN 1000 m, frIbärande upp"polat .................. Pris Jb. 63:
T yp EN 366 m uppspolat il. plastspole .................. PriS Kr. 30:
Typ Z 183 m nppspolat å plastspole . .... .. ........... PTis Kr. 28: 50 

o 

TRAD

SPELARE 

INSPELNINGSMOTORER 


!IfA DRIVMOTOR 4-polig, dy
namiskt balanserad 80 watt 220 
volt växelström, 1400 v/ m, axel· 
diam. 8 mm. r"abrikat General 
Industries. KT. 95: 

~IB DRIVMOTOR, 4·polig, 25 
wutt, omkopplingsbar 100/ 125 
eller 200/ 250 volt växelström, 
axeIdiam. 4,8 mm. Kr . 50:

~ID ÅTJ;: RLINDNINGS~lOTOR, 
2-poIlg, 22()-240 volt växels tröm . 
Startmoment 0,17 kg/ cm. Axel · 
diameter 4,8 111m. Kr. 35 : 

Tonhuvud för Band 
"P h i d e I I t y" lågohmlg . 1/ 4" 
bandbredd. Användbara för en 
kanalsi nspelning å 1/ 4" band. Kom· 
binerat in,pelnings· och av.pel· 
ningshuvud. Pris Kr . 65:

Ovansti'tende men användba r a för 
såväl en· som tvllkanalsInspelning

Pris Kr. 65: -

Högohmiga hela bandbredden .......................... .. .. Pris Kr. 75:
HögohmIg-a halva bandbredde n ............ .. .......... .. . .. . Pris Kr. 75:-

OvunstJiendc ton h uvuden finn es även separata, Inspelnin g, a v'pel· 
ning 01:1. raderhuvuden. 
Anpassning"trunRformator till samtliga ];"gohmip;a t on huvuden 

PrI. Kr, 30: 
O"dIlatorspolc Il1NI parall~lkond ensator pas~ all(.le o\"tln tA eno e 
bandhuvuden . .... .. .. .... .. .... .. ..... .......... ................ .. .. Pris Kr. 12 : 

TONHUVUD för TRÅDSPELARE[ j 
S\'pnskt tonhuvud av högsta k\'a llte t t ör 
träds pelare. Garauti ii varje hm"ud. ·'.viiI In · 
och avs pe lnlngs- som rnd0' I1odnlng I s aruOlil 
buvud. 4·~tlftsu llslutning som JI "S~fll' i van· 
IIg o~ta.lr ör hulla re . .. ............. .. Pri . KT. !l8 : -

OscillatorsPole med pilralIelkondensator passande o\· 'tn Htlleno e 
triidhu\'utl .... .. ............ ...... ......... . .. .. ........ .. ...... PrIs Kr. 12:

MC DRIVMOTOR, 4·polig, 14 
watt, omkopplingsbar 100/125 
ellcr 200/250 volt viixelstrBm, 
1400 v/ m. Startmoment 0,22 
dIam . 48 mm. Kr. 40: 

K('IUplett med tonhuvud och motor. 220 V växelström 50 p/ s. 

llimeDsioner: 220X 265 mm. Kopplingsschema till liimpIig 

fiir~tiirkare medföljer. Pris Kr. 295: 
TR, DSP~I,ARE I YÄSK~IODF,LL 


;',IPkanisw enligt ovan men med frontpiå t och väska. Front· 

fl I:1 Lell faconettIackerad och försedd med graverade texter, 

ti "en fiir förstii rkarens manöyerorgan . 

:\1! tt med lock: längd 380 mm, bredd 270 mm, h öjd 160 mm. 

KO[lplingssC'hema till lämplig förstärkare medföljer. 


Pris Kr. ~60:
:\la teda l:sa till förstärkare o 'h likriktarenbet. komplett, 
hestående av bl. a. konden::mtor r, mo st, nd, r ilr, transfor· 
matorer, osciIIatorspole, uU'tyrningsindikator, rattar, hög· 
tala re m. m. Pris Kr. 155:
I [eln bygg ntsen komplett Pris Kr. 515: 

Besök \' lir monter på. S:t Eriksmässan, Nr 112, Kungl. 

Tennisha.llen. 


Allt mellan antenn och jord 

ELF A RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A Stockholm 
T el. 2078 14, 2078 15 Postgiro 2512 1 5 

3:u 
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--------------------------------------------------------------------------, 

LABORATORIEINSTRUMENT 


, .. . ~ . • o 

•• • ~ . '.j • •... .. ' " .• • •••.-H · ·.,. . ~.. ' 

•• •.. .. .. . 

A V HÖGSTA KVALITET 

Flerlmna\·osciUogra fer 
Fler\mrvskrivare 
Signalgeneratorer 
Tonfreln'ensgenera torer 
Rörvoltmetrar 
ImpedansJnätbryggoJ' 
Pulsgeneratore r 
Mikrovågsinstrumcnt. 
SlingosciJlografcr 
Band·Pass-FHteJ· 
Klirrfaktormätare 
Nh'åmätare 
LF-Q-metrar 
Megohmmetrar 
Elektronis\m snabbräknare och IIOJ·t
tidsrnätare 
GenomslagslIrovare m. m. 

Vi kunna leverera högklas~iga laboratorieinstrument för praktiskt taget 
alla förekommande teletekniska mätningar, 

FöRSUiUll'IA EJ ATT TILLFRÅGA OSS VID BEHOV AV LABORATORIE
I~STRl'MENT - DET Lö1\'AR SIG, 

Begär offert och närmare upplysllingar från 

Ingenjörsfirman IN T RAM A.-B. 
Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. Stockholm 263530 

skott till vär sparsamma nordiska facklillera

tur, och det är anmälarens förhoppning att bo
ken kommer all återkomma årligen. Dess bä
rande linjer är översikt och sammanfattning 
och man kan lugnt konstatera att den väl sva
rar mot förordets förhoppning all den skall 
bjuda alla något av bestående värde, Lägg här
till ell briljant illustrationsma terial och trevlig 
typografisk utstyrsel i övrigt och slutomdömet 
måste bli all boken icke bör saknas på någon 

radiomans bokhylla. 
H 

FELDTKELLER R: Einfiihrung in die 
Theorie der SpItlen und Obertrager mit 
Eisenblechkernen, Teil I - III, 2.a upp!. 
342 sid " 259 fig" S Hirzel Verlag 
Ziirich 1949. 

Beräkning av konstruktionsda ta för en drossel 
eller transformator vid en enda frekvens, l. ex. 
nätets erbjuder icke några större svårigheter. 

Gäller det däremot en dylik komponent för ett 
vidsträckt frekvensområde, exempelvis ton
frekvensbandet, eller en spole med speciella 
krav på förluster, läckning, lindningskapa
citans eller induktans bli beräkningarna avse
vär t mera komplicerade och dessutom blir re
sultatet ofta endast vägledande för tillverknin· 
gen av ell eller flera prov, Ytterligare kompli

kationer tillkommer om komponenten dess
utom är genomfluten av både likström och 
växelström. För att kunna beräkningsmässigt 
behärska dessa konstruktionsuppgifter erford
ras förutom ingåknde teoretiska kunskaper 

T E L E V I S'lON S R ÖR 
EBF, 80 8:-
EeC, 81 9: 50 
ECL, 80 9 : 
EF, 80 9 : 
EL,81 l')' 

EL,83 11: 
EQ, 80 11 : 
PL, 81 12:
PL, 82 9: 
EY,80 7 : 50 
PY,80 7 : 50 
PY,82 7 : 
MW, 31-36 12" bildrör, 

runt " " """ ", ,,. ,,,, ,,, ,, . , l 'j;): 

)IW, 36-24 12" bildrör, 
rektangulärt. ."",,,,,,, ,,, 17;) ; -

RekYirera vår lagerlista som Inne
håller rikhaltig sortering fl önig 
radiomateriaL 

A.B.INETRA 

Regeringsgatan 97, Stockholm 


Tel. 200117, 216255 


ett avsevärt mil. tt av erfarenhet hos konstruk· 

tören. 
Ovanstående arbete, vars andra och väsent· 

ligt utvid,gade upplaga föreligger, avser att ge 

en gru ndlig teoretisk utred ning av ovannämn
da för konstruktionsarbetet avgörande fakto
rer samtidigt so m i bokens tredje och nytill
komna del en sammanställning av beräknings
underlagen för i Tyskland förekommande stan
dardiserat kärnmaterial framlägges. 

Författaren, professor och föreståndare för 
den teletekniska institutionen vid tekniska hög
skolan ; Stuttgart, har i samarbete med ass i
stenter och elever vid högskolan samlat ett om· 
fattande experimentellt material, som legat till 
gr und för å tskilligt av den teoretiska behand
lingen av ämnet. På basis av de bearbetade 
experimentella resultaten anvisar författaren 
delvis nya beräkningsmetoder med utgångs
punkt från komplexa permeabiliteten, som inte 
är någon reell materialkonstant utan en kom· 
plex funktion av effektiv· eller amplitudvärdet 
hos den magnetiska fältstyrkan i mediet. För 
att denna beräkningsmetod skall kunna fullt 
utnyttjas krävs uppenbarligen ganska vidlyf
tigt underlag av mätningar pil. olika typer av 
järnkärnemateriaJ. Tyvärr kan man ej direkt 
tillämpa de publicerade beräkningsunderlagen 
då kärnrnateriaI enligt tyska normer ej är van· 
l igt här i landet. (eOH) 

( Forts. på sid. 25) 



Sound Radio 
erövrar världen 


På några år har Sound Radio blivit 

ett världsmärke i bilradio. De för 

svensk rad io teknik anmärknings· 

,ärda framgångar som Sound Radio 

,·unnit är resultatet av mångårigt 

forskningsarbe te och utpräglad kva· 

litetsproduktion. 

Redan den lilla modellen SR 102 

gjorde succe överallt. - Trots sitt 

lilla format bar den finfina lyssnar· 

egenskaper. Och den nya modellen 

SR III betecknas som den färdiga 

bil radion. 

Sound Radio är sedan flera år också 
Sveriges mest sålda bJradio. Appa· 
raterna för den svenska marknaden 
är specialtillverlrade med hänsyn till 
våra lyssnarförhåLlanden i fråga om 
såväl egna stationer som utländska 
sändare. 

8 moderna miniatyrrör med 12 rör· 

funktioner. 6 HF·kretsar - hög se· 
lektivitet - störningsfri mottag· 
ning. 7 våglängdsband : LV, MV, 
KV 19 m, 25 m, 31 m, 41 m, 49 m. 
Bandspridning på alla kortvågs· 
band. Högtalare finns i 5" och 61;(, ". 

Pris SR 111 Kr. 420;- exkl. högtalare 

n. 

SOUND RADI O AKTIEBO LAG 


SPÅNGA 


Telefon Stockholm 362560 (växel) 
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Tillverkas i nio 

Rörbållare för alla normola ·rörlyper saml i speci· 
olutforonden. Högklassig isolering av keramiskt, 

perrinox - eller Phili'emaleriol 

Högtalare med Ticonalmagneler. 
olika typer med diametrar fr .Q.m. 

5" t.o.m. 12", levereras med eller ulan tonspridore 

Katodstrålerör lör mälopporaler linnos med 

Ferrollcube-filter mellanfre

skörmdiometrar från ~3 upp lill16? mm. De levereros av allo slog som thyrotroner, foroeeller, sto· 

med blå ·, grön· eller e/rerlysande skärm biliseringsrärJ '.rmakors, germaniumdioder 

'" ,..... 
111 

för 
kvenser Irån 446 lill ~64 kp/s. Normal- och 
mikroutföronden. Q-värden 140 resp. 110 

Specialrör 

Ultrakortvågsrör för lelekommu
nikationsutrustningor - för såväl botteri
som nörd,ift 

Trimkondensatorer av pressad aluminium. Elektrolytkondensatorer 
Luhisolerade, koncentriska. Kapacitanse, O - 20 
och O - JO pF. Isolationsmalstånd .,. JO.OOO megohm lågvolts, 25 lill 100 I' F 

De delar som ingår i Ph ilips völkönda rad ioapparater och lelekommunika· 

tiansutrustn ingar sölios öven separat Utom hör visade artik lar kon Phil ips 
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Boktryckare Simon Söderstam 

Den 10 juli nåddes redaktionen av sorgebudet, att tid

skriftens ansvarige utgivare, grundaren av och chefen 

för Nordisk Rotogravyr, kungl. boktryckaren S i m o n 

S ö d e r s t a m, avlidit. 

Det är en svar förlu st, som därmed drabbar inte en

dast ordisk Rotogravyr och lierade företag utan även 

svensk boktryckarkonst över huvud. 

Boktryckare Simon Söderstam hade förmånen att se 

många av sina drömmar förverkligade. Men hans fram

"ån gar \ ar inga lättyunna segrar ; de var resultatet aven 

målmedveten strävan genom arbetsfyllda år. Det grund

murade anseel1de som leverall tör av högkla ' siga t ryck

alster . som l-ordisk Rotogravyr mnnit, är att tillskriva 

chefe n- grundli o-a fackkull kaper och kärlek till sitt yrke. 

Hans utni.in111in<' till Ku nglig Boktrycka re - en värdig

het, som förlänades honom 1943 - vittnar om den upp

~ kattlli llg, om kommit honom till del in om det verksam

h t fält ha n valt. 
Bokt!') karc ~imon Söderstams tankar under senare 

å r upptog alltmer av d et s tora byggnadskomplex 

»Rotohusct» - i olna, dit i framtiden ordisk R oto

gra yr och detta företags förgreningar med ammanlagt 

manga hundra anställda skall inrymmas. Det förunna-

es honom att se den första byggnadsetappen avslutad. 

E n gång: när Rotohu5et -th färdigt, kommer det att bli 
ett ståtligt monument ö,·er Tordisk Rotogravyr- k pare 

och hans Ii gä rni ng. 
John Schröder. 
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AKTUELLT 

Gigantiskt radio

teleskop 


Det största radioteleskopet i världen kommer 
enligt »Wire!c ,;s World» att un·der de närmaste 
åren byggas av universitetet i Manchester vid 
den experimentstation för radioastronomi, som 
universitetet upprättat vid JodreJl Bank i Cbe
shire. Den kommer att kosta närmare 5 milj. 
kr. och diametern på »antennspegeln» blir nä
ra 100 meter! 

Redan nu har man i Jodrell Bank en stor 
paraboloidantenn' för radioastronomiska un 
dersökningar, men denna är inte vridbart mon
terad, varför strålen vid jordens rotation pene
trerar endast en mycket smal remsa av himla
valvet på ett dygn. Denna remsa flyttar sig vis
serligen över himlavalvet under årets lopp, men 
i sämsta fall kan radioastronomerna få vänta 
ett helt år, innan strålen kommer i närheten 
av ett visst område av himlavalvet. Det nya 

1 Se artikeln Radioastronomi av A W Haswett 
i Radioteknisk Årsbok 1952. 

radioteleskopet är emellertid monterat så, att 
det kan ställas in mot godtycklig punkt på 
himlavalvet. Detta sker med hjälp av ett yt
terst invecklat system för automatisk fjärrkon
troll, vilket även gör det möjligt att kontinuer
ligt följa en radiostjärna vid jordens rotation. 
Antennsystp.mets vridningshastighet kan varie
ras från 2 ' , tim. till 36°/min. 

Det nya radioteleskopet kommer att få över
väldigande dimensioner. Den plattform, på vil
ken hela anläggningen roterar, kommer att bli 
över 100 m i diameter, och när strålen är riktad 
horisontellt, kommer paraboloidantennens övre 
kant att -ligga 100 m över marken, dvs. i nivå 
med toppen på Stadshustornet i Stockholm! 

Paraboloidantennen kommer att ge en stråle 
omfattande ungefär 2° rymdvinkel, vilket gör 
det möjligt att åtskilja radiostjärnor, belägna 
mycket nära varandra. »Signalerna» från radio
stjärnorna är av samma karaktär som brus, 
dvs. de har ett ytterst brett frekvensspektrum, 
men endast de frekvenser, som faller mellan 
10 Mp/ s och 10000 Mp/s, kan tränga igenom 
den absorberande atmosfären resp. den reflek
terande jonosfären. Radioteleskopet kommer 
att se genom detta »frekvensfönster», varvid 
huvudsakligen frekvenser mellan 30 och 300 
Mp/ s kommer att nyttiggöras. 

Meningen är, att det nya radioteleskopet, 

Så här kommer det största radioteleskopet i 
världen att ta sig ut. Bilden hämtad ur »Wire
less World». 

när det står klart till aktion, i första hand skall 
användas för studium av radiostjärnor. Senare 

kommer det ev. att användas för studium av 
månen och några av de närmaste planeterna. 
Man räknar med att mycket betydelsefulla rön 
ska ll göras, och man har goda förhoppningar 
om, att detta nya jätteradioteleskop skall få 
samma betydelse för forskningen som det ame

rikanska jätteteleskopet av »vanlig» typ i 
Mount Palomar i USA, som nu varit i aktion 
någon tid. 

Mera om FM-UKV
försöken i England 

I förra numret av POPULÄR RADIO lämna
des några uppgifter om de praktiska försök 
med FM-UKV-rundradio, som i England ut
förts genom BBC:s försorg. Som ett apropå 
härtill återger vi här en karta (fig. l), som 
hämtats ur »Wireless World», och som visar 
den fältstyrka, som erhölls från de två 20 kW 
UKV-sändarna i Wrotham. Den effektiva räck
vidden för FM-sändaren anses av de engelska 
experterna ligga vid fältstyrkan 0,25 m V Im, 

vilket motsvarar en räckvidd av ca 100 km. 
Detta är ungefär samma effektiva räckvidd, 
som uppnås med en mellanvågss tation av be
tydligt högre effekt. 

Fig. 2 visar den AM-FM-mottagare, som an
vändes vid BBC:s praktiska prov. Denna mot
tagare har rak frekv enskurva inom frekvens
ornrådet 30--12000 pis. Max . utgångseffekt 
är 5 W vid ca 1,8 % distorsion. En -intressant 
omständighet är, att man på grund av de låga 
frekvenser, som skulle återges, varit nödsakad 
att förse slutsteget med en separat nätdel. 

Mottagaren innehåller 18 rör ink!. två likrik
tarrör och två stabilisa torrör. 

Fig. 1. Fältstyrkekarta för UKV -stationerna i Wrot~~ . Fig. 2. AM-FN{-mottagaren, som an
vändes vid BBC:s praktiska FM
UKV-prov.~ 
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Dansk FM-UKV
plan 

I Dansk lngeniprsforenings tidskrift »Ingen
ipren» den 15/12-51 diskuteras i en ledare det 
danska våglängdsproblemet. 

I ar,tikeln omnämncs till en början de sv;;'
righeter, som uppstått genom det våglängds
kao" som nu råder på mellanvågsområdet. 
Möjligheten av att avlasta mellanvägsbanden 
genom attlokalsändarna förlägges till ultra
kortdg:;bandet 87,5-108 Mp! s diskuteras, 
och i fråga om projektets ekonomiska kome
kvense)' framhålles bl.a. följande: 

»Selt från sändaresidan skulle ett realise
rande av denna plan inte vålJa nämnvärda var
ken tekniska eller ekonomiska svårigheter. 
y. glängdsproblemet är vid FM-UKV-rundradio 
salunda icke något problem, och utgifterna för 
upprättandet och driften av FM-_ändare, som 
skulle täcka hela Danmark med dubbel pro
gram, skulle inte heller vara avskräckande. 
Svarigheterna ligger enbart på mottagaresiclan 
och är av ekonomiskt slag, i de t att förutsätt
ningarna för en övergång till F'vI-UKV-rund
radio ju är, att lyssnarna har mottagare, som 
är i stå nd att ta emot på FM-bandet på ultra
kortvåg. Dylika mottagare är hittills endast 
sålda i ca 5000 ex. 

Forts . på sid. 21. 



FÖR KONSTRUKTÖRER 

Germaniumdiodens användningsområden 


(Forts . fr. nr 7/ 1952 s. n) 

DETEKTORKOPPLINGAR I FM
MOTTAGARE 

I FM-mottagare kan gennaniumdioder med 
fördel användas i detektor- och begränsarstege t. 

I fig. 27 visas principschema för ett FM
detek torsteg av konventionell koppling (Fas

ter-Seely) med germaniumdioder i stället för 
rördioder. I denna koppling måste man använ
da speciellt utvalda par av germaniumdioder, 
som har så likartade data "om möjligt. Det är 
sålunda inte lämpligt aH använda på måfå ut
valda dioder med samma typbeteckning. En 
del fabrikanter tillverkar för detta ändamål 
matchade dubbeldioder med mycket små avvi
kelser inbördes, exempelvis 1N35 eller G8A, 
G8B eller G8C (se tab. l i tidigare avsnitt av 
denna artikel, nr 5/ 1952 s. 14), som lämpar sig 
utmärkt i en koppling en!. fig. 27. 

Man kan emellertid också använda ett par 
icke-matchade ordinära dioder av samma typ, 
om en koppling en!. fig. 28 tillämpas. I denna 
koppling är resp. dioder parallellkopplade med 
fasta motstånd, vilket eliminerar den obalans, 
som skulle uppstå för det fall, aU dioderna 
skulle uppvisa alltför stora olikheter i fräga 
om backresistansen. Denna kan nämligen för 

Fig. 27. Principschema för FM-detektorsleg 
(Foster-See/y ) med gcrmaniumdioder_Matcha-
dc diod er mäsLe användas. 

Q 
220k 

LF 

2 2k 

-- + OR 

•V
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Fig . 2B. Principschema för FM-de teklofEtcg 
med gcnnaniumdioder. huntade med resistan
ser, som eliminerar ev. oLaians på grund av 
olikhet er i dioderna:; back re i~tans . 

olika exemplar av samma diod typ variera in
om ganska vida gränser. 

I fig. 29 v bRO en annan typ av koppling för 
FM-detektorsteg, som under senare år fått en 
allt större användning i FM-mottagare, kvot
detektorn En påtaglig fördel med denna kopp' 
ling är, att den är i viss grad okänslig för AM
signaler. Detta gäller emellertid endast för det 
fall, att man kan uppehålla perfekt symmetri 

i kopplingen. Denna symmetri är emeIlertid 
svår att åstadkomma med germaniumdioder, 
enär backresistansen hos dessa, som nyss 
nämnts, varierar för olika exemplar av samma 
typ. Dessutom uppvisar germaniumdiodens 
backresistans ett visst beroende av temperatu
ren, ett beroende, som inte nödvändigtvis är 
detsamma för olika exemplar av samma typ av 
dioder. Av denna orsak lämpar sig inte ger

maniumdioder särskilt väl för användning i 
kvotdetektorkopplingar av konventionell typ. 

Man har emellertid utvecklat en variant av 
den ursprungliga kvotdetektorkopplingen, som 
mera lämpar sig för användning med germa
niumdioder. Denna kopplingsvariant visas i 

1 Se BAECKSTRÖM, S: Kvot detektom - nytt 
detektorsystem för FM. POP LÄR RADIO, 
nr 11/ 1948, s. 279. 

~-,--Cl--r-r--A FR 

L----------J---------__ LF 

Fig. 29. Principschema för kvotd lektor. I den
na koppling kan jämväl AFR-spänning er-
hällas. 

L-_-r ()l~'-_~-___ _ L F 

Fig. 30. ariant av kvo td tektQrkoppling lämp
lig för användning med gcm1un iumdiodcr. Den 
t F-spänning, som erhlllie frän denna koppling 
är vä,entligt lägre iln den som erhalJcs från en 
koppl ing enligt fig. 29. 

fig. 30. Genom att man parallellkopplat båda 
dioderna med relativt l llgr sistiva motstånd, 
vilket i viss grad reducerar inverkan av olik
het i de båda diodernas hackresistans, har 
man delvis kunnat eliminera nyssnämnda olä
genheter. Utgångsspänningen blir dock väsent
lige lägre än kopplingen en!. fig . 29 med rör
dioder. 

Att gennaniumdioder i FM-d etektorsteget 
innebär betydande fördelar säger sig själv. De 
kan sålunda utan vidare anbringas i anslut
ning till sista MF-transfonnatorn och innan
för dennas skärmkåpa; en betydande förenk
ling av ledningsdragning åstadkommes givet
vis härigenom. 

KOPPLINGAR FÖR BEGRÄNSARSTEG 

FM-mottagare med detektorkoppliflg av Foster
Seely-typ förses alltid med ett eller flera be
gränsarsteg före FM-detektorsteget; detla gäl
ler även för det fall atl kvotdetektorkoppling 
med germaniumdioder användes. I de fall man 

har tillräcklig förstärkning i MF-delen, kan 
med fördel germaniumdioder användas för am
plitudbegränsning före FM-detektorn. I fig. 31 
visas ett enkelt begränsarsteg med endast en 
diod. I denna koppling alstrar dioden själv 

F ig. 31. Begränsarsteg för F:\I-mottagare med 
en germaniumdiod. Det följande FM-detektor
otcget kan vant en diskriminatorkoppling en
ligt fig. 27- 30. 

Fig. 32. B~grän, arsteg för F:\-I-mottagare med 
t . ""rmaniumdiod r. Ger effektivare ampli
tudbegräns nin g vid lägre ~ig naI~pänningsni
våcr än kopplingen enli (J t fig. 31. 
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lämplig förspänning, som automatiskt instäl· 
ler sig till rätt värde efter inkommande signal· 
spänningens amplitud. Tidskonstanten för Re· 
kiretsen i serie med dioden bör uppgå till ca 
100 ms, vilket tillförsäkrar effektiv amplitud· 
begränsning av AM·signaler ner till 10 p/ s. 
Yilken typ av germaniumdiod som helst kan 
användas i denna koppling. 

Ett mera effektivt begränsarsteg med två 
germaniumdioder vända visas i fig. 32. Denna 
koppling ger god AM·okänslighet även för 
låga signalspänningsnivåer. I likhet med kopp· 
Iingen i fig. 31 ställer förspänningen på dio· 
derna automatiskt in sig på rätt v,irde vid olika 
signalspänning nivåer. Inverkan på den av· 
stämda MF·kretsen är oväsentlig tack vare den 
låga egenkapacitans, som utmärker germa
niumdioderna. 

HALVLEDARDIODER I TELEVISIONS
MOTTAGARE 

Cermaniumdiod"r har funnit mycket vid t;äckt 
användni ng i moderna televisiOllsmottagare, 
där c1~ i många punkt~r med förd el kan ersätta 
rördioder. [ i1;5a fall är germaniumdioder ö,'er· 
lä"sna rörd ioderna, 11Ion på grund av det r h· 
tiv! böga priset I,ar d inte funni t så nIImän 
användning i dyl ika mo ttaO'a re. , om a11l1ar, 
säkerligen . kulle vara tämligen ,jii lvklart . 

BF-cleteldol' i TV-mottagare 

F. n. anvunu c hah ledaredioder i TV·mottaga 
re framförallt som DF-detek tor, för demoduje· 
ring av bild-MF-sigllalen. Tidigare har man 
huvud sakligen för d;:: tta ändamål använt rör· 
dioder av t}']J\'n 6ALS eller ED91. ::Vled ytterst 
få förändrin gar i kopplingen kan man emel· 
lertid ersätta dessa rördioder med halvledare
dioder. 

I fig. 33 vi ,as de lv;'!. grundläggande typerna 
av detektorkopplingar, som kan komma ifräga 
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Fig. 33. Grundläggande typer av detek· 
+ 	 torkopplingar för bilddetektorsteg. 

a) detektor av serietyp (den vanligaste. 
b) detektor av shunttyp. 

Fig. 34. Exempel på bildfrekvensdetek· ~ 
tor med ,eriediod samt kompensation ~· 
filter för höga bild frekvenser. Kopp· 
lingen ger rak hekvenskurva ända upp 
till 4 Mp/ s. Hr fig . 36. 

Fig. 35. Principschema för bildfrekvcn; ~ 
detektorsleg med "huntdiod o"h kom· 
pensationsfilter för höga bildfrehcnser . 
Frekvenskurvan blir ungefär densamma 
som den, som visas i fig. 36. 

i bilddetektorsteget. I a visas en detektor av 
ser ietyp, i b en detekt~r av shunttyp. Båda 
dessa typer av kopplingar tillämpas och funge
rar utmärkt i rätt dimensionerade detektor· 
kretsar. Seriekoppling tillämpas, när man i 
sista MF-rörets anodkrets har en HF·drossel 
och sid ställer induktanspolen L

1
, som därvid 

sluter diodens strömkrets. Shuntkopplingen 
användes, när induktansspolen L

1 
i sista MF· 

rörf. ts avstämda anodkrets genomflytes av 
anodlikströmmen. 

Beträffande seriediodkopplingen, som är den 
vanligaste, gäller, att diodens kapacitans Cd' 

. bör vara <{ C för att så stor del av "ignalspän· 
ningen som möjligt skall komma över dioden. 
Av vikt är också, att tidskonstanten för belast· 
ningskretsen R (C+C d) är större än 1/ j~IF' där 
! ~11" = mellanfrekvensen 

R(C+Cd) ~l l!)lJi 


för !~1L'=25 j\'Ip/ s fås 

R(C+Cd ) ~4' 10- 8 


För att de högsta demodulcrade frek venser· 
na !bmax inte skall dämpas, mås te dessutom 


R(C+Cä ) < 1/ 2:r!b max 


Fl;r exempelvis h max = 4 Mp/s gäller alltså 

R(C+Cd) ~4 ' 10 

ViLljes C = lO pF ges ovanstående formler 

7.0 

Fig. 36. Frckvcnskurvan 

för bildfrekvensspännin· 0,2 


gen från dctektorkopp· 

ling enl. fig. 34. 


1~ 

, 

R = (4/ 14) '10-8 'lOH=2,8 kohm för rördioder 


och 

R = (4/ 11) '10-11 '1012=3,6 kohm för halvle· 

dardioder. 


För rördioden är C
d
= 4 pF, för halvledar· 

dioder= l pF. Med rördioder blir tydligen 
C=3C d, med halvledardioder C= 10Cd• 

Yanl iga värden i denna koppling är R = 
=1500--5000 ohm och C=5-10 pF. 

I en seriediodkoppling enligt fig. 33 a är det 
av vikt, att diodens inre resistans Rd i fram· 
riktningen är så låg som möjligt jämfört med 
belastningsresistansen R. I en shuntdiodkopp
ling enligt fig 33 b är det av vikt, att resistan· 
sen i backriktningen är hög (>10 ggr belast. 
ningsresistansen) . 

För en rördiod, speciellt avsedd för TY· 
ändamål (6AL5 eller EB9l) är R = 200 ohmd 
vid stora amplituder hos sign.alspänningen, 
men för en germaniumdiod kan della värde 
sänb ' till ungefär hälften. Av betydelse i det· 
ta sammanhang är också, all värdet på Rd för 
en rördiod snabbt ökar vid minskande ampli· 
tud hos signalspänningen, medan man för ger· 
maniumdioder kan hålla inre r e: istansen läg 
vid betydligt lägre värden på signalspännin. 
gen. Detta betyder, att man m ed en germa· 

O/i 

R~J,9 i< 
I 
I 

r-r '" I 
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..l------n - ---- \ I 

0.1 

- - - -
(?= 4.7 Ic 

0.5 0.81 

-- ",
\\ 

~\ I 
\ 

I 1\ 



Släckning av återgångslin jerna l
• TV-mottagare 

Vid TV-mottagning i områden, som ligga lån g t 

bort från en TV-sändare, är fältstyrkan så låg 

a tl det ibland kan vara svårt att få dc ver tikala 

å tergångslinjerna i bilden fullständigt ut
släckta_ 

Det finns emellertid ett litet knep man kan 

till gripa i sådana fall (jfr fig. 1). 

Till del vertikala avlänkningssystemet an

slutes ett integreringsnät, R el och e 2 , vil
I 

k Is uppgift är att plocka ut den impul s, som 

erh lIes i avlänkningssystemet under den ver

tikala tergångs tiden, och mata in den på 

bildröret. Denna impuls skall ha siidan polari

te t, alt strålen släckes under ätergångstiden_ 

I fig. visas två alternativ beroende på, om 

man går in med bildsignalen på bildrörets gal

ler eller katod _ Fig. 2 visar den koppling, som 

lämpligen kan användas i den i POPULAR 

RADIO beskrivna alJströmsmottagaren. Här 

används inte något integreringsnät ; det har 

niumdiod får större linjärt område för likrikt

ningen av bildfrekvensspänningen, vilket med

för, alt förde ln ingen av ljus och skugga blir 

mindre sammanträngd mot de ljusa valörerna 

vid I g signalspänning i en TV-mottagare med 

halvledardiod som BF-detektor än i en mot

tagare med rördiod_ 

En annan omständighet i detta sammanhan g 

måste beaktas : den ekvivalenta diimpningsre

sistans, som uppstå r över den i\'lF-krets, till vil

ken d.ioden är ansluten - vilken dämpnings

resistans är bestämmand e för den band bredd, 

man får i s ista MF-stege t - blir ungefärligen 

= bclas tn ingsres istansen R. Detta gäller för 

både shunt- och seried iodkopplingen. 

I fi g . 34 visas e tt schemaexempel på en bild

fr ckvensdetektor av serietyp, med germanium

diod en 1N34_ I denna kop pling ing r e tt kom

pcnsationsfilter för de högre bildfrekvenserna , 

som "er nu"orlunda rak frekvenskurva upp till 

ca 4 'lip _ F r"kven- kurvan för denna koppling 

för tva olika värden på res islan,en R visao i 

fi g . 3/i. Den ekvivalenta dämpning Hesistan <e n , 

, om Hi r tänkas lagd paral lellt öve r i ta ?lF
kretse n_ till vilken detektorn är an , lu en, upp

gal' en lig t vad 80m sag ts i det föregående t ill 

,;I 111 ma värde _om belastningsres i<tansen, i det

ta fall a llt , till 1) ,7 resp . 3,9 ka hul. 

l fi g_ 3 \' i ~a. ett schema för en shuntdiod 

koppl ing, ä'-cn denna ko mplett erad med et t 

ko rnpcnsut ion;;filler fö r el · högr/' h ildfrehpn

;c'rna. Frek"e1l5k urvan blir UJl ;f<·f iir de ll i',]Dllll a 

<om, i",:l ,; i ig. 36, oc h den ek ivale n~u däm p

ni n <Tsres i51 m en över ,i,ta .\lF-kre t> t' n Ll ir 

även i de t! a faLl u nge fär = hl"lastningsr .. -i,otan

Sen R = 3,6 kohm. Sp unning I,ir a lllfJllla ti"k 

kont raotregle ring i t e l e\' i ~ io nsmottag~lre kan 

+ 
+ 

1 

Bild,ignal 

+ 9l"Fig_ 1. 

vid prov visat sig, att de t räcker med en kopp 

lingskondensat or el och ett spärrmotstå nd R I . 

(LE) Fig_ 2. 

2.2MSl 

-:J' O,1pF 

Fig. 37_Från ett bildfre
kvensdetektorsteg enligt 
fig. 34 kan AKR-spän
ning uttagas över be
lastningsmotståndet (4,7 
kohm) via e tt Re-filter 
(2,2 Mohm + 0,1 pF) _ 

O,lrU 

+ 

IM 

N65 

tagas ut från detektorkoppli llgcn fig. 34 p 

de t sätt som antydes i f ig. 37_ 

UI,strömsåter ·tällar 
A" l' n som likströms Ie r; täJiaf(' har gennani
umd ioder kommit till \ k a ll, änd n inf! i tt>lc
"i . ion smottagarc ll1 el ka pacit iv koppl in g mel 

lan bild rör . tär kar·, tcgl' n. l princip fun gerar 

h'irvid di den -<Im topps ptillni ng,,Jik rik tsre, 

kontro s! 

Fig. 38_Koppling för 
.1iksl römoilterstiillar
. teg med germanium
diod. 

som ger en mo t IClppspänningen bos ~ynkpul. 

5ema proportionell för"pänning på bildröre t. 

Denn a förspänning hälkr pul~topparna p en 

fixerad l ik 'pänningsni" a _ l fig. 38 vL~as en 

,anlig koppling med en ~"rll1ani umdiod 'om 

lik,lröm:å t l · r~tällare.' (Forts.) 

'Se ä CH ,\KREU ", . : Tel visiOll smo/.tagarcn 
- hur den ueräkn as och k orrs /rueras ( VI/l) . 
POPl1L'i. R RA DIO 1952_ nr 7, s. 15_ 
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FÖR KONSTRUKTÖR 

Televisionsmottagaren hur den beräk
nas och konstrueras (IX) 

Av civilingenjör Carl Akrell 

MKR-spönning 

MANUELL OCH AUTo~rATISK 
HONTRASTREGLERING 

Till bilddetektorn tillförd MF-spänning 
bör -- oberoende av den mottagna TV
signalens styrka - hållas konstant- På 

mottagningsplatser, där endast en sän
dare skall las emot, och där fältstyrkan 
vid antennen undergår obetydliga för

ändringar under mottagningen, klaras 
problemet enklast med manuell kontrast
reglering (MKR) _ Finnes däremot på 
mottagningsplatsen flera TV-stationer 

eller varierar av någon orsak fältstyrokan , 
bör TV-apparaten förses med automatisk 
kontrastreglering (AKR). 

Att MF-spänningen vid bilddetektorn 
hålles konstant medför dels, att bildens 
kontraster ej påverkas och dels ·att am
plituden hos synkpulserna vid pulssepa

ratoreteget förblir oförändrad, varför 
pulsseparatol1kopplingen kan förenklas. 
Vid motbagning med MKR varieras nor

malt HF- och MF-rörens gallerförspän
ning, och BF-förstärkaren är ofta kopp

lad för konstant förstärkning. Vid ap
parater försedda med AKR tillföres li

kaså KR-späning till HF- och MF-rören, 

~IKR-spänn ing 

,r.r""'j ,",~""'ör-s-to--,A Ti II and ro ' 
M F-steg MF-steg 

'DOkS. 

Fig. 66. Exempel på koppling för manuell 
kontraslreglering. Reglerspänning påföres en
dast MF-rören. 
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Fig . 67. Exempel på kopp
ling för manuell kontrasl
reglering. Reglerspänningen 
påföres MF-rören och HF
röret. 

och kompletterande manuell kontrast
reglering påverkar normalt förstärknin
gen hos BF-6teget

Som exempel skall genom MKR-kopp
lingen i en amerikansk apparat, tillver
kad av Stevart-Warner, jfr fig. 66. För 

kontr.astreglering erforderlig negati v 
förspänning erhålles härvid genom lik

riktning av tillgänglig 6;3 V glödspän
ning (1h6H6). KR-spänning av varie

rande storlek uttages sedan från poten
tiometern R1 (500 kQ) och tillföres TV
mottagarens första och andra MF-steg. 

Skall KR-spänning även tillföras HF
röret fördröjes ofta avregleringen av 

HF-steget sa, att förstärkningsminsknin

gen i detta steg påbörjas föm då den 
mottagna TV-signalen är stor, och då 
överstyrning av MF-förstärkaren kan 

uppstå . I TV-apparater tillverkade av 
ReA, typ 8TS30, förekommer sålunda 

en koppling enligt fig. 67. Till KR-kret
sen tillföres i mottagaren befintlig,a fas

ta pänningar om - 18 V och +275 V, 
och en del av den negativa spänningen 
uttages genom potentiometern R1 (10 
kQ). I läge 2 (maximal förstärkning) 
erhåller MF-rören då en förspänning om 
- l V, vilken sedan genom R1 kan änd

+ 275 V 
Till HF-sleg Tillförsta 

6J6 MF-steg 
Ti ll andra 
MF -steg 

Tlll lfedje ~-.-~ 
/. F-steg 

5BO 
k!G 

1000.Q (Il 

0.25~F 

1000S/. 

680S/. 

~ODF~~~~__-L~~ __~~~ __~= 

ras till -5 V i läge l (minsta förstärk

ning i TV-apparaten). Till HF-steget 
tillförd förspänning skulle var,a positiv 

på grund av att +275 V införes i kret

sen över680kQom ej en diod CYz6AT6) 
inlagts i kopplingen mellan punkt (3) 

och »j ord» (jfr fig. 67). Under ungefär 
20 70 av kontrastregleringsområdet till

föres alltså HF-röret en konstant g alle r

förspänning om ca O V. Då potentiome
tern inställes för ytterligare avreglering 
av stegen, varierar sedan KR-spänningen 

till HF-röret mycket snabbt och uppnår 
vid läge l (full avreglering) ca - 9 V. 

Som HF-rör användes 6J6 i mott akt

koppling. 
v det ovan sagda framgår dels att 

TV-apparatens inställning kan underlät
tas och dels att konstruktionen i vissa 

avseenden kan förenklas om apparaten 
förses med AKR. För att automatiska 
kontrastregleringen skall var a effektiv 

fordras emellertid, att regleringen sker 

snabbt och att kopplingen är okänslig 

för störningar. Återgivningen med en 
TV-mottagare med olämplig AKR-kopp

ling kan nämligen bli väsentligt sämre 
än vad som skulle erhållas med en an'nan 
mottagare med MKR. VanIigen före



i'. f\ -spiinning 
till Hhteg 
SQl11r fOrsla och 
a~dro Mt-steg 

SF-51eg
5C86 

kommer två huvudtyper AKR-kopplin

gar, den ena påminnande om den som 

begagna6 i vanliga rundradiomottagare 
och den andra en avancerad AKR-kopp

ling, som är relativt störningsokänslig 
och som klarar snabbfading_ 

Förstnämnda koppling förekommer i 
mindre TV-apparater. I fig_ 68 återfin

nes som exempel ett schema, som använ
-des i mottagare tillverkade av Bendix 
Radio, typ 2051. Vid bilddetektorsteget 

(IN60) erhålles en pulsnegativ samman
satt bildsignal, varvid Ikondensatorn el 
(0,2 ,uF) i detektorkretsen upplad-das 
genom motståndet Rt (470 kQ) till en 

negativ spänning ungefär= toppvärdet 
av pulsspänningen_ Då linjepulsen varar 

under blott ca 8 % av tiden hos en lin je

period måste kondensatorn et vara så 

stor, att den negativa spänningen förblir 
ungefär konstarfi mellan pulserna. ökas 
signalnivån vid antennen, ökas den ne

gativa förspänningen till HF- och MF

rören, och syftet med kopplingen upp
nås. 

Om en störning, som är mycket star
kare än den önskade signalen, påverkar 
mottagningen, ökas den negativa KR

spänningelI, varigenom bilden helt eller 

delvis undertryckes. Tyvärr återgår ej 
AKR-kretsen till normal spänning ome

delbart efter störningens upphörande, 
enär tidskonstanten hos kretsen elRl är 

stor. Är störningen av pulstyp, skulle vid 

MKR resultatet knappast påverkas , och 
sannolikt skulle endast några korta svar

ta streck synas pa bildröret. En förbätt

ring i berört avseende kan uppnås med 

kortare tidskonstant i AKR-kretsen. Blir 

tidskonstanten för kort blir emellertid 
KR-spänningen beroende av om hori
sontella eller vertikala synkpulser för 

tillfällt' l m atar KR-kretsen - med ver

tikal puls undertryckning som föl j d! 
Härav framgår att ifrågavarande AKR

koppling endast kan följ a långsamma 
signalstyrkevariationer, och att den b iis t 
lämpar si för att underlätta inställnin

gen vid övergå11g från mottagning aven 
TV-station till en annan. 

Ofta uttag s AKR-spänning fr ån ett 

särskilt d lcktorsteg, vilket sed.an kan ef
terföljas av steg för störingsbegränsning 

samt av ett likströmsförstärkarsteg, var

efter den företärkta AKR-spänningen 

tillföres HF- och MF-rören. 
Ett schema för en AKR-koppling, som 

förekommer i TV-apparater av fabrikat 

Ifojjman, typ 175, återfinnes i fig. 69. 

Kopplingen utmärker sig dels av stor 
snabbhet, varigenom snabbfading kla

ras, och dels .av relativ okänslighet för 
störningar. jVIottagarens BF -steg (6CB6) 

är likströmskopplat, och på anod6idan 

tillföres en sammansatt pulspositiv bild
signal dels bildröret (19AP4) och dels 
styrgallret på AKR-röret (6AU6). Då 

katoden alltid tillföres + 180 V, blir 

gallret på AKR-röret negativt (2), och 

röret strömföran-de vid varje linjepuls 
eller under ca 8 % aven linjeperiod ; 
skärmgallerspänningen hålles konstant 

+265 V. 
För att röret verkligen skall bli ström

förande fordras emellertid vidare, att 

<Inoden är positiv under en tid, som helt 

eller delvis sammanfaller med linjepul
sen. Från linjeutgångstransformatorn 

tillföres därför via kondensato rn eI en 
pul,;spänning (l) med ett .amplitudvärde 

om ca 320 V och dessa pulser, som ha 

konstant amplitud, sammanfaller givet
vis med linjepulserna. På grund av 

strömmen genom AKR-röret utbildas på 
vanligt sätt i kretsen en negativ spänning 
över motstånden Rt. R2 och R3• Blir sig. 
nalen starkare ökas den pulspositiva 

sammansatta bildsignalen, varvid galler

förspänningen på AKR-röret u·nder ti
den för linjepulserna minska.r. Härvid 
ökas strömmen genom röret och AKR
spänningen blir mera negativ, varige

nom syftet med kopplingen uppnås_ 
Genom att AKR-röret blott är ström

förande under max 8 % aven linjepe

riod, blir kopplingen relativt okänslig 
för störningar, vidare kan utan nackde

lar kretsens tidskonstant göras kort, var
igenom snabbfading - exempelvis or
sakad av flygplan - kan motverkas. 

EXEMPEL PÅ BF-FÖRSTARKARE 

I fig. 70 återfinnes ett schema aven en

k l likströmskopplad förstärkare med ett 
BF-steg (Jfr nr 5/1952, s_ 20). Som BF
rör användes 6AH6 och som bildrör 
17BP4A. Enstegs BF-förstärkare av den-

AK R

Fig 68. Exempel på enkel ko pp 
ling för automatisk kontrast reg 
leri ng. 

Fig. 69. Enmpel på kopplin" 
för automatisk kontrastreglering 
kännetecknad av stor snabbhe t 
och vi,s okänslighet för stör· 
ningar. 

~__-,A 

(TiIII-lF -steg 
MF

680.51. 

T 680pf 

Från ondra 
Hr-s e9 r---MI-----+ 

-spönning ~: ii..3UI 
Till första' 

-steg 

+ leD \' 

Till bildrör 

191\P4 
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/iFD 

Fig. 70. Principschema för bildfrekvensförstärkare med likströmskopplat förstärkarsteg. 

'/2 6AL 5 5AU6 6V6GT '/26ALS 10 BP4 

Fig. 71. Koppling för tvåslegs bildfrekvcns(örstärkare med likström~äterställarsteg. 

oAH6 17 6P4 A 

+ 00II IF-stegföf __----, 
fml2 o .J,5 ~O/5 Bil drör 

I , , 
- 2V +13SV +275V - IBV +135V -105V 

na typ brukas för närva.rande i ;;tor ut
sträcknin-g; den koppling som kommer 
att beskrivas här användes i en ameri
kansk TV-mottagare av fabrikat Spar
ton. 

Denna apparat är av »inter·carrier»

typ, och andra ljudmellanfrekven-oen ut
tage från detektoranoden. Kombinerad 
serie- och shuntkompensation användes 

både mellalJ1 detekto r och BF-rör och 
mellan BF·rör och bildrör. Förstärknin
gen i BF-ste!:!: ' t och därmed kontra ;: teIl 
hos bilden varieras med skärmgaller
sp~i nnin gell genom en potentiometer om 
2,,) ko},m. På DF-rörets anods ida är ida
re inla ot ett spärrfilter för anrlra IjurI

mellanfrekvensen ( 7--47 P ), vidare 
iirLl peci 'lla åtgärder vid tagna för alt 
8pän nin l:Jen mellan katod och glöJ tnl d 
på bildröret skall vara så låg som möj 
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ligt. Dels arbeta r BF -steget med låg till 
förd spänning, +100 V, och dels sker 
sålunda spänningsdelning till katoden 
genom motstånden om 220 kQ och 470 
kQ resp.; de bildfrekventa komponenter

na tillföras katoden genom kondensatorn 
om 0,1 ,u F_ Slutligen uttages erhållen 
puls-positiv sammansa tt BF-signal tiH 
synkpulsscparatorstcget. 

Som andra exempel skall beskrivas en 
mera avancerad BF-förstärk are med två 
BF-steg. där den sammansatta BF-~ign a

lens likströmskomponen t å le rin ~ ättes vid 
bildröret. Kopplingen återf ilIn 's i fig. 7l 
och an väl tdes i el1 mottagare från Re . 

Liksom i föreoa 'nde exempel utlIyll

j as i "amtliga steg kombinerad shUl1t
och ~eriekumpel t sa tion ; däremot äro ste
gen ko ndensator kopplad till varandra 
(Jfr nr 7/ 1952, s. 12 ) . Vid bildröret er-

hål-les sålunda en puls-negativ samman

satt bildsignal, som tillföres styrgallret, 

sedan likströmskomponenten återinförts. 
LikströmsåterstälIarsteget t j än~tgör här 
samtidigt S0m pulsseparatorsteg, oeh pul

serna från detta tillföres pulsförstärka
ren. Frekvenskurvan hos BF-förstärka

ren ka-n p högre frekvenser ändras nå
got genom att en kondensator om 470 
pF inkopplas i BF-slutstegets (6V6GT) 

katodkrets. 

I fig. 72 återges några osciHogram, 
som visa den -sa mmansatta BF-signalen 

under två linjeperioder. Första BF-röret 
(6AU6) tillföres 1,5 V puls-negativ sig
n al (l) från detektorn (1fz6AL5). På 

anodsidan erhålles då 10 V puls-positiv 
signal (2) och slutligen på BF-slutstegets 
(6V6GT) anodsida 38 V puls-negativ 
sammansa tt BF-signal (3). Vidare er· 

hålles 36 V puls-negati signal enligt (4) 
vid likströmsåterställaren6 (1fz6AL5) 
katod och slu tli gen från samma steg pul
ser med en amplitud om 9 V (5). Ovan 

angivna BF-spänninga-r räknas på van
ligt sätt från pulstoppen till bild-signa
lens vitnivå. 

Även andra typer av detektoler och 
BF-förstärkarsteg kUIbna givetvis före
komma, och som exempel återges i fig. 

73 ett schema med anodjordad detektor 
(6AU6), följd av två BF-steg, det första 
ett anodjordat steg (1fz 12AT7 ) och det 
andra ett gallerjordat steg (1fz12AT7). 
På sl utstegets anodsida ligger det kon
ventionella belastningsmotståndet med 
shuntkompensationsspole. 

Som synes är kopplmgen ytterst en
kel, och likströmskomponenten medta
ges från detektor till bildrör. I motsats 
till den vanligen använda diod-detektorn 
är den anod-j ordade de-te-ktorns ingållgs
impedans hög och konstant, vilket är en 

fördel di! sista MF-stegets krets härige
nOlll ej påverkas_ Utgången ifrån detek
lorn är puls-positiv, sammansatta BF
signalen är givetvis fortfarande puls-po
. itiv efter första BF-steget och förblir 
pul -positiv på anoc1s idan av BF-slutste
,..-et. Totala BF-förstärkningen räknat 
från delektorkatoden till bildrör -kato
den blir ca 14 ggr i i frågavarande fall , 
och till bildröret kunna med gott resultat 


































