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tonband

• 

för kvalitetsinspelning~ 


nu åter på lager 
PS 
Detta tonband framställes 


endast i U 'A och är hit, 


tills oöverträffat beträffan


de brusnivå och frekvens, 


omfång, 
 SOIlOpl'Odllktel"
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Amerikanska elektronrör 

germanium dioder 

transistorer 

-Produkter 

borgar för god kvalite 

GENERAL~ELECTRIC 
ELEKTRONIC DEPARTEMENT 

Representeras i Sverige av 

SVENSKA AB. TRÅDLÖS TELEGRAFI 
Tel. 232005 STOCKHOLM 32 Tel. 232005 
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Organ tör Stockholms Radioklubb 


Ansvarig utgl,are: Bengt Söderstam 


Redaktör: John Schröder 


Adress till redaktion, annonsavdelning 


och expedltlon: 


Vretenvägen 3D, Solna 


Postadress: 

All post till redaktionen, annons_ 

aVdelninge n och expeditionen ad

re sseras till: 

POPULÄR RADIO 

Stockholm 21. 

Telefon: 28 90 60 (vllxe!) 


Telegramadress: Rotogravyr 


Pas tglro: 19 65 64 


Prenumerationspris: l/l Ar 12: 1\0 

1/2 Ar 6: 75. Lösnummerpris : l: 211 

Eftertryck av artlklar, helt eller 

delvis, förbjudet utan speCiellt tlllattlnd. 

Förlag och tryck : 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 11153 

RADIO ÄRGÄNG25
POPULÄR 

NR 5-1953 

slu. 

Behövs elbelysning l Sverige? 

UKV-DX ........ . . .. ... . 

Nya böcker .......... . 

Radio- och TV-nytt från USA 13 

Storbildprojektion a v television.. 16 

Stabilisering av motkopplade LF-
förs tärkare .... . .......... ... . . .. 18 

Tonkontroll med frekvensberoen
de motkoppling . .. .. . ......... . .. 20 

Pen toden som n ä td rossel 21 

Telev isionsmottagaren - hur den 
ber äknas och konstrueras XV .. 22 

9-rörs FM-AM-mottagare 26 

En tip-top super med beat-oscil 
la tor .. . . ....... . 28 

Frå n läsek retse n . .... ...... . .. . ... 32 

Radioindustrins nyheter . .. 34 

Bokrevyn ........ . . .. .. .. ... . .. 40 

~~~ INGENIÖRSFIRMA 

presenterar 
ur försäljnings
programmet. 

STABILISERADE 

LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 


Stabiii· Max.Spänning StrömTyp tet brumsp.Volt mAI I I I 
6 mVGS 1 150-400 200 0,1%

I 
0-200 & 100 

0,1 % 6 mVGS 2 
200-400 200 

800-1200 6 mVGS 3 25 0,1 % 

GS 4 800-1200 10 mV100 0,1% 

GS 5 150-400 200 3 mV0,1 % 

0-200& 100GS 6 0,1% 3 mV 
200-400 200 

SS 11 150-400 200 3 mV0,05% 

SS 12 800-1200 25 0,05% 6 mV 

GS·typerna har glimlampa som referens. 

S S- :t :t torrelement ) :t 

Asöratan 113-119 STOCKHOLM Tel VI 4499 " 
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• lösa dem pll för det allmänna - och alltsåBehövs elbelysning l Sverige? i längd en dem syn nerligenför själva - för

månliga villkor. 

Ur Teknisk Tidskrift nr 13 i 
år (utkom l april) återger vi 
i sin helhet en artikel, som 
verkligen tål att begrundas. 
Enligt vad som uppges är var
je likhet med nu levande per
soner eller livlösa institutio
ner (särskilt inom televisio
nen), rent tillfällig. 

»Den av K. NI:t till satta Elbel ysn ingsutred

ningen, med uppgift att utreda frågan om 

huruvida och i vad mån elbdysning skaM in

föras i Sverige, av lämnade för en tid sedan 

sift fö rsta delbetänkande. Detta var utfor

mat helt i enlighet med de direktiv som kom

munikationsministern på sin tid lämnade 111

redningen d ter gemensam beredning med ii

nansmHustern. Utredningens förslag har allt

så med lätthet nu kunnat av , lås av statsmak

terna. 

Det är ju också så att de tekniska proble· 

men icke på länga vägar är löst a. Någu'l 

stand-ard frekvens har man änn u icke kunnat 

ena sig om: medan USA ha r 60 pjs, ha r man 

i Europa 50 pi s, och i vissa länder 25 pis, 
varjämte även distributionsspänningen högst 

avsevärt varierar. Det vore icke rätt att, Sll 

länge som dessa frågor än n u icke är löst a, 

lura folk att köpa materiel som måste bli 

ohrukbar då världsstandarden - som ju 

måste komma - snart blir verkl ighet. 

Vidare måste det vara en tidsfråga inn·an 

de edisonska koltrådslamporna blir er5a t: a 

av gei,lerrör, då man ju bn få vilken färg 

på belysningen man önskar. Även della fö r 

hållande tal-ar för alt det är bäst at t inte 

förhasta sig. Det har visserligen sagts att ett 

dröjsmål vo re tiI! skada för industrin , men 

hur skulle nu 'vår elindustri någonsin kunll,l 

hävda sig på världsmarknaden? 

Den enskilda företagsamheten har för ,iv

rigt visat mycket ringa intresse för frågan. 

Jnga framställningar om koncession har så

lund a inkommit till Fossila Bränslnerke:, 

trots att detta har utlovat en synnerligen väl 

villig behandling av alla ansökningar. Man 

kunde så lund·a räkna med alt statsverkd 

komme att befria företagarna från de för,ta 

årens förlustbringande drift genom att in-

Sakförståndiga män som har rest utom

lands och sett elbely:mingen i funktion om

vi ttnar också al t den icke enbart har lyck

liga verkningar. Genom att samlingen kring 

aflonlampan icke lä n:;re är nödvändig upplö

se·s familjebanden. Skolbarn vän jer sig vid 

at t siua uppe om kvällarna och läsa eller 

leka , vilket menligt inverkar på skolgången. 

De riktiga möjligheter till läs ning som en 

allmänt införd hembelysning medför kan lätt 

bli en kulturfara genom att den starkt öka· 

de efterfrågan på böcker måste med föra a!t 

de n goda litteraturen försvinner. Lättheten 

att släcka och tända ljuset kan vi.dare även 

ur sedlig synpunkt medföra ett icke samhäll s

nyttigt förfall. 

Finansieringsfrågorna hlir mycket svära atl 

lösa. Det måste nämligen an es stötande för 

rättskänsl·an att den redan p3. många sä tt, 

I. ex. ur trafiksynpunkt, så gynnade huvudsta

den skulle få till gå ng till el belysning, medan 

folket på lands bygden - för a lt icke tala 

om lappen i sin wmmarkå la - saknade till

gång till denna hekvämlighet. 

lnnan frågan om elbr lysningens införand e 

Bandspelaren alla talar om 

allt 

talar för 

(GRUnD.G) 

Yäskmodellen REPORTER 
med slutsteg och högtalare 
sälj es genom radiohandeln. 

S011.Op1'VdlLkteT AKTIEBOLAG' STOCKHOLM 

A r t i II e r i g a t a n 87- 89, V ö x e I 67 5 l 6 l, 67 5 l 9 O 
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17" eller 14" TELEVISIONS

MOTTAGARE i byggsats 


Komplett byggsats innehållande all erforderlig materiel så
som rör, kondensatorer, motstånd, färdiglindade spolar, dross
lar, transformatorer, färdigborrat chassie och schema: 

Pris med 14" bildrör Kr. 750: 

Pris med 17" bildrör Kr. 82S: 

För dem som ej har till fä lle att fö rvärva hela byggsatsen på 
en gång säljes densamma i enheter enlig t nedanstående: 

Schema med placeringsritningar ............... . 
Komplett chassie .. .................. ... .. . . . 
Högfrekvensenhet .. . ..... . ... .. . . .......... . . 52: 
Mellanfrekvensenhet ...... . ... . . . ...... .. . . ... IOS:

Ljudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108: 

Synkseparerings och bildavlänkningsenhet .. .. .. 87: 
Linjeavlänknings- och högspänningsenhet .. .. .... 122:

Nätenhet med kopplingsmateriel för hela app. 87: 
Bildrör med avlänkningsenhet och jon fälla 14" . . . . 220:

Dito men för 17" .. . . .. ... . . . .. .. . ..... .... . . 3°0:

GRAMMOFONMOTORER 
GRAMMOFONMOTOR, ELEKTROLUX. Allström med 
utväxlingsanordning för kantdrift. 117 volt So per. 27°° 
v/min. Typ KSR 4 . .... . .. .. ..... . .. .. Pris Kr. 8S: 

GRAMMOFONMOTOR, ELEKTROLUX. Växelström med 
utväxling för utgående 78 varvs axel. Omkopplingsbar för 
olika spänningar. Typ KER I .. ........ Pris Kr. 9° : 

GRAMMOFONMOTOR, ELEKTROLUX. Växelström med 
utväxlingsanordning för kantdrift. Omkopplingsbar för I I S 
och 220 volt SO per. 27°° v/min. Typ KER S Pris Kr. 4S: 

GRAMMOFONMOTOR, PERPETUUM-EBNER. Allström 
med utväxling för utgående 78 varvs axel. Omkopplingsbar 
för olika spänningar. Typ So PE ... . .. Pris Kr. 8S: 

GRAMMOFONMOTOR, PERPETUUM-EBNER. Växel
ström med utväxling för utgående 78 varvs axel. Omkopp
lingsbar för olika spänningar. Typ 38 PE Pris Kr. 7S:

GRAMMOFONMOTOR, PERPETUUM-EBNER. 3 hastig
heter. Växelström, omkopplingsbar fö\' olika spänningar. 

Pris Kr. 9°:

INSPELNINGS MOTORER 


MB DRIVMOT OR, 4-poli g , 25 
wa t t , omkopp lingsbar 100/125 
eller 200/250 vo lt växels t röm , 
axe ld iam . 4,8 m m . Kr. ~O: 

M C DRIVM OT OR, 4-polig, 14 
wa tt, omkopplingsbar 100/125 
ell e r 200/25 0 volt växels t röm. 
1400 v/m. S ta rtmoment 0,22 
k g/cn1 , dia m . 4,8 mm. Kr. 40:

MD AT ERLIN DNINGSMOTOR, 
2-polig, 22 0-240 volt växels t r öm. 
Startmome nt 0,17 kg/c m. Axel
diameter 4,8 m m . Kr. 35: 

Tonhuvud för Band 
"P h i d e I i t y" lågohmig. 1/4" 
ba ndbredd. Användbara för e n 
kanalsinspelning å 1/4" band. Kom 
b in erat inspelnings- och avspe l
n ingshuvud. Pris Kr. 65: 

Ovanstående men använd bara för 
saväl en- som tvåkana lsinspelning 

Pris Kr. 65: -
Högohmiga h e la bandbredden .. . .. ... .. ...... .. . ... Pris Kr. 75: ".... 
Högohmlga halva band bredden . ....... .. .. . .. .. .. . Pris Kr. 75: 
Ovanstående ton h uvu den f innes äve n sepa rata , Inspelning, av 

spelning och raderhuvuden. 

A npassningstransform ator till sam tliga lågohm iga tonhuvuden 


Pris Kr. 30: 
Oscillatorspole med paralle llkon den sa to r passan de ovanstående 
bandh uv u den .. . .... . . .......... . . . ........ Pris Kr . 12: 

TONHUVUD för TRÅDSPELARE 
Svenskt tonhuvud av h ögsta kvalite t f ör 
trådspela re . Garanti å varje huvud. Såväl 
in- och avspelnings - som raderlindning i 
sa mma huvud. 4-st iftsa nslutning som passa r i 
vanlig octal rörh å lla re ........ Pris Kr. 58:
Oscillatorspole med parallellkondensator pas 
sande ova ns tå e n de t rådhuvud Pris Kr. 12: 
Tonhuvud amerika n skt fabri 
kat Cresent . ..... . . . ....... . .. . Pris Kr. 65: 
H å lla re t i ll d :o ........... . .. Pris Kr. 2:-

Osci ll a to rspole med parallellkonde nsator passande 
ovanstående tonhuv u d .......... . .. , . ... , . . , . . . .. ... Pris Kr. 12: 

A llt mellan antenn och jord 

ELF A RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A - Stockholm 

Tel. 207814, 207815 - Postgiro 251215 
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FLERKANALOSCILLOSCOPES 


• 

•• • 
• 

•". ,.., :. ~·......--.~.. 
• • •• • • •• •...... ·.1 · • ... o , 

•• • • 

.. . 
o 

för forskare och tekniker med krav pil 
exakthet. 

Säkert har Ni vid olika tillfällen stått 
inför problemet att jämföra två av var· 
andra beroende kurvformer. 
Har Ni därvid haft den mätutrustning 
som erfordras för att göra tillförlitliga 
jämförande mätningar? 

Electronic Tube Corporation, Philadel · 
phia, tillverkar flerstråliga katodstråle· 
rör med separata »elektronkanone[')) och 

f1erkanaloscilloscope som erbjuder möj
ligheter till mätningar långt utöver vad 
som är möjligt med enkelstråliga oscil

loscope eller enkla »dubbels tråleosci l
loscope)) . 

Vid registrering av 2, 4, 5 eller flera, av vamndra beroende eller oberoende, kurv

former samtidigt på samma skärm, erhålles långt säkrare och noggrann'are jäm
förande analyser än som är möjligt att erhål1a med någon annan mätmetod. 

Begär närmare upplysningar från 

INGENJÖRSFIRMAN INTRAM AB 

Arvid Mörnes väg 9 - BROMMA - Tel. Stockholm 377150 

---------------------------------------------------------, 
Ur RADIOMETERS tillverkningspro

gram för rörvoltmetrar presentera vi: 
--~ 

Typ RV 34 	 Typ RV 31 

Frekvensområde: 20 p/s-3oo kp/s. 	 Frekvensområde: 20 pIs-lO Mp{s. 
Måtområden: 6 st. från 3 mVMåtområden: 11 st. från 10 mV 
till 100 V fullt utslag. 3 mV-områdettill 1000 V fullt utslag. 
endast upp till 3 Mp/s.

Ingångsimpedans: 10 MO på Ingångsimpedans: 1 MO vid 1 
alla områden. Mp/s. 

Rörvoltmetern kan även användas 
 Rörvoltmetern kan även användas 
som förstärkare med 60 db förstärk som bredbandsförstärkare med 
ning i steg om 10 db. max. 44 db förstärkning. 

Utförliga prospekt översändas på begäran. 

Generalagenter: 

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

\ 

överhuvudtaget diskuteras är det i varje fall 

nödvändigt att man färdigt utbyg·ger det av 
utredningsledamoten Gnipse uppfunna rörfo
togcnnätet , vilket som bekant avser att förse 

vägfattiga trakter med fotogen genom de be 

fintliga vattenledningarna. Fotogenet och vatt· 
net kan sedan vkl förbrukningsstället lätt åt
skiljas med en tvåvägskran, som knappast 
är värd något. 

Det har också föreslagits att de dryga kost· 
naderna för införandet av elbelysningen skul
le finansieras med reklam . Det kan emeller
tid starkt sättas ifråga huruvida det kan vara 
riktigt att dct rogivande mörkret i våra städer 

ersättes aven &maldös och hetsande ljusre
klam, som ändå bara utnyttjas för kommer

siella syften. 
Härtill kommer de organisatoriska proble

men. Att Fossila Bränsleverket är bäst rustat 

att handha de tekniska problemen är ett axi· 
om. Däremot kan det vara mera tveksamt om 

AB Fotogen tjänsts krav på att handha be
lysningsväsendet är r iktigt, grundat som det 
är på att man utför samma handgrepp då 

man vrider på en strömbrytare som då man 
skruvar på en fotogenlampa. 

Elbelysningsutredn ingen har med andra ord 
icke någon avundsvärd uppgift, trots resor· 
na t ill sam t liga europeiska länder som änn u 
saknar elbelysning. Man måste också hålla 
med utredningens talman då han oförtrött 

ligt framhåller hur många miljoner utred
ningen har sparat å t svenska folket. Genom 
de upprepade dröj8målen har i varje fall ut 
redningen väl förräntat sig, vilket i nuva· 

rande statsfinansieHa läge ändå måste anses 
vara det väsentliga.» 

UKV-DX 
Från Lund ingår meddelande om att man 

där fredagen den 6 mars i år hade sällsynt 
god DX·mottagning av tyska FM-st.ationer på 
FM-rundradiobandet 90-100 Mp/ s. 

Det är laborator Egon Hansson i Lund, som 

meddelaT detta. Han fick d'enna dag in ett 
20·tal FM-statianer i Mellan-Europa och En;;. 
la-nd. Dessutom kom TV-sändaren i Lopik i 
HoUand in på 67,5 Mp/s med god styrka. 
Även den nya TV·stationen i Hamburg kam in 

utmärkt bra på 180 Mp/ s. 
Vid tillfället i fråga användes en riktan· 

tenn, avstämd till 67,5 Mp/ s, och egentligen 
avsedd för Köpenhamns TV·sändare. Fältstyr
kan från FM-stationema på 90-100 Mp/s 

och från TV-s tationen i Hamburg på 180 Mp/ s 
var emellertid tillräcklig för aH ge fullgod 
mottagning även långt från antennens reso
nansfrekvens. Vid TV-försöken användes en 

Philips 10·kanals TV-mottagare. 
I Lund går för övrigt TV-sändaren i Kö· 

penhamn in utmärkt året om, och program
men är numera ingenting att klaga på om
talar herr Hansson till slut. 
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Härdplastompressade 

med försilvrat glimmer 

typ PCiD 1020 

utförda enligt K K V och 
S E K rekommendationer 

PGD 1020 
är en robust glimmerkondensator i 

klimatsäkert utförande och utom

ordentligt goda elektriska egenska

per: 

• låg förlustfaktor 

• Hög isolationsresistans 

• liten temperaturkoefficient 

• God kapacitansstabilitet 

PGD 1020 
är uppbyggd av försilvrat konden

satorglimmer av högsta kvalitet som 

om pressas med glimmerfylld feno

plasL Fäständarna av l mm kop

partråd är anslutna till glimmerbla 

den genom en speciellt kontaktsä

ker konstruktion. Kondensatorerna 

är efter ompressningen impregne

rade i ett fuktskyddsvax. 

De flesta standardvärdena lagerföras för omgående leverans. 

AKTIEBOLAGET RIFA 

NORRBYVÄGEN 30 TEL. 262610 ULVSUNOA 1 - ett LM Ericsson-företag 

PGD 1020 
tillverkas för 300 V = och 500 V = 

driftspänning och med kapacitan

ser från 22 pF till 1000 pF i stan

dardvärden med ± 5 "/0 tolerans. 

På begäran kan kondensatorerna 

vid leverans i större kvantiteter 

även erhållas med andra toleran

ser. 
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I 

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

IMPEDDNS· 

MÖTBRYGGD 


BROWN 

TYP 2S0-Bl 


för mätning av: 

induktanser 
kapacitanser 
resistanser 

Brown's impedansmätbrygga typ 250-B1 karakteri seras av mycket hög 
grad av noggrannhet med de induktansfria bryggresistanserna åldrade och 
iniusterade till ±0 ,05 % av dera s nominella värden. 

Mätområden: 
Induktanser: 1 microhenry - 1100 henry 
Kapacitanser: 1 picofarad - 1100 mikrofarad 
Resistanser: 1 milliohm - 11 megohm 

Den bästa i marknaden. 

INGENJÖRSFIRMAN I N T R AM A B 

Arvid Mörnes väg 9 - BROMMA - Tel. Stockhohn 377150 

-------------------------------------------------------------------------, 


BÄTTRE HÖGTALARE 

med 

"N ova k m e m bra nen" 
[Pa tentsökt i Tyskland och utomlands) 

Denna membran ger samma driftsäkerhet 
som den runda 	 membranen men har den 
ovala membranens akustiska fördelar. 

Högtalare försedda med »Novak-mem
bran » kommer att förbättra ljudåtergivning
en hos de tyska rundradiomottagarna sä
songen 1953-54 och ger dessa mottagare 
ett nytt »ansikte». 

Vi levererar också vävcenteringar av bästa 
kvalitet. Representant sökes. 

Upplysningar genom 

DR. KURT MULLER K.-G. 
VORSTER STR. 27 	 KREFELD POSTFACK 381 

[GERMANY) 
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TV för kröningen 
Försök påga r för a tt und ersöka möjl ighet e:', 

na alt TV-överföra de engelska krönin gshö".

tidli gheterna till Fra nk r ike , Holla nd, Danmar k 

och Väs lly kland. BBC komm er atl -ända T\ . 
hilder till en punkt på E ngla n.d" "ydkust, Oc;\ 

de fran ~ ka TV-tr:knikerna håller på med 1111· 

del'sök ni nga r, om bild en . kall tas fr ån de n

na pu nk l e ll er om n ''i;~ Ol annat --l "lem för 

öve rföringe n ~kaJl tillämpas. R epresr ntunl c- ;' 

fö r holländ "k och dan sk tel ev is ion sa marhe· 

tar Ill ed de västt yska televisionsmyndigh('ler(l~ 

för att undersöka möjligheterna att överför " 

krönin gshögtidligheterna över TV-sä nd are 

Köpenhamn , Lopik och Hamburg. 

BOliRECENSIONER 

RJNT, C: Handbuch 	 fiir Hoch/re· 

qllcnz- und Elektro-Techniker. Vn
lag fur Radio-Photo-Kinotechni i-. 

GMBH, Berlin 1949. 	 740 sid. rikl 

ill. 

Tysk'aroa är ju kända för sina utmärkta tek· 

ni ska handböc ker, som alltid varil ett mönster 

i fr åga om koncentration, gru ndlighe.t och 

sys temati sk upp,tällning, M'an Iw höver enda,si 

erinra om d" två maskintekniska inge njöj·shand. 

böckerna av Dubbel och H iitte, som ju båda 

är välkända och upp,kattade s tandardverk för 

vårt lands maskintekniker. 

Föreliggande handbok för mdioteknikcr är 

tydligen tän·kt som en radioteknisk motsvarig

het till de tyska maskintekniska handböcker

na. De n är sammanställd för ingenjörer inom 

ra,dio och t.elefoni, men även sådana gränBom

råden som exempelvis ton film, el ektroakustik 

och belysningsteknik finn s med i boken. Man 

har eftersträvat all ta med endast grundläg

gande fakta och genomgående behandLis där

för endast gr undformerna för olika konstruk 

tioner, und er det a ll specialfall och ~pecial 

kon.struklioner - i den mån de överhuvud ta

get omnämnas - endast antydas. 

Det är ett 20-tal tyska specialister under 

redaktion av Curt Rinl, red'aktör för den kän

da tyska tidskriften »Funktechnib) , w.m skri · 

vit boken. Tyvärr blir en uppdelning av ar

betet på flera händer sällan riktigt lyckaJ . 

när det gäller tekniska hand'böcker, och det 

gäller även i detta fall. Det är svårt all slöna 

om Iju go författares bidrag i samma form och 

det krävs mycket hårdhänt redaktionell b,,· 

handling av materi-alet för att det inte skall 

bli luckor och ojämnheter. 

Framställningen är i vissa avsnitt påfallan

de knapphändig, och vissa företeelser behand

las mycket summariskt. Della gäller exempel

vis »mlalbandsförstärkare», där fög,a matnyt



ALPHA - flatstiftkonta kter 

ger säkra kontakter . .. 


ALPHA 

A K T I E B o LAG E T 

Alpha flatstiftkontakter används förutom inom radio- och relefon
tekniken även inom flera andra elektrotekniska områden. Deras 
ändamålsenliga konstruktion och gedigna kvalitet gör dem idea
liska som anslutningsdon vid kopplingar av strömmar upp till ca 
20 A vid en maximal spänning av 100 V eller vid spänningar upp 
till ca 500 V vid en strömstyrka av maximalt 2 A, i normal rums
fuktighet. 
Kontakterna tål ännu högre strömstyrka, om stiften resp. hylsorna 
parallellkopplas. Isolationen mellan kontakternas metalldelar är 
mycket god och understiger vanligen ej 1000 MQ då kontakten 
används i normal rumsfuktighet.* 

• De kunna dock icke ersätta provningspliktiga installationsuttag med tillhä
rande pinnprappar enligt Svenska Ele ktriska Materielkontrollan sta ltens prov
ningsbestämmelser nr 11. 

Sänd efte r vårt prospekt i dog - då får Ni 
utför liga uppgifter om Alpha flotsti ftkontakter! 

ALPHA - ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 

Sundbyberg Tel. 282600 



NY MINIATYR 
pulstransformator 

för Blocking-oscillatorer 

i televisions 

och pulskretsar 

TEI(TRON 
typ PT 162 

De stora fördelar i rör- och effekteko
P ulslängdsomr. 0,1-10 [J.S. nomi som användandet av blocking-os
Max. spänning 500 V. 

Max. medelström 30 mA. 
 cillatorn innebär i Lex. pulskretsar har 
Gjuten i värmesäkert härd ej hittills kunnat utnyttjats beroendeplastmaterial, hermetiskt 
tillsluten. på bristen av prisbilliga och lätthanter
Storlek 12 mm diam .. 22 mm 

liga pulstransformatorer. TEKTRON 
Vikt 6 g. 
längd. 

presenterar härmed en pulstransforma-Isolerade anslutningsändar. 

Standardutförande med 2. 
 • tor som genom den kraftiga miniatyri 
3 och 4 lika lindningar.

Kan även utföras enl. Eder 
 seringen och den praktiskt utförda kon
egen speCifikation. struktionen gjort pulstransformatorn 

lika enkel i användning som R-C kom
TiUllk,.;v för of/ert och ö~,,.iga uppIY$" i n~a,. 

ponenter. 

TEI(TRON Beckombergavägen 198, Bromma 

Det finns ett 

MULLARDRÖR 

för varje 

ändamål 

Försäljes genom: AB GYLLING &. CC 
Sot Eriksgatan 50 Tel. 540690 

Generalagent: Å Reinius &. Co AB Stockholm 

tigt finnes för en konstruktör, och där åtskil· 

liga väsentliga saker förbigåtts. Samma sak 
gäller effektförstärkare, sändareförstärkarl' 

och antenner. I avsnittet »Mottagare» omnäm
nes inte ens FM-detektorer. Sändarteknik be
rörs överhuvudtaget inte. Kapitlet »Tonfilm-
teklnik» omfattar sammanlagt 20 sidor, och ett 
avsnitt om telefon teknik omfattar sammanldgt 
ungefär lika stort antal sidor. Man. har sv Il 

alt tro, alt specialister på dessa områden kan 
ha särskilt myC'ket att hämta ur boken. 

De mönstergillt uppställd a teoretiska a,·· 

snitten i boken jämte tabellerna väger emel
lertid tu ng t i vågskålen och d.ärför kan man 
lugnt rekommendera denna bok till var och 
en som vill ha raclioteknikell6 grundläggande 
teoretiska fakta systematiskt sammanställda. 

Någon, tysk motsvarighet till Termans »Radi" 
Eng;ineers' Handbook» är det emellertid int~. 

(Sch) 

BRIGGS, G A: Sound reproduclioll, 

London, 1953. 3 upp!. 363 sid., rikt 

m. med fotograf'er och oscillogram. 

Denna bok, som ursprungligen utkom 1949 
har nu redan gått ut i en tredje upplaga, vil
ket vittnar om att boken blivit populär i Eng
land. Boken är också populärt skriven oeh 
framställningen är närmast kåserande, men det 
är absolut ingen gammal skåpmat, som fö,·· 

fattaren plockar fram. Tvärtom, det är nytt ak
I uellt material av sto rt intresse för såväl ama
törer som tekniker. 

Förf. förefaller vara en ganska originell 

herre och läsaren får vara beredd på en d" l 
överraskningar. Exempelvis har förf. här oel, 
var bland ()5cillogram och kurvor i de mesl 

öv-ervllJskande sammanhang strött in litterära 
citut. Exempelvis inledes kapitlet om basn·· 
flexl!\dor med en strof ur en di·kt av Dry
den: 

»Errors like slraws upon the surfacc flow, 

he who ' would search for pearIs must diyc 

below.» 
Den omständigheten, att författarens foto 

ålerfinnes på försättsbladet, beror enligt vad 

som säges i förordet på, att hans lilla dotte r 
har velat ha det så, »därför att hon gärna viiI 
skryta med att hon har en pap·pa som är 

en framstående skr ibent på det akust iska om· 
rådet» . (!) 

Om det sakliga innehållet kan sägas, alt 
bokens tyngdpunkt är förlagd till anordninga, 
för ljudåtergivning, alltså högtalare, eXpOnl'll' 
tiaIhorn, bafflar och basreflexhögtalare SOlll 

genomgående behandlas med stor sakkunskdp 
och med intre"anta nya synpun,k ter på gallt· 
la problem. Grammofonteknikens senaste land
vinningar med värdefulla fakta betr. frekven i
kurvor för LP-skivor m. m. behandlas oebil 
ingående. Relativt utförligt behandlas ocbå 
rU1l1.5akustik, vid'are återfinnes kapitel 0111 

distorsion, delningsfilter, och magneti&k il! 
,pelning. (Sch ) 

10: :; 



Vad kräver Ni 
av en 

RÖRMÄTBRYGGA? 

Det finns för närvarande mer än 3.000 olika 
rörtyper i bruk - specialtyperna oräknade. 
Ni vill därför ha en brygga som mäter inte 
bara dessa utan även kommande typer. En 
brygga, som snabbt ger klara besked om rö
rens "good/bad"-värde och dessutom kan ut
föra alla erforderliga mätningar för att ge Er 
deras karakteristikor. Detta är Edra krav 

- och då behöver Ni en 

AVO RÖRMÄTBRYGGA MODELL V 


som har följande egenskaper: 

1 	Fullständiga laNg,-, laNa- och Isg/ 

Vg,-kurvor kan upptagas. 

2 	Rören mätas under sina normala 

arbetsförhållanden. 

3 	 Ett inbyggt polariserat relä skyddar 

instrumentet för överbelastningar. 

4 	 Utom en diod finns inga elektronrör 
eller andra komponenter, som genom 

förslitning behöver periodiskt ut 

bytas. 

5 	 Glödspänningar på upp till 126 V 

- kan inställas, vilket är tillräckligt för 
såväl nuvarande som kommande rör
typer. 

Pris Kr. 1.050:-. 

Fy ll i kupongen och skicka in den till 

oss, så f år Ni fullständiga uppg ifter 

om A VO Rönnätbrygga modell V ocb 

de andra A V O-instrJ/menten 

...,.
Ensamförsäljare för Sverige I ii i Svenska Radioaktiebolaget A lströmergatan 12, 

Stoc kholm 12. I 
Vi 	 önskar nä rmare uppgifter om AVO Rö rmät~ If] A SVENSKA rbryg ga, modell V Jn~ RADIOAKTIEBOLAGET N amn: 	 I 

Ad ress: ... . 
Alströmergatan 12 STOCKHOLM 12 Telefon 2231 40 I 

Postad ress :L. 	__ _
Filialer: GOTEBORG, MALMO, SUNDSVALL, OREBRO och NORRKOPING 	 :..:..:..; .~P~ .J 



BATTERIER 


Yi kunna nu erbjuda Eder för omgående leverans från 

lager de högklassiga G.E.C.·batterierna för radio, 

stavlampor och fotoblixtar. 

Anodbatterier för radio 
HD 507 90 Volt Utan gJlIer~ pri"nini.' ..... .. 2S0XllOX 45 

D1l372 90 Volt 21OX124X 76 

nR 526 90 Volt 98X 50X 70 

BB 501 67,5 Volt 70X 35X 95 

Yl R oSaD 45 \'0 lt 92 X 38 X 117 

GJödströmsbatterier för radio 
Rn 399 1,5 Volt 'med 2 skrud,oJtlakter ........ 255X73X34 

B..... ,1955 1,5 Volt Ringlednin gselement ... 165X68 

Stavbatterier för lampor, radio och foto 
BA 6103 1.5 Volt Stu\'cell, sta ndard . . . . 33X62 

Il<\. 610.3 ],5 Volt Stal'cell, Tropik .. . 33X62 

R'\ (i115 1,5 Volt Fotobli:'ct 33X(i2 

Ficklampshatteri 
n·\ 6108 ~.5 Volt Normalballt'ri ..... . .......... 62X21X65 


Tillverkare: GENERAL ELECTRIC COMPANY LTD. 

- Englands största elektriska koncern . 

TRIOTRON 

HÖGTALARE 


TRIOTRON's högtalare äro av förstklassigt utföratlde 
med magnet al' "TiconaI G" . De finnas i dimensioner 

från 5" till 12V/'. Leverans från lager. 

5" 9742X 3 watt 
lalspolen s impedan s 5 ohm 

6~'2" 9744X 3 watt 
tal spokns imped"ns 5 ohm 

8" 9746X 6 watt 
resonansfrekve"" 1).) p / s 
talspolens impedans:; ohm 

8Yz" 9750/ 05 6 watt 
\'erknill~ ,,~raden 10 % 
taI5pol"n., impedans 5 ohm 
försedd med lonsp ridare 

8Yz" 9752/ 05 10 watt 
frehel"kur\'a 4;;- 1)000 p/s + 3 dB 

lal spo lens impedan s 7 ohm 

ton sp ridare 


lO" 9758/ 05 10 watt 
\'erkningsgraden 50/e 
tals pole ns ' impedans 7 ohm 
10l1spridare 

12Yz" 9760/ 05 20 watt 
konserthög talare med tonspridare 
\Oerkn in g:s~raden 7 0/0 
tal spol,· ns impedans 7 ohm 

12Y2" 9762/05 20 watt 
kOIl ~e rthögta lare med ton~pridare 
\'erkningsl!raden 14 % 
tal~poIens impedans 7 ohm 
frekvenser upp till 10000 p/" 

Ti Il verkare: TRIOTl:WN, Holland 


- et t al' Europas ledande företag i branschen. 


Generala s en!: 

ELEKTRON I KBOLAGET AB 

Elektronrörsavd. 


BARNÄNGSGATAN 30 - STOCKHOLM Sö - Tel. 4-19760 




POPULl(R RADID 
T D K R T Ö R R A D o T v o N o C H K T R O N K 

Radio- och TV-IIytt från USA Av civilingenjör Carl Akrell 

En kortfattad rapport från 
New York, där förf. i samband 
med en månadslång privat 
studieresa i USA även besök
te den stora radioutställning, 
som varje år anordnas av THE 
INSTITUTE OF RADIO EN
GINEERS. Förf. kommer i 
några senare artiklar i POPU
LÄR RADIO att mera ingåen
de behandla de amerikanska 
nyheterna på. radio och TV
området. 

~ew York i mars. 

I New York ano rdnades elen 23--26 mars av 

Th e Institute of Radio Engineers (I RE) en 

"tor radioutställning i an lutning till IRE: , 

å rsmöte. Mottot för möte t var f. ö. »Radio

Elec tronics, A Preview of Progre,,'». och 

av ele fyrahundra utst·ällarnas alster och äV 

de föredrag, , om hölls i anslutning till mötet , 

fick man också en utmärkt överblick över radio

teknikens senaste landvinningar och samti

digt intress.qnta ut blickar mot framtiden. I det 

följande skall ges en kort öve rsikt över d ·, 

vik tigas te nyheterna. 

Television 
En karakteristi.< k utvecklingstendens i USA 

i ir ga om TV-mottagare är, att bi ldrören å r 

fr h r blir allt större. Stora mottagare hu 

1 år 24---27" rör, medan i »små» mottagare 

16---17" rör i allmänhet kommer till använd

ning. Apparater med 27" rör är redan i serie

produktion, och trots rörstorleken verkar mot

tagarlådorna inte särskilt klumpiga och skrym 

mande. Detta hänger samman med att ut e

slutande rek tan gulära bildrör användes och 

att diagonala avlänkn·ingsvinkeln ökats till 

90° . Fortsätter utvecklingen i samma riktning 

få vi nog snil rt se 36" bildrör med ännu stör

re avlänkningsvinklar I 

Under innevarande år beräknas mellan 75 
och 200 nya T -. tationer bli fä rdig,; tällda i 
u nA. Av de_sa stationer kOITlIll<'r en hel del 

att förläggas till det nya »deeimeterområdet» 

470-S90 Mp/s" där som bekant 70 nya TV

kanaler inplacera ts'" N ya TV-apparater äro 

därför vanligen försedda med avstämnings

~nheter för mottagning inom båJe d r' t »gam

la» meteromrädrt och dN nya decimeterområ

del, och många olika tillsatser (konvertrar), 

sOm möjliggör mottagning av de nya TV-ka

nalerna med äldre apparater har och" dykt 

upp i en mängd utföra nde former. Hela om 

rådet mellan 470-S90 :/IJp/s av :;tämmes mcd 

el essa enheter vanligen kontinuerli~ t , och i 

tillsat serna inga r ofta dels ett blanda rst eg 

m ecl halvledardiod och separat rörosc illator 

och dels ett MF-steg av kaskodtyp , varvid 

}1F-stegd s mellanfrekvens är lika med en av 

l Se Ny »TV-boom» i U A, POPULÄR RA
DIO nr 10/ 1952 s. 9. 

Fi,,;. 1. En amerikansk skämtteckning, som 
visar tenden"en på TV-området. 36" rör i 
fa ggorna! 

Fi~ . 2. Avs tämn ingsenhet för TV-kanalerna 
14--33 inom dec imeterv gsom dl.dc t. Fabrikat: 
Radio Receptor Compan y. 
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Fig. 3. Prisut· 
TV PRICE TRENDS vecklingen för 

amerikanska 
TY·mottagare 

Sl50f---------+--------t--------t-----'Io;._t--------j 

$400'r---------,-------~,_--~--~~--------,_--------, 

med olika storle· 
kar på bildröret. 
Ur »Electronics» 
febr. 1953. 

de tolv metervågskanalerna, som kan tas in 
på TY-mottagare av äldre typ. 

Färgtelevision förekom sparsamt på ut· 
ställningen, och allmänna meningen var, att 
det nog skulle dröja ännu några år, innan de 
viktigaste problemen lösts. Lovande försök på
g r med ett nytt system, där biJ.dpunkternas 
färginnehåll sändes samtidigt som bildllunk
tema, och där den utsända färgbilden ock~å 

kan tas emot i svartvitt på äldre TY-motta· 

Fig. 4. O,cilloskop med storbildsprojektion a" 
bildröret. Fabrikat: Television Equipment 
Corp. 

gare. På fabrikernas mottagarelaboratorier ar· 
betar man i allmänhet med nya färgmoltag~· 
re, i vilka trefärgsbildrör användes. 

Prisutvecklingen för TY·mottagare åskåd
liggöres i de priskurvor, som återges i fig. 3. 
Av kurvorna framgår, hur TY-mottagare med 
små bildrör undan för undan undanträngt, 
av mottagare med större bildrör, och hur 

priserna undan för undan pressats. Priserna 
avser billigaste TY·mottagare av bordsmodell 
på marknaden . 

Radiomottagare 
Egentliga nyheter i fråga om vanliga rund· 
radiomottagare var väl knaP1last att vänta . 
och några epokgörande nyheter förekom int e 

Fig. 7. Avstämningsenhet för FM-AM-rund· 
radio. Tonfreheru:en tillföre.s en kraftför· 
stärkare med tillhörande högtalaranläggning . 
Fabrikat: Stromberg-Carlson. 

~~~-------{-~\-~-t_.----i_-----~t_----_1 

$"o,L________.l...-__--.JL-.l...-______-'-_____..I.-___--= 
19418 1949 1950 1951 1952 1953 

Fig. 5. »Klockradio) för mottagning av mel· 
lanvågsområdet. Fabrikat: Sylvania. 

Fig. 6. Radiotelefoniutrustning för trafik inom 
område t 450--470 Mp/ s. Fabrikat: Link. 
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Fig. 8. TV·mottagare moo enbart transistorer 
(frånsett bildröret) försöksutförande. Fab ri· 
kat: RCA. 

Fig. 10. Suuminiatyrtmnsformator avsedd för 

lågfrekvensförstärka re med transistorer. 


apparat , vilken man fått in tre timmars 

sp.eltid på en 12 cm skiva . 


Instrument m. m. 

Bland instrument märktes ett rikhaltigt ur· 

val sign algeneratorer, oscilloskop, universal· 

instrument, rörvoltmetrar m. m. En intressant 

nyhet var ett osc illo"kop med storbilclsprojck

tion av bildskärmen. 


En del radiotelcfoniutrustningar, avsedda 

för kommunikation inom området 450--470 
NIp! s, återfanns på uts tällningen. Med undan
tag av det amända frekvensområdet äro des'a 
a pparater av konventionellt utförande (fig. 6). 

Enligt uppgift har man på dessa frekvenser 

helle.r på utställningen. I lägsta prisklassen 
ar rundrad io.appara terna uteslutande för

sedda med mellanvågso.mråd e, i medelpris
klassen är AM-FM-molta gare vanliga, o.ch 
mottagare i högsta pris'klassen äro i regel 
utförda enbart So.m avstämningsenheter 
för F:\f- och AM·mo.ttagning. Till denna sist
nämnda apparattyp hör sedan separat kraft
förstärkare o.ch högtalare (f ig. 7) med tillhö
rande låda. 

Som kurio. sitet kan o.mnämnas att s. k. 
»klockradioapparater» (fig. 5) förekom 

viss utsträckning på utställningen. Dessa mot
tagare består aven elektrisk klocka, hop
byggd med en enkel rund radio.mottagare. Oftu 
är klockan så utförd, att mottagaren auto.ma
tiskt kan slås ifran vid en viss tidpun'k t, ex· 
empelvis på kvällen, för a tt vid en vi~ tid
punkt, exempelvis på mo.rgo.nen, å ter 
. lils till för väckning. För säkerhets skull 
inkopplas do.ck o.fta en ringsignal 10 minuter 
efter det att radion slagits på av klo.ckan. 

Trafikmottagare för mottagning av våg typ 
Al, A2 och A3 inom kortvägso.mråcLet vo.ro. i 
stort se tt av ·ko.nventio.nellt utförande. En 
faurikant hade emellertid kompletterat sina 
mo.ttagare i högsta pr isklassen med ett meka
lliskt rnellanfrekvensfilter, so.m möjliggjorde 
väsentligt förbättrade selektivitetsegenskaper. 

Band- och trådspelare 
Ett sto.rt antal apparater för upptagning o.ch 
å tergivning av musik utställdes, varvid givet
vis bandspelare tilldrog sig största intresset. 
En finna demo.nstrer'ade »rymdljud», sow 
upptagits på band moo användande av två 
mikro.foner, placerade på viss t avstånd från 
varandra. Enligt uppgift inspelades båda 
ljud kanalerna på samma band, o.ch uppspel
ning skedde geno.m separata förstärkare och 
högtalare. Ett par stereoljudupptagningar av 
el t pa ' erande tåg och av ett' p g<l.ende ping

pongspel var mycket illusoriska. 
In· och uppspelningsapparater av mera 

konventionell typ förekom även, bl. a. pn 

Fig. Il. Rundradio· 
mottagare uppbyg:'d 
pa en platta med 
)) tryckta» kretsar. 

+ •
Fig. 12. Den na bild 
visar hur en »tTyckt» 
2·rörsförstärkare 
byggs upp. T. v. kret· 
sarna graverade på 
en 1/ 16" pla tta av 
plast. I mitten : Den 
tillverkade plattan. 
T. h. rör och kompo· 
nenter lödda på plat· 
tans undeTsida, och 
(underst) komponen. 
terna lödda på plat· 
tans översida. 

Fig. 9. Va ttenkyld sändartetrod med 5 kW ut· 
gångseffekt, avsedd för decimetervåg1;Områ· 
det. Typ GL·6182, fabrikat: General Electric. 

fått mycket goda resultat, och det förefall er 
som o.m man i ökad utsträckning kommer att 
gå in för dessa frekvenser. 

Transistorn nu i serieproduktion 
Stö,rsta nyheben bland komponenterna var 
transis torn. Den tycks nu vara på väg att 
lämna laboratoriestadiet, o.ch flera firmor, 
bl. a. RCA, Raytheon och General Electric, 
tillhandahöll datablad över serietill ve rkade 
transis torer, avsedda för civila produktio.nen. På 
utställningen visades också en hel del cxpc
rimentapparater med transistorer. Den första 
»civila» elektronikprodukt, i vilken elektro,,· 
rören är på väg att försvinna, är hörappara
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ten. Pil öppna marknaden kan man Ffdan nu 

i USA köpa hörapparater , i vilka strömför

brukningen gl,nom användning av transis to

rer reduoerats till en bråkd el av de gamla 

apparaternas. I fig . 8 visas en TV-försök.;

mottagare utrus tad med enbart tran,;i s tor~r 

- naturligtvis med undantag av bildröret. 

Utvecklingen på elektronrörsomrilde t har 

påver,kats av den övergll ng till högre fre

kvenser för television och radiokoml1lunika

tion, som redan omtalats. På utställningen d ~ 

mons treradcs sålunda sändarrör, som lämnu 

aktningsvärda effekter ännu vid 900 Mp/ s. 

Som exempel visas i fi g. 9 en vatt enkyld ke

rallJiki solerad krafttetrod med 5 kW utgångs

effekt. För mottagarsidan tillverkas oscillu

tortrioder lika , 1ullt använd bara vid 900 
Mp/ s. En nyhet i friiga om bildrör är mag

netiskt foku ,erade bildrör med jonfälla, i vil

ka såväl foku seri ngemagnelen som jon fällan 

sammanbygg med elektronkanon en inuti rö· 

r et. I njus teringen göres en gång för all a. 

Tryckta kretsar 
Av s. k . »tryckta» kretsar, som användes i ett 

fle rtal ul,tällda apparater, förekom dels så

dana, i vilka den »tryckta» kre t.sen endast 

omfattade själva ledning dragningen och dels 

sådana, i vilka kret sen omfattade sÄväl led

ningsdragning som motstå nd, kondensatorer, 

spolar m. 111. För,lnämnda utföring.form är 

vanligast, och i allmänna handeln säljes nu 

mottagare, vilbo chass ie bes tå r aven platta 
med »tryckt» ledningi'dragning, på vilk n öv

riga komponenter fastlötts (se fi g. 11). Den 

senare typen av tryckta kretsar förekom 

också i ,iss omfattning och som exempel kan 

nämnas, att vi, sa vanliga »sammanhängallde» 

krel ar i mottagare, bes tående exempelvis av 

kOJlplingskonderLator, anodmots tånd , galler

Iäcka fll. m. ofta utföres som en tryckt enhet. 

Vidare rnärktes MF-trallsformatorer för TV
mottagare, vi ssa antennfilter m. m. i »tryckur· 
förand ». 

Komponenter 
Suhminiatyrkornponenter utställdes i stort an

tal, bl. a. transformutorel· för transistorförs tär

kare. Dimensionerna för decöa »mikrotransfor

matorer» framg r av fi g. 10. De"sutom fanns 

givctvis mO lStånd , kondensatorer, elektrollTör 
och rörhållare av subminiatyrtyp. 

En iutres- ant de talj kan noteras beträffan
de apparatcrn3S uppbyggnad: ett par firmor 

visade olika sitt utt dela upp apparater i små

chass ier eller i unde renhe ter, som lätt ku.nna 

utbytas vid behov. En enh et kan sålunda h ' tll 

av ett par rörh ållare med tillhörande kopp
lin g. slöd för i enheten ingående komponen

te r. H ela enhe t Il är skärmad, försedd med 
handtag och rörhållare. En sådan uppbygg· 
naJ möjliggör givetvis snabb service av mo

dern komplicerad radio· och elektronik
apparatur. 
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AKTUELLT 

Storbildprojektion av television 


I sa mband med »Sven ska lantbruksveckan» 

anordnades i Stockholm en ut s tällning, »Från 

gröda till föda», som ur radioteknisk synpunkt 

var intres"ant så tillvida alt man där tagit 

s torbild"proj ektion av TV i an~pråk för att 

göra de t möjligt för ett s törre auditorium att 

följ a \' i ~sa d.. rnon strat ionpr på n ärlUare håll. 

l\Ian riiknaclc nämligl~ n med alt publiktill

s trömningen skulle bli "å s tor, att enda; t ett 

begränFat antal åsHdare skulle kunna följ a 

demonstration erna direkt. Demonstrationern:l 

gjordes i Kungshall en i Stockholm. TV-över

föringen skedde per tråd till storbildsprojek

torn, som var uppställd i biografen »Rigo

letto», som ligger nästan vägg i vägg med ut

ställning hallen. 

Svenska AB Philips stod för de tekniska 

arrangemangen, under det att en liten s tab 

av progmmtjänstem.än från Radiotjänst hade 

arrangerat och recligeMt programmen. 

Det var tekn. lic. O Frallzen , 'i·d Svenska 

AB Philips, som hade organiserat och pl3Jllagt 

den tekniska utru stningen. Hela anläggningen 

hade byggts upp kring en storbildsprojektor 
oeh en industri-TV-anläggning båda byggda 

av holländska Philips. Två kameror av »in
du strityp» kom till användning, och en tredj e 

höll s hela tid en i reserv. l kontrollrummet var 
en kontrollp-anel uppstä lld med en synkgene

rator för varje kamera. 

Bild erna, som erhölls från resp. ka'l1lcror, 

överfördes till två monitorer placerade fram

för reg issören, , onl kunde välja ut den bilrl, 

SOIll skulle "ändls vidare till storbilds projek
torn. 

Den utgåend" bilden di,otribu crades .,- som 

r ..dan OmnälTUlt s -- per tråd till ötorhilds
projektorn. Samma ,bild sändes samtidig t äv en 
I iII I,' n monitor uppställd framför en Ijudtek· 

niker, som hela tiden hade till uppgift att 

kontrollera såväl bild som ljud. 

Ljudupptagningen skedde med fem olika 

mikrofoner, och det rätta ljudet mixades in 

av ljud teknikern, som hela tiden hade att se 

till att rätta mikrofoner inkopplades oeh att 

bild och ljud hela tiden »hängde ihop». Den 

utgående bilden sändes till ytterligare en mo, 

nitor nppställd hos speakern, som skulle kom, 

men tera progranunet. 
Studiobely;nillgen erhölls från ett antal lys 

ämnesrör i taket samt en ramp av fotolam

por, som kunde tändas efter behov. Dessutol:1 

fanns det ett antal strålkastare för belysning 

av avgränsade fält i bilden. 

Reg issören gav order och anvisningar ,11. 
tcknikerna ba,kom kameror och mikrofoner 

via e tt ori~inellt överföringssystem. Varje tek

niker hade en »örlur» instucken i örat. Örlu

r ' n var an~luten till cn hörapparat för döva, 

på ing3ng,sidan försedd med en liten »ram-

En av Philips TV
kameror av industri
typ tar här närbilder 
vid en demonctra
tion på ut-ställningen 
»Från g röda till 
föda». 

http:progmmtj�nstem.�n


antenn». Runt studion var uppspänd en slinga 

av isolerad kop-partråd, i vilken inmatades 

50 W utgångseffekt från en tonfrekvensför

stärkare, ansluten till regissörens mikrofon. 

Det av den stora slingan alstrade tonfre

kvellta elektriska fältet i rummet uppfånga
des av de små ramarna anslutna till hörappa

raterna. Härigenom kunde resp. tekniker fil 

sina order utan att behöva dra med sig slad

dar och vederbörande had-e alltid ena örat 

för vad som hände i studion , samt,idigt som 

En av TV-kamerorna 
var monter·ad på en 
vagn. Såväl kamera
mannen som hans 
medhjälpare, som 
drar vagnen, är ut· 
rustade med hörlurar 
och order överföres 
til! dem på trådlö, 
väg. 

* Det provisoriska >l re
girumm et» för stor

IJildsÖverföringen. 

T_ v. två monitorer 

och synkpuJsgenera

torer. 

I förgrunden två för

stärkare för de två 

an <lutna mikrofoner

na. På TV-mottaga

ren i mitten kontrol

leras den utgående 

bilden. Från band

spelaren erhölls 

»ba kgrund , musik». 


han fick regrö,.orens order genom det andra . 
Storbildsprojektorn gav en bild av storle

ken 3X 4 meter, alltsil ungefär normalt bio

duk,formaL ~ran kund e konstatera, att bilden 
visserligen inte blir så lju;;stark wm vid vall

Iig filmförevi sning men att lju~styrkan dock 

var fullt tillräcklig för att ögonen inte skulle 

ansträngas nämnvärt. Bildens kvalitet var 

överraskande god, och framförallt närbilder 
gjorde sig utmärkt. Linjerastret var knappast 

skönjbart ens på mycket nära håll. Distorsio

nen i bilden var vi sserligen inte helt försum

bar men dock inte på något sätt generande. 

Som helhet betraktat utgjord e d·e utförda 

demonstrationerna med storbild -TV ett be 
vis för, att denna form av TV nu börjat tram

pa ur barnskorna och bör vara mogen för upp

gifter inom undeniming, propaganda och kall

ske även för underhållning och för tekniska 
uppgifter inom industrin. 

(Sch) 

torbildprojektorn var en gan ska bastant pjäs. 
Den var anbrin.gad på ca 15 m avstÄml från 
duken . 

Denna bild ger en uppf.attning om kvaliteten på den överförda TV-bilden_ T. h. skymtar s tOl 
bildproj ektionsapparatcn och den tekniker, 50m skölle den_ 
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T E O R I 

Stabilisering av motkopplade LF -förstärkare 

Av teknolog Lars Lundahl 

För att en förstärkare s'lm,u an
ses vara av god kvalitet stäHes 
numera så höga krav på fre
I,venskurva, distorsion och ut
gångsimpedans. att mycket kraf
tig motl{oppling måste tillgripas. 
Det är emellertid oftast mycket 
besvärligt att få. förstärkaren 
stabil för den som inte har stor 
erfarenhet av förstärkarbygge. 
Här ges några mera allmänna 
anvisningar och en del goda re
cept, SOUl det kan vara värde
fullt att känna till. 

I denna artikel kommer att diskuteras några 
ofta förekommande orsaker till självsvängning 
i motkopplade lågfrekvensförstärkare. Fram
ställningen kommer delvis att bygga på en 
tidigare artikel »Stabilitet i motkopplade för
stärkarsteg» i POPULÄR RADIO nr 3/ 1952. 

Till en början kan påpekas, att det är en 
god regel att ej motkoppla över mer än två 
förstärkarsteg. Härav följer en naturlig upp
delning aven förstärkare i enheter: slutför· 
stärkare+ev. mellanförstärkare+ förförstärka 
re. Varje enhet består därvid av två steg med 
motkoppling över de två stegen. 

l\fotlwppling i slutföl'stärkare 
Slutförstärkaren brukar bereda största svårig. 
heterna, och den som ej vill experimentera 

ry J J?J 
R2 lHI 

__I_Wg 
(RIT R21C 

li!\J 

RWg =T 

Wg 
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Fig. L Enkla filterlänkar 
samt deras tran~mi <ions· 
diagralu. 

a) kopplingselement 
m lian förstärkar steg 
samt ut gängstran sforma
tor med belastning vid 
låga frekvenser. 

b) Kopplingselemen t 
mellan två förstärkarsteg 
vid höga frekvenser. 

med fasvridande nät av olika slag, bör följa 
följande regel: Låt en enkel filterlänk ha sin 
gränsfrekvens i det avsedda frekvensornril.dets 
bandkanter (t. ex. 20 p/s resp. 20 kp j s) och 
övriga på stort frekvensavstånd under resp. 
över. lVIed enkel filterlänk menar förf. en fil· 
terlänk, vars transmissionsdiagram i huvudsak 
överensstämmer med fig. l a resp. l b, vilka 
är desamma som angavs i POPULÄR RADIO 
nr 3/1952, s. 16 fig. 2 resp. 3. 

Exempel vid låga frekvenser 
Fig. 2 visar en vanlig förstärkarkoppling. Om 
fasvridningen tillskrives filterIänkarnas reak· 
ti va element, blir de fasvridande elementen: 
kopplingskondensatorn mellan rören, avkopp· 
lingskondensatorerna för katod oeh skärmgal· 
ler samt utgångstran~formatorn5 primär. och 
läckinduktans. Avkopplin!;skondensatorerna 
ger ett tillskott i det totala transmissionsdia· 
grammet enl. fig. 3 (jfr fig. 8 i ovan nämnda 
artikel) . 

Utgångstransformatorn har för låga frekven· 
ser ett ekvivalent schema en\. fig. l a och 
transmissionsdiagrammet får därför samma 
karaktär som för en enkel filterlänk. Nu skall 
ju enligt vad ov'an sagts en enkrl filterlänk 
ha sin gränsfrekvens i undre bandkanten (20 
p/s), och de t mest naturliga är då att hita ut· 

gångstransformatorn vara denna länk. Delta 
!;äller utan vidare när pentodslutrör användes. 

, Triodslutrör däremot är oftast !;anska missan· 
passade redan vid transmissiollsdiagrammets 
!;ränsfrekvells, och om man är an!;elägen att 
kunna ta ut fnll effekt ur förstärkaren ända 
ner till undre bandkanten bör undre gränsfre· 
kvensen väljas ännu lägre. 

Sedan skal! övriga filterlänkars gränsf re· 
kvens ligga på stort frekvensavstånd under ut
gilngstransformatofll. Med stort frekvensav· 
stånd menas 

antal motkopplade dB 
oktaver eller 

6 

mera, varvid varierande värden väljes på de 
övriga filteriänkarnas resp. gränsfrekvenser. 

Fig. 4 visar frekvenskurvan och ,u,B-<liagram 
för en förstärkare, där utgångstransformatorns 
undre gräns valts till 20 p/s och motkopplings· 
!;raden till 18 dB (8 ggr). Vid 2,5 p/s 

..!.!=3 oktaver under 20 p/s) är ,ufJ=l och 
( 6 

under denna frekvens är ,ufJ<l, varför de öv· 

riga filterIänkarnas fasvridning ej kan åstad

komma instabilitet om dessas gränsfrekvenser 

väljas till 2,5 p / s och lägre. 


Höga frekvenser 

För höga frekvenser är vanligtvis svårigheterna 

betydligt större än för låga, beroende på ut· 

gångstransforrnatorns ofullkomlighet. Följande 

exempel belyser svil.righeterna: 


Vid undre bandkanten (20 p/ s) tillåts en 

Fig. 2. Vanligt schema för tonfr ' kvensfÖr· 
stärkare med motkoJlplillg över två steg. 
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missanp3ssning sådan att slutrörets belast· 
ningsimpedans blev 

Ro 
l+j 

<lä Ro motsvarar optimalanpassning. Motsva
rande missanpassning vid övre bandkanten 
skulle då ge belastningsimpedansen Ro (l+j) 
(Iindningskapacitanser försumma s). En enkel 
räluling ger då att transformatorns läckning ej 
fär vara större än 

20000 
eller 0,1 % om området 20-20000 p / s skall 
överföras med möjlighet att få full uteffekt 
över hela området. 

Detta krav på låg läckning är möjligt att 
uppfylla om man tillgriper sektionslindning 
och använder bästa sortens transformatorplåt. 
Däremot är det praktiskt taget omöjligt alt 
framställa en utgångstransformator sådan att 
de '5 transmissionsdiagram genomlöper sin kri· 
tiska del (närhet av punkten -1) på tillräck· 
ligt stort frekvcnsavstånd från 20000 p/s för 
att regeln ovan skall kunna uppfyllas. Ut
gångstransfonna torkomplexets tra nsm i ssions
diagram är nämligen ej den enkla filterlän
kens utan har en karaktär cnl. fig. 5. Det 
framgår att speciellt om pentodslutrör använ
des, är diagrammet mycket ogynnsamt. .Använ
des triodslutrör blir diagrammet mer likt den 
enkla filterlänkens, beroende på att primär
sidan dämpas av rörets inre motstånd. En 
framkomlig väg är alltså att använda triodslut
rör, en utgångstransformator med speciellt li
ten läckning och lindningskapacitans så att 
dess transmissionsdiagram är tillräckligt nära 
likt den enkla filterlänkens och med gränsfre
kvens i övre bandkanten samt i övriga i för· 
stärkaren ingående filterlänkar gränsfrekven
ser, som ligger på stort frekvensavstånd över 
övre bandkanten (WiIliamson·förstärkaren). 

En annan möjlighet är att kombinera två 
utgängstransformatorer, en gjord för låga fre
kvenser och den andra för höga, så att de 
tillsammans täcker elt mycket stort frekvens
område. Då kan man få utgångstransformator
komplexet att genomlöpa den farliga delen av 
transmissionsdiagrammet vid frekvenser långt 
över övre bandkanten och låta RC-nätet mellan 
LF-rör och slutrör ha övre gränsfrekvensen i 
övre bandkan ten, i enlighet med regeln ovan. 
I en sådan koppling är det ej någon nackdel 
att använda pentodslutrör. En annan fördel är 
att om vanlig transformatorplåt användes i 
högtonstrans[ormatorn verkar virvelströmsför
lusterna dämpande, varvid transmissionsdia
grammet blir betydligt gynmammare än om 
det genomlöpes vid lägre frekvenser. 

Aterkoppling över nätaggregatet 
En ~Iut[örstärkare byggd efter reglerna ovan 
brukar ej bereda sin byggherre några obehag
liga överraskningar så länge den inmatade sig
nalen kommer från en helt separat källa. För-

Fig. 3. Avkoppling~kondensatorns till skott till 
totala tran~mis"ion~diagranunet. Punkten a 
fall t r vid mycket låg frekven ; avkopplings
kondensatorn overksam. Punkten b faller vid 
så hög frekvens, att full avkoppling äger rUm. 

dB 

o 
) u'g 

- 10 

- 20 

6dB/okta 

5 10 10 50 100 

-1 

Fig. 
låga 
med 

4. Frekvenskurva och 
frekvenser för mOlkop
utgängstransformator. 

fi,5'-d
plad 

iagram 
förstär

vid 
kare 

söker man därenlOt ansluta en förförstärkare, 
som får sin anodspänning från samma källa 
som slutförstärkaren, uppträder gärna själv
svängningar vid låg frekvens (några få perio· 
der pr sek) om ej speciella försiktighetsmått 
vidtagas. Detta fenomen är ej specifikt enbart 
för motkopplade förstärkare, men eftersom 
varje motkopplad förstärkare redan bar en 
tendens till instabilitet kan det bli droppen 
som får bägaren att rinna över. 

Som exempel antar vi, att till förstärkaren 
fig. 2 an"lutes en förstärkare beslående av 
en icke spänningsmotkopplad LF-pentod. 
Anodspänningsvariationer förorsakas av slut
rörets anod ström över nätaggregatets impedans 
och tillföras förstärkarens ingångsklämmor via 
RC-nätet mellan förförstärkarröret och slut
förstärkaren. Denna oavsiktliga återkoppling 
adderas till den avsiktliga motkopplingen och 
åstadkommer instabilitet enl. fig. 6. 

Nätaggregats impedans för ifrågavarande 
frekven ser är vid kondensatoringång av storle
ken 500-1000 Q och för drosselingång 100
200 Q och i båda fallen svagt kapacitiv. Allt 

Fig. 5. Ekvivalent schema för utgångstrans
formator vid hiiga frekvenser samt tran mis
sionsdiagmmmet dels vid pentod dels vid 
trio<1. R.=slutrörcts inre resistans och C 1.= 
= Lindningskapacitan s vid primärlilldningen, 
aL = läckinduktans, Ru = beIastning;oresistans. 

m 

Fig. 6. Exempel pä hur en växelspänning 
(Vo) som uppstår över nätaggregatet vid myc
ket låga frekvenser, adderas till motkopplingb
spänningen Vm. och därigenom åstadkommer 
sj älvsvängning.ar. 

förutsatt att några speciella stabiliseringsåt
gärder ej vidtagits. 

Botemedel mot återkoppling över anodspän
ningskällan är: drosselingång, motlaktkopplat 
slutsteg med väl balanserad fasvändare även 
vid frekvenser av några få perioder pr sek 
samt extra god silning av anodströmmen till 
förförstärkarrören. 

Eftersom silningen av anodströmmen till 
förförstärkaren måste gälla frekvenser ända 
ner till ca l p/ s måste man antingen tillgripa 
en mycket stor kondensator i filterkedjan eller 
komplettera kondensatorn med en spännings
stabilisator. Om självsvängningstendensen ej är 
alltför stark, kan som spänningsstaLilisator an
vändas ett kiselkarbidmotstånd, vilket tar yt
terst ringa plats i anspråk och ställer sig 
betydligt billigare än stabilisatorrör. 
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'ÖR KONSTRUKTÖRER 

Tonkontroll med frekvensberoende motkoppling 

Av förste 

G enom utnyttjande av frekvensberoende mot· 
koppling i lågu-ekvenss teg kan man åstad· 

komma frekvensku rvor av det slag, som visas 
i fig. I-

Vi utgår från ett mot kopplat steg enligt 
fi g. 2, där endast de i sammanhanget bety· 
delsefulla delama med~agits . Index m bety· 

dB 

Stark baså ter- Stork diska tå ter+20 givning 

+I D _______"""

o ~
- ID -~--

Svag005 
-20 ~ terg ivn ing 

givning 

./~ 

:~ 
;s~ 
I d~~~~~~ 
: 1lterglvOlng, 

10 IDO 1000 1000020000 P/s 

Fig. L Exempel på olika slag av frekvens· 
kurvor i LF·för,;tärkare. 

l
IN UT 

Fig. 2. Princip för m{)tkopplat steg, lämpligt 
för korrektion av frekvenskurvan. 

+ 

+2gBReg leri n·~\. / ;' 

av PI "X': 


UT 

O -----.;..k:--.__,, 

-20 '---- --t-' -- f r~kvtns 


1000 p/s 

Fig. 3. Schemat i Hg. 2 dimensionera t för 
diskanthöjning. Potentiometerkontaktcn kan 
tänkas dra frekvenskurvan upp eller ned 
medelst den punktstreekade linjen. 
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I många fall kan det vara 
önskvärt, att man i LF-steg 
bar möjlighet att variera 
frekvenskurvorna för bas
och diskantregister oberoende 
av varandra. I nedanstående 
artikel, som baseras på upp
gifter i Wireless \Vorld/ visas 
hur man kan åstadkomma 
detta. 

der »motkoppling~; övriga be teckningar tor· 

de v·ara sj älvklara. Andrar vi nu kopplingen 
enlig t fig . 3 och gör kondensa torn så Ii ·Cl 
tea, ·att freh'cnsen under 1000 pis k·an an ses 
»spärrade» där, kommer dc högre frekven· 
serna att motkopplas svagare än övr iga fre· 
kvenser, och steget får en först,ärkt di skant· 
återgivning. Andrar vi däremot kopplingelI 
enligt fig. 4 men bibehåller värd et på Cl' 

kommer de högre frekvenser·na att motkopp· 
las starkare än de lägre, och steget får en 
försvagad diskantå tergivn ing. 

Tänker vi oss till sist kopplingen i fig. 2 

än-drad enligt fig. S oc h gör konden·satorerna 
och Ca så stora, att frekven~er över 1000 

p/ s kan anses »kortslutna» av dem, kommer 
en förskjutning av »Qt(btiometerkontakten 
å t vänster att orsak·a alt lägre frekven ser mot

kopplas svagare än övriga frekven~er, under 
det att en för; kjutning av pDtentiomcterkon· 
takten åt höger kommer att orsaka, alt lägre 

C2 

Frekvens 

UT 


Fig. 4. Sche mat i fig, 2 dimensionerat för 
diskantsänkning. Potcutiometerkontakten kan 
tänkas dra frekvenskurvan upp e ller ned 
mede lst den punktstrecka-de linjen. 

frekv·en,.;cr mot kopplas starkare än övriga fre· 
kvenser. Vi få r i förroa fall e t en 
ba öatergivning och i senare fallet 

svagad basåtergivning. 
Nu kan allt detta sammanslå; till 

anordning med blott II'" kontroller, 

fö rs tärkt 
en för· 

en enJa 

nämligen 
en för bas och en för diskant. BaskontroIle!l 
blir då P~ i fi g. 5. Di,kantkontrollen blir en 

s8 ulJmn sla gnJi n,g av P l och P ~ i fig. 3 och 't. 

PI och P 2 torde bli en potentiometer på Lex. 
500 kohm med jordförbun-d et miHuttug (ty 

båd e PI och P 2 har j u en ände jordförbun· 
den ) enlig t fig. 6; då emellertid en sådau iiI 
svår all erhålla, förfar man läm pligen sa, 
som visas i fi g. 6, nedre delen. I fig. 6 visa~ 

även en annan åtgärd, som måste vidtagas 
för diskan treg istrets del, nämligen inkopp· 
l-ing av elt motstå nd på S kohm till vänst cl 

om Ca' (Co=5O 000 pF och följande stegs 
gallerläcka=2S0 kohm). Om detta motstånd 
ej inkoppla~ , kommer följand,e Hegs kapaci· 
tanser att förorsaka en hög resonan stopp nå· 

gonstans ovanför 20000 p/ s, vilket äventyrar 
rikt igt arbet ätt. 

Det slutliga s:egets prio-cipschema visas i 
fi g. 7. Bas· och diskantkontroll erna ger frc· 
kvenskurvor enligt fig. L Alt märka är, alt 

resistansvärdena gäller endast för de i fig . 7 
angivna kondensatorvärdena. Rören kan va la 
vanliga pentoder, lämpliga för LF·bruk. 

l BAXANDALL, PI : Negative·Feedback To· 
ne Control Wirele s World . 1952 nr 10 ~. 402. 
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Fig. 5. Schemat i fig . 2 dimeo!'.ionerat för 
bas reglering. Potentiometerkontakten kan tän· 
kus dra frekvenskurvan upp eller ned medelst 
den punktstreckade linjen. 
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kantr.eglering. Schemat är härlett ur de j fig. Fig. 7. Fullständigt schema för ett tonkontr()J!.steg, härlett ur de i Hg. 

3 och 1. v~E-ade anordningarna. Potentiometer· 5 och 6 visade anordningarna. Kombinationen 5 kohm+50 000 pF+ 

kontakten kan tänkas dra frekvenskurvan +250 kohm i schemats högra del bör icke ändras i detta fall, även om 

upp eller ned medelst den punktstreckade motkopp1ings nätet till vänster skulle dimensioneras för andra frekven~ 

linjen. områden än de här angivna. 


Pentoden som 


En typi,k utvecklingst endens inom den mo

derna radiotekn-iken är alt man söker tillver
ka apparater, mottagare, förstärkare osv. i så 

litet format som möjligt. Mest utpräglad är 
denna tendens, när det gäller det-aljer som 
exempelvis kondensatorer, mot stånd, spolar 
etc. Subminatyrrör och tryckta kopplingar är 
andra typiska exempel på hur man eftersträ

var alt få ner volvmen för moderna appara
ter så långt detta är möjligt. 

PHaIlamde oberörd av denna utvecklings
tendens mot miniatyriserIng av apparaturer 

inom elektronikområdet har hittills strömför
sörjningsdelen varit, framfi)r allt då nätlik
riktaren. l synnerhet är nätdrosseln med 3in 
tunga och skrymmande järnkärna ett ele· 
ment, som det har visat sig svårt aH minia

tyrisera. Man har försökt att ersätta dro,· 
seln med ett motstånd, men detta har enda6l 
kunnat ske på bekostnad av filterverkan i ap· 
paraten. I mera påkosta-de apparater har man 
därför tvingats återgå till en ordentlig 

drossel. 
Ganska obeaktat hM här möjligheten 

bigåtts, att man i stället för nätdrossel 
utnyttja en pentod och det med lika 
eller t. o. m. bäHre verkan. 

Gentemot nätdro~seln har ju penwden 
delen att ha mindre vikt och mindre dimen
siorter. Kostnaden för en pentod är ofta också 
lägre än för en stor nätdro_ -el. 

Den filterverkan, som uppnås med en nät· 
drossel, b 'ror som bekant därpå alt den har 
stor reaktans för växelström, (spärrar brum
spänningen) und er det att likström.sresi
. tansen är låg. Man eftersträvar så låg lik

nät

för
kan 
god 

för· 

strömsresistans som möjligt; detta för att lik· 
spänningen efter nätdrosseln skall bli så hög 
som möjligt och för att så litet effekt som 
möjlig,t skall förloras i drosseln. Ju större 
fÖrhå\I.andet mellan växelströmsreahans och 
likströmsresistaoo är, ju bättre är nätdrosselns 
filterverkan. 

En pentod har som bekant mycket högt vär· 

de på inre resistansen=LJ U a/Llla' Däremot är 
spänning,sfa-IIet mellan katod och anod, som 

5Y3 

+Nä~ 
lOK +2W+ 10flF 

10p F 

25L66T 

0,5 M 

Fig. 1. Principschema för nätaggregat med pentod fungerande som 
nätdr<>ssel. 
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nätdrossel 

En pentod kan i vissa fall göra 
tjänst som en nätdrossel och 
kan t. o. m. ge bättre filter
verkan än en sådan, påvisas i 
nedanstående artikel, som är 
baserad på uppgifter i »Radio 
& Television News». 

föror-sakats av v,jjovärdct på anodströmmc!I, 
relativt ringa. Man kan faktiskt genom atl 
välja lämplig arbetspunkt för pentoden åtitad
komma lika gynnsamt förhållande mellan lik

och växelströmsresistan sen som för CIl1 drossel 
med järnkärna av genomsniHlig typ. Lämp
liga pentoder kan utväljas på ha is av de rör
kurvor, som anges av rörfabrikanterna. Härvid 

bi)r mllJl1 speciellt ha den tillåtna maximala 
växel,trömmen hos pentoden i åtanke. 

Anodström-anodspänning.. kurvan för en 
pentod vid fast galledörspänning (fig. 2) sti
ger brant från nollpunkten. Därefter inträd"r 
emellertid vid en viss anods pänning en "karp 
knyck på kurvan, som därefter förlöper gan
ska flackt (praktist taget vågrätt). Inom 

denna flacka del av ka-rakteristiken är inre 
resistansen hos pentoden mycke-! hög och 
högre ju mer vågrätt kurv-an förlöper. Lik
strömsresistansen ä. däremot given genom de.1 
räta linje, som förbinder nollpunkten med ar
betspunkten på den nästan vågräta delen av 

(FortS. på s. 26.) 



Televisionsmottagaren hur den be

räknas och konstrueras (XV) 


I detta avsnitt genomgår förf. 
några olika pulsfilter och någ
ra olika kopplingar för vipp
generatorer. Tidigare avsnitt 
av artikelserien har varit in
förda i följande nummer av 
POPULÄR RADIO: nr 11, 12/ 
51; l, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11/52, 2, 3/53. 

Exempel på pulsseparator 

I fig. 1041 återfinnes ett schema av BF· 
förstärkare och pulsseparator till en TV· 
mottagare, tillverkad av Philips. Bildde· 
tektorsteget med EB91 (6ALS) efterföl· 
jes av BF-steg med PL83 och härifran 
erhållen sammansatt BF -signal tillföres 
dels bildrörets (MW36- - 22) katod och 
dels en tvåstegs pulsseparator med 
ECL80. Pentoddelen på sistnämnda rör 
arbetar härvid som pulsseparator och 
kopplingen är av tidigare beskriven typ. 
P å anodsidan erhålles en negativ puls
spänning vp om ca 45 V, vilken tillföres 
pulsfasvändarsteget med triod delen till 
ECL80. Från pulsseparatorn erhålles 
slutligen en sammansatt pulspositiv sig
nal om 7S V (S i fig. 104) . 

y tterligare ett exempel på pulssepara

torer återfinnes i fig. 105, som visar 
ett schema aven pulsseparator, som an
vändes i mottagare tillverkade av Gene

ral Electric Ca. På anodsidan av sista 
BF-röret (1!212AU7) uttages samman
satt pulsnegativ BF-signal (vb=50 V) 
till gallret på bildröret (12KP4) . Genom 
en spänningsdelare uttages sedan en del 
av denna BF-späninng (vb=12 V) till 
ett pulsförstärkarsteg P/26SN7GT), på 
vars anodsida pulspositiv förstärkt signal 
(v b= 70 V) erhålles. Denna signal på
lägges pulsseparatorsteget (1/~6SN7GT) 

och ett diodbegränsarsteg (V26AL5). 
Vid likriktningen av de pulspositiva 
pulstopparna uppladdas kondensatorn 

Se nr 3/ 1953 s, 21. 
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Av civilingenjör Carl Akrell 

till pulsseparatorns gallerkrets (100 pF) 
negativt i förhållande till amplituden hos 

synkpulserna. Förspänning till själva 
pulsscparatorröret erhålles alltså i puls
begränsarsteget och effektiv begräns
ning av positiva pulstopparna erh[lIles 
på grund av diodens låga inre resistans 
vid positiva anodspänningar. På nega
tiva sidan avskäras pulserna på vanligt 
sätt (jfr fig. 102 i nr 3/ 1953 s. 20 ) ge
nom att röret härvid »strypes». Påpe
kas bör att med ifrågavarande pulsbe
gränsning av positiva pulstopparna er
hålles än med tidigare genomgångna 
enkla pulsseparatorsteg (jfr fig. 101 i nr 
3/ 1953 s. 20). 

Själva pulsseparatorsteget skiljer sig 
från tidigare genomgångna typer genom 
att positiva pulser uttages från katodsi
dan och negativa pulser erhålles från 
anodsidan. Det förstnämda utnyttjas för 
styrning av horisontella avlänknings

oscillatorns frekvens , varvid pulsspän
ningen vp= lO V. Slutligen använde 
från anodsidan erhållna negativa pulser 
för styrning av frekvensen hos vertikala 
avlänkningsoscillatorn. 

PULSFILTRET 

Den sammansatta synkpulssignal, som 
erhålles från pulsseparatorn, består S3
som redan påpekats av horisontalpulser, 
»uppdelade» \'ertikalpulser och ut j äm
ningspulser. Signalen tillföres därefter 
ett s.k. pulsfilter med uppgift att bilda 
lämpliga vertikala och horisontella pul
ser för styrning av avlänkningsoscillato
remas frekvens. Vertikaloscillatorn skall 

sålunda tillföras 50 pulser per sekund 
(abf=50 bildfält/ s) av ~ämplig form, 
amplitud och polaritet samtidigt som 
horisontaloscillatom synkroniseras med 
15 650 pulser per sekund (a/=lS 650 
linjer/ s ) , likaså av lämplig form, ampli

V2 J2A U7 J2KP4 V26SN 7fi T 1/26AL5 1/25SN76T t2S0V 

+ + Vb 

IV lJ160 0 

Till vertikal 
Qvlänknings
osc illator 

Till horison tell 
avlänknin gs
asci II otur 

2.2 
3,9 

/ +M.\l, 
~1.\l, JU1000.\l, 6800.\l, 

Fig. IOS. Schema av pulsseparalor med pulsförstärkar· (l/26SN7GT) . pulsbegränsar- (l/26AL5) 
och puls~eparalOrs teg (l /26SN7G~). Pulsförstärkarröret tillföres härvid pulsnegativ samman
.s ~ll BF-;,gnal frå ~ mottagarens sLSla BF-steg (l/212AU7) och på själva separatorrörets anod
s ld~ ~rhalles neg~tlv.a p~ser för styrning av vertikala a,'1änkningsosc illatorn och på katods idan 
pOSlllva pulser for styrmng av horisontella oscillatorn. I 



tud och polaritet. Önskad polaritet och 

erforderlig amplitud beror av den typ 

avlänkningsoscillator som användes. 

Oscillatorernas egenfrekvenser (vid från· 
varo av synkpulser) är alltid något lägre 

än ovan angivna önskade frekvenser och 

frekvensen stiger alltså något vid syn

kronisering. Med pulEerna påverkas av

länkningsoscillatorerna så att strålens 

återgång på bildröret igångsättes dels i 
höjdled och dels i sidled efter fullbordat 

bildfält resp. fullbordad linje (jfr fig. 98 
i nr 3/ 1953 s. 19). 

Uppladdas en kondensator. C enligt 
kretsen i fig. 106 a kommer i första tids

ögonblicket, då strömbrytaren S slutes 

och spänning Vb alltså tillföres kretsen, 
spänningen över kondensatorn V att vara 

noll. Spänningen stiger sedan med tiden 
exponentiellt för att slu tligen bli lika 

med Vb. Vad tiden beträffar laddas gi
vetvis cn liten kondensator snabbare än 

en stor. Om vidare en viss kondensator 
uppladdas kommer laddningen att ske 

snabbare om seriemotståndet R är litet 
än om det är stort. 

Tidskonstanten T (sekunder) ar 

T=RC (27) 
där R=resistans i kretsen. 

och C=kapacitans i kretsen. 
Antages exempelvis att R = O,l Mohm 

och C= O,Ol ,uF erhålles 1'=1 ms. Det 
kan då visas att spänningen v över kon

densatorn C efter tiden T stigit till ca 

63 % av Vb, vid 2 T har ca 0,87 Vb upp
nåtts och slutligen blir efter tiden 5 T 
=Vb. Detta framgår av kurvorna i fig. 
107, där V/Vb avsatts som funktion av 

t/ T. 
Uttages spänningen över motståndet 

R erhålles givetvis motsvarande fallande 

spänning enligt fig. 106 b. 

PULSFILTRERING, UTTAG AV 
HORISONTALPULSER 

En sammansatt pulssignal med spänning
en V p tillföres kretsen i fig. 108. Över 

motståndet R l uttages horisontalpulser
na. Tidskonstanten T l hos kretsen skall 
vara kort i förhållande till linjepulserna 

och väljes ofta l fis. I fig. 108 a har puls

förloppet under en normallinjeperiod T/. 
inritats_ Perioden varar under ca 64,11S 

Q b. 

Fig. 106. Uppladdning av kondensator C i 
serie med motstånd R vid en tillförd spän
ning Vo. 

a. Spänning över C efter slutning av ström
brytare S. 
b. Spänning ö'·er R efter slutning av ström
brytare S. 

och börj ar med lin j epuIsen Lp." med 
amplitud V p och varaktighet ca 6 fis. Un
der återstående tid av perioden sändes 

den BF-signal, som borttagits i pulssepa
ratorn. 

I första tids ögonblicket (l) är spän
ningen över kondensatorn C l noll, var
för V p lika med V px • På grund av kretsens 

korta tidskonstant uppladdas emellertid 
Cl snabbt, varför spänningen över R l 

sjunker och blir noll innan linjepulsen 
avslutats. I andra tidsögonblicket (2) 
avslutas linjepulsen, varvid spänningen 

faller åt minussidan med värdet V p • Då 
även i detta tidsögonblick spänningen 

över C l är noll erhålles V p lika med V p .x• 

C l uppladdas emellertid och spänningen 

över R l återgår snabbt till noll. Endast 
först erhållna positiva pulsen användes 
för styrning av avlänkningsoscillatorn. 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

O 
o 
O 

I 
I 
I 

/ 

.
A ...... ~ 
/ B ./V 

V 
V I 

V 

/ 

2 4 . 6 5 10 
0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

t/T 
Fig. 107. Exponentialkurvor utvisande spän
ningss tegringen över kondensatorn vid upp
laddning av denna enligt figur 106 a. I kur
vorna har v/ V" avsatts som funktion av t/ T. 

I fig. 108 b återfinnes förloppet under 
en linjeperiod av typell med två utjiim

ningspuher. En av de erhållna två posi
tiva pulserna utnyttjas, den ena vid 
övergång från udda till jämnt bildfält 
och den andra vid bildbyte. Slutligen an

ges i fig. 10.8 c förloppet under en linje
period av typen med två »uppdelade» 
vertikalpulser. Endast erhållna positiva 
pulser utnyttjas, den ena vid övergång 
fr ån udda tin jämnt bildfält och den 

andra vid bildbytc. Första positiva pul
sen intriiffar alltså alltid i samma tids
ögonblick aven linjeperiod, sedan "in

träffar andra positiva pulsen också vid 
samma tidspunkt av linjeperioder av ty

perna b och c enligt fig. 108. 

PULSFlLTRERING, UTTAG AV 
VERTIKALPULSER 

En sammansatt pulssignal med spänning

en V p tillföres en integreringskrets enligt 
hg. 109. Över kondensatorn C2 uttages 

vertikalpulserna. Tidskonstanten T2 ho 
kretsen skall vara ][Illg i förhållande till 
bildfältspulserna och väljes ofta 0,5
2,0 ms. I fig. 109 a har pulsförloppet un
der en normallinjeperiod inritats. Un

der linjepulsen, som varar ca 6 ps, hin
ner spänningen över C2 V/lY blott stiga 
obetydligt och återgår snart till nolL 
Motsvarande resultat erhålles under lin

jeperioder med två utjämningspulser. Vid 
linjeperioder med »uppdelade» vertikal

pulser är däremot pulslängderna ca 26 
fiS och sammanlagt sex sådana pulser 

under tre påfölj ande lin j eperioder s~in

des vid varje bildfältsbyte, varför spän
ningen V pu över C2 härvid växer till öns

kat värde, så att V py kan användas till 
styrning av vertikala avlänkningsoscilla

torn. 
Väljes tidskonstanten T2 stor minskas 

erhållna pulsspänningen V py men samti
digt minskas även risken för att linje

pulserna skola kunna påverka synkroni
seringen. Amplituden hos erhållen puls
spänning V pII blir alltså mycket mindre 

än V p och ofta blott 20 % av denna. Ett 
förbättrat resultat erhålles med serie
kopplade filter enligt fig. 111 där liimp
liga värden på ingående komponenter 
lämnats. 
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Fig. 	108. Differentieringsfilter för separering 
av horisontella synkpulser V .n.r. ur den samman
satta ,S)Tnkpulssignalen. 

a. 	Under linj eperiod av normal typ. 

b. 	U nder linjeperiod med tva utjämningspul· 
ser. 

c . 	Unde r linjeperiod med samtidig »uppde
lad» verlikalpuls. 

Filtrens arbetssätt vid bildbyte och vid 
övergång från udda till jämnt bildfält 
åskådliggöres av fig. 110 a och b resp. 

Jlill, 
A 

: 	 Slut på jö mnt bildfäll . SpänI1 ino. från 
höger hörn neder,t pa bilden. dlfteren1 i e r i n ~!: ~il ter 
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Fig. 109. Integreringsfil ter för separering av 
vertikala synkpu!.ser v/l!! ur den sammansatta 
synkpulssignalen. Endast vid Jinjeperioder 
med 	 samtidiga vertikalpulser erhålles synk
puls 	 (c). 

Härav framgår ut j ämningspulsernas 

uppgift att dels mö j liggöra bibehållen 

horisontell synkronisering trots att rad

språng användes och dels att hålla inte

grerande vertikalfiltrets kondensator helt 


urladdad före den »upp

delade» vertikalpulsen. 

Att detta sistnämnda vill

kor verkligen uppfylles 

är viktigt, då annars rad

språnget kan förskj utas 

med »parning» av de på 


a 	 bildröret återgivna lin

jerna som resultat. De ut
jämningspulser, som ut
nyttjas för synkronise
ringen, har figuren 
numrerats i resp. fall. 
Tidpunkterna A och Al 
samt B och Bl i fig. 110 
överensstämma med var

andra i tiden. 

Fig. 110. Sammansatta puls·b 	 signalens vägiorm eher 
pulsseparatorn samt efter 
fillrering erhållna horison· 
tella och vertikala pulser. 

a. Vid 	 hiJdbyl e (övergång 
från jämnt till udda bild· 
fält) . 

b. Vid bildfältsbyte (över
gång frän udda till jämnt
bildfältl. 

Pulsfilter kunna givetvis även tillfö
ras en negativ sammansatt pulssignal 
varvid negativa horisontala och verti

kala synkroniseringspulser erhålles. 

VIPPGENERATORER 


Före genomgången av avlänkningsoscil

latorn skall principen för alstring av såg

tandsspänning med s.k. vippgenerator 

genomgås, fig. 112 a och b. Antages först 

att strömbrytaren S är öppen påbörjas i 

det tidsögonblick spänningen V b slutes 

till kretsen kondensatorns Ca uppladd

ning genom motståndet Ra' Spänningen 

över kondensatorn V a stiger nu utefter en 

exponentialkurva. Utnyttjas endast förs

ta biten av kurvan intill dess Va är ca 

8 % av V b blir spänningsstegringen lin

jär med tiden. Ofta utnyttjas 10 il 15 % 

av Vb, varvid uppladdningskurvan blir 

något krökt. Slutes sedan S urladdas 

kondensatorn snabbt genom motståndet 

Rio som är mycket mindre än Ra och 

spänningen Va faller. Genom att ömsom 

sluta och öppna S under tiden t2 och t l 

resp. kan så önskad sågtandskurva er

hållas, vilket bäst framgår av fig. 112 b. 

Under en period T, exempelvis ·en linje

period, motsvarar t l den tid då linjen 

uppritas och t 2 tiden för lin jens åter

gång. 


I fig . 113 a återfinnes schema aven 
vippgenerator, där strömbrytaren S funk
tion övertagits av ett elektronrör. Röret 
är normalt »strypt» genom en pålagd ne

gativ gallerförspänning Ve och kondensa
torn Ca uppladdas alltså (a-b och c-d 

fig. 113 b). Spänningssänkningen 
åstadkommes med till gallerkretsen till
förda periodiskt återkommande positiva 
pulser av amplituden V p, varvid spän
ningen V," sjunker (b~ och d--e i figu
ren) . 

För beräkning av vippgeneratorn kan 
följ ande formel användas 

(va/ V b) =1/ [ (RaCa/tl ) + 
+ (R iCa/t2)] (28) 

där 

va=amplitud hos erhållen sågtands


spänning 
Vb= till kretsen tillförd spänning 
Ca = kapacitans i kretsen 

Ra= eriercsistans i krelscn 



25000.. 25000Sl. 
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Fig. lll. Integreringsfilter. 

Q 
VD 

Ra 

Ca 
Va 

b. 

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

~ ~------+~~------~~--~ 
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Fig. ll2. Principen för alstring av vipp· 
spänn.ing. 
a. Principschema. 
b. Vippspänningens utseende. Strömbrytaren 

S är öppen under tidee n t l och slu len uno 

der tid en t 2 · 

b. 

Vp 

~~----H-----4+-----

Ri=inre resist<:ns i röret 

t1=tid för uppladdning av Ca 
t2=tid för urladdning av Ca 

vidare är perioden 

T=tt+t2 (29) 

Som exempel kan antas att tillförda 

spänningen V b=2S0 V, att 1/212AU7 an
vändes och att beräkning skall utföras 
för en vertikal vippgenerator, där spän

ningsåtergången (t2) antas upptaga 5 % 
av perioden. Sågtandskurvan önskas vi

dare rak, varför va= 0,08 V b eller 

va=20 V. 
Då bildfältsperioden T,J!=20 ms är 

t2=0,05· tt =1 ms. Ur rörkatalog erhål

les Ri (l/212AU7 ) =7700 ohm. Om Ca 
slutligen antages=O,OS pf så erhålles. 
Ra:=::;; 5 Mohm. Tidskonstanten hos kret

sen är alltså (RaGu) ::::::0,25 s. 
Motsvarande beräkning för en hori

sontal vippgenerator, där spänningsåter
gången antages upptaga 8 % av perio

den , motsvarande t2::::::5 fiS (T/= 64,tis) 

och där slutligen Ca antages=l 000 pf 
erhål!es ur formel (28) Ra.:=::;;650 000 

ohm. Tidkonstanten hos kretsen (RaCa) 
är alltså 0,65 ms. 

Sågtandsspänning från en avlänk

ningsgenerator av ovan (fig. 113) be
skriven typ lämpar sig för utstyrning av 

ett avlänkningsslutsteg för elektrosta

tiskt avlänkade bildrör. 
Avlänkningsslutsteg för elektromagne

tiskt avlänkade rör tillföres, av skäl som 

genomgås i ett senare avsnitt, en kombi· 
nerad vipp- och pulsspänning. Endast en 
mindre ändring av tidigare i fig: 113 ge
nomgången krets behöver införas och 

sålunda har i fig. 114 a motståndet Ra2 

inlaots i serie med Ca, varigenom önskad b 

kombinerad vipp- och pulsspänning en!. 
fig. 114 b erhålles. I det tidsögonblick 

a då Ca är urladdad erhålles genom spän

ningsdelning me~lan Rat och Ra2 en viss 
spänning, vilken sedan stiger till V a vid 

Fig. ll3. Schema aven enkel vippgene

rator. Röret är norma].t »s trypt» och ha r hög 
inre resistans; hänrid uppladdas komlewa
torn Cn. Urladdning ~ker sooan under de 
tidsögonblick, då positiva pulser (vp ) till
föres gallerkretsen. Erhållen vippspänn ing 
(v ) lämpar sig för ut.s tyrning av avlänknings· 

sl:tsteg till elektrostatiskt avlänkade bildrör. 

D. 
Ral 

b. 

i ii------l 1-----;1 
II

L--t
I I I 
I I I 

I i 
Va 

~+------rr-------rl------t 
t 
Q • t be 

Fig. 114. Schema av kombinerad vipp- och 
pulsgenerator. Kopplingen liknar den i fig. 

113 införda och pulserna erhållas genom in
förande av motstån de t Raz ' Erhållen puls
och vippspänning (va) lämpar sig för ut
styrning av avlänkningsslutsteg till elektro
mag netiskt avlänkade bildrör. 

tidpunkten b. Genom röret orsakas se

dan en plötslig spänningssänkning och 
spänningen sjunker sedan genom urladd

ning av Ca så småningom till noll vid 
tidpunkten c, varefter förloppet uppre

pas. 
Avlänkningsgeneratorer av här ge

nomgångna typer utstyras normalt ej di

rekt av synkroniseringspulserna. från 
pulsfiltren erhållna synkroniseringspul
ser ha ej den rätta formen. Även om rätt 

form skulle kunna erhållas (fig. H:3 b 
och 114 b) skulle sågtandsspänningen i 
allt för stor grad härvid bli beroende av 
plötsliga variationer av pulsamplituder

na, pulslängderna och andra störningar. 
Synkroniseringspulserna . styr därför 

vanligen i första hand avlänkningsoscil
latorn , som sedan i sin tur kontrollerar 
vippgeneratom, ofta är båda slegen sam
manförda till ett steg. Avlänkningsoscil
latorn jämte tillämpningsexempel kom
mer att genomgås i nästa avsnitt (XVI 
av denna artikelserie. 
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9-rörs FM/AM-mottagare 
Av radiotekniker Gunnar Högberg 

(Forts. från 4/1953 s. 27.) 

Pentoden ... (Forts . fr. s. 21.) 

kurvan. J u brantare denna förbindningslinje 

s tiger, ju lägre är liks trömsresista nsen . Det :ir 

därfö r gynl1J53mt , när krökningen på kurvan 

inträder vid sil. låg anod spänning som möj

ligt; därvid kan arbetspunkten ryekas lå ngt 

till vänster, v.arvid gynn samt förhålland e mel

lan likström.s· och växelströmsresistans up,,

nå '. 

200 -r----......,...----,.----, 

Den våg räta delen av kurvan motsvarar sam

tidigt den maximala växels tröm, som kan tdS 

ut från " en lOden. P ntod en måste därför väl

jas så, att deana ström är åtmi nstone lika 

s tor som den högsta s tröm, som skall tas ut 

från nät.aggrega tet. 

Fig. l visar en praktisk koppling m ed en 

nätlikriktare, i viJ.ken ingår en penlOd 

25L6GT, som här har övertagit rollen aven 

nätdro-s-scI. I fig. 3 visas ut gångsspänningen 

och brumspänningen på utgången av kopp

lingen i Hg. 1. I sarruna fig. återges äVCT! 

motwarand e värden för det fall att en nät

drossel, 4H vid 175 mA , ökulI e använts i sam

ma schema. 

Som synes är vid ett strömuttag av mer iin 

70 mA filt erverkan för pentoden bättre än 

den som uppn :ls med d rossel ; vid mindre 

strömförbrukning bl ir filt erverkan för pentu

de,n sänue, då arbetspnnk:en förskjuts mc t 

vänster över kröken i karakteristiken mot den 

brantare kurvdelen. Likspänningen avlar vid 

stigande , trömuttag, för pentodcn s tarkare 

än för drosscln, då likströmsresistansen hos 

pentoden på gru nd av det brant stigande 

spänn ingsfallet över katod- anodstTäckan till

tar snabbt med växande anodström. 

\lut 

I 400 

/-- \ I-I \ 2--""" ~ \ 
\ 

\3 
\ ..-..-..-

...... .., ...- ...-"'<. ---
...... - 4_...... 

1,2300 

200 0,8 

100 0,4 

25 50 75 100 
-Jut 

Fig. 3. Utgångsspänni.ng (heldragen kurva) 
samt brums pänn.ing (streckad kurva) oom 
funktion av uttagen s tröm dels för koppling 
enl. fig. l dels vid användning av ordinär 
nätdrossel 4H vid 175 mA. Kurva l och 3 
avse r koppling en ligt fi g. l, 2 och 4 nätdros· 
sclkoppling. 

Kopplingsarbetet 
Sedan alla delar monterats på eha , ie t, kan 

man sätta i gång med själva kopplillgsarbc· 

tet. Detta bör man hela tiden lägga ned stor 

omsorg på. A lla HF-förande I cd ~in ga r bör 

dra s så direkt som möjlig t, och m~d s tadig 

tråd . Glödström s- och anod spänningsledningar 

bör man däremot för söka dra i stammar ut

med chass iekauterna. I största möjliga ut

sträckning bör man använda kopplingsplint"r 

som slöd för mot stånd och kondenoa torcr. 

Allmänt gäller att varje steg bör ha en, och 

endast cn, gemcnoam jord punkt , till vilken 

al la jordförbindn ingar drages, exempelvis av

kopplingskondensatorer skärmgaller- och 

katod krets, katodmotstånd etc. Att märka är, 

att avkopplingskondensatorpr i anodkrelsen i 

et t visst steg alltid skall dras til! ei te. rföljan

de ste"s jordpunkt. Detta är en grundregel 

som det fakti skt lönar sig att följa: mycke t 

trassel med in stabilite t, självsvängning e ller 

oavsiktlig motkoppling har uppstå tt genom 

att man inte iakttag it denna försiktighc tsåt

gärd. 

Viktig t ä r ochå all i HF- och MF-krctsar

na ledningar tillhörande ett stt'gs gallerkrcts 

inte drages i närheten av ledningar tillhöran

de samma rörs anodkrets. Detta gäller gil' t~ · 

100 200 
Fig. 2. Arbetspunkter för pen tor! inkopplade 
enl. fig. L 
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"is endast »varma» trildar, dvs. sådana trå

dar 10 0m inte är avkopplad e till jord genom 

avkoppl ingskond ensa tor. 

Ulmpligaste arbetsgången tord e vara att 

börja med all dra glödströmsledninga rna. Ge

nom a tt ena sidan på tran , [ormatorns glöd 

~t röm slindning är ansluten till chas: iet, be

höver mao endast dra en ledning, och an

sl uta den andra änden av glödtråden till 

clIa' ie t vid varj e rörhålbTe. Sedan d e~sa led

ningar dragits, kan man fort sätta med a tt 

koppla upp likriktaraggregatet, och provköra 

detta med en lämplig belastning, som ungdär 

motsvarar mottagarens s tröm förbrukning. Se

dan kan m an koppla e tt st 'g i taae t, m·d 

början vid ~l ut s t eget, och prova dem allt efta 

som dc bli färdiga. Genom att p li detta sätt 

kontinuerligt prova mottagaren undan för 

undan man bygger, får man inga svårighe

ter med att hitta eventuella fel. Sk ulle något 

steg int e fun gera, få r man prova in gående 

detaljer, se till att de kopplats efte r lOc hcmat, 

. prova röre t, mäta spänningar osv. till dess 

allt är i sin ordning. 

Dct ka n kanske i detta sammanhang vara 

av intre"se med en be_krivning al' den 0111

kopplare, som manövreras av handväljaren . 

Denna omkopplare, som är tvåpolig, användes 

dels för den förut näm"da A.\1-F.\1 -omkopp

lingen, och dels för omkopplingen mellan de 

b· da indikatorlamporn a. De kontakter på om

kopplaren, som redan äro förenad e med iso

le rade ledningar, äro de, som skola användas 

för Ai\I-Fi\1-omkopplin <'c n. Från dbsa kon

tak ler drag allt så led ningar genom en gum

m ibu s' ning i chahs iegavcln till kontakterna :2 

o. 4 på för ta MF-transformatorn. Mellan dessa 

In d varandra förb undna kontakter s itter lika 

m nga oanvända kontakts tift. En roterande 

arm kortsluter dessa parvis, allteftersom band

väljan>n manövreras. I modella.pparaten har 

denna omkopplare utnyttjats för växling mel

lan de bJda indikatorlamporna. A Ila de kon

takter, som slutas vid de olika AM-områdena, 

ha förbundit s inbördes och sluter strömmen 

till en lam pa, und er de t att de kontak ter, som 

slutas vid in ställning på FM-omr det, tända 

den andra indikatorlampan. Kontaktarmen "å 
den första omkopplaren pekar i samma rikt 

ning som nedfräsningen på axeln, och den 

andra kontak tarmen är placerad i 90 graders 

vinkel mot denna i riktning medurs, se tt från 

spolrevol verns baksida. 

Trimning 
När kopplingsarbe: e t är klart, å ter:;t år att 
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Fig. Il. Chass.iet kan även byggas på det ~ätt, 
som v isas i den na bild. 

trinuna mottagaren. För detta ändamål be· 
höver !lian en signalgenerator och något slags 

ut ffektmeter. Som uteffektmet er kan man 

använda en vanlig växelströmsvoltmeter, o.~ 

den in te är alltför lågohmig, och koppla den

na i serie med en stor pappers.kondensator tIll 
utgängstransformatorn s primärs ida. GlörJl 

bara inte beröring risken! Hela anodspän
ningen ligger på ena sidan av transformator

lindningen, så det är nog lugnast att koppla in 
inst rumentet med mottagaren frånslagen. 

Den första etappen i trimning~arb-etet utgör 

trimningen av mellanfrekvensen. MF-trans
formatorerna är så byggda, att de trimkärnor, 

Fig. 12. FM- AM-mottagaren sedd under
ifrån . Längst till höger spolenheten. Trimkon
densatorn ung·efär i mitten är inte nödvändig 
och å terfinnes inte i schemat. 

som är åt.komliga från skännburkarnas över
sidor tillhör de transformatorlindningar, som 
ingår i gallerkretsarna, och de som hör till 

anodkreharna är åtkomliga från botten. De 
kärnor, som sitta på den sida av transforma

torn, wm har de flesta lödöronen, hör till 

kretsarn a för 10,7 Mp/ s. Numreringen fram· 
går av fig. 7. 

Man börjar allt s1\. med att ställa in signal

generatorn på 473 kp/ s och relativt hög ut· 
gångsspänning. Signalgeneratorns utgång an

slutes via en kondensator på 500 pF mellan 

punkt 12 pä spolsystemet och jord. Om allt 
är OK kommer man då all svagt höra signal

gencratorns modulation i högtalaren, och får 
sa mtidigt ett litet utslag på uteffektmetern. 

(Högtalaren mä"te 'ara an , luten, för att inte 
skadliga överspänningar ~kall kunna uppstå 
i utgång.,t ransformatorn.) :vran trimmar nu 

MF-kretEarna (473 kpls) med hjälp av resp . 

kärnor till de", maximum utslag erhålles på 
instrumen tet. Härvid börjar man lämpligen 

med tredje MF-transformatorns sekundär
krets (F327), fortsätter med samma transfor· 

mators primärkrets och går seda n mot blan

darröret, ett steg i taget . Efterhand trim
ningen fort skrider får man minska signalspän

ningen , så att inte mottagarens AFR-spän
ning »plattar till» resonanskurvorna. Hela 

t iden skall man all tså arbeta mcd så låg sig

nalspänning som möjligt, alltså endast så hög 
spänning, alt man får ett läsbart utslag pl 

indika torinstrumen tet. 
När ;\1F·transformatorerna är klara, kan 

man övergå till signalkretsarna för »A M-om
rådena». Signal generatorn anslutes meJ

lan antennuttag och jord, och sedan stäl
ler man i tur och ordning in den på de olika 

områdenas gränsfrekvenser, se tab. l. Där
efter trimmar man in oscillatorkre tsarna, SOlll 

ligger i den mittersta sektionen på spolrcvol
vern, så att man får gränsfrekvenserna att 

falLa vid skalans ändpunkter. Härvid ställ es 

signalgenera:orn in på den lägre gränsfrc· 
bensen på ett visst område - mottagarens 
avstämningskondensator ställes i max. läge 

och genom justering av oscillatorkretsens 
trimkärna ser man till att signalen från sig

nalgeneratorn kommer in. Därefter ställes sig
nalgeneratorn in på den högre gränsfrekven
sen, mottagarens avstämning konden sator vri

des helt ur och därefter justeras trimkonden· 

salom för oscillatorkretsen så att sig nalen 
frän ignalgeueratorn kommer in. Därefter 

bör en kontroll företagas vid den lägre gräns
frekvensen ; genom justeringen uv trimkon

kondensatorn kau även en viss ändring vid 
de n lägre frekvensen ha inträtt. Eft er ytter · 
liga re kontroll vid den högre gränsfrekvcn

sen bör denna del av trimningsarbett: t vara 

klart. 
Häreftcr skall HF-stegets anodkr-e ts och an

tenn kretsen trimmas. Signalgenerator instäl· 

les ntl på resp. frekvensområden på de i tab. 
l angivna lrimningspunklerna, varefter Hr

stegets anodkrets och antennkretsen trimmas 
för max. utslag på indikatorinstrulll entet. 

Man börjar härvid med den lägre trimpunk
ten (exemp-elvi s 570 kp / s för mellanvägsom
råde 2). Med signalgeneratorn ansluten 

till antennutta.gct ställer man in denna på 
570 kp / s. Mottagaren avstämmes till samma 
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frekvens så att utslag erhålles på indikator

inst rumentet. Därefter trimmas HF-stegets och 
antennkretsens trim kärna så a tt max_ utslag 

erhälles_ 
Si"nal"eneratorn inställes därefter på den 

högr: tr~mpunktcn, (ex_ 955 kp/ s på mellan

vagsområde 2), och mottagaren inställes på 

sa nIIIIa frekvens_ Därefter trimmas trimkon

densa.torn i HF-stege ts anodkrets resp. trim

kond ensatorn i antennkretsen tills max. ut
slag erhålles på indikatorin.trument ' 1. 

~/an återvänder därefter till den lägre trim

frekvensen och kontrolkral', att trimningen 
inte ändrats genom trimningen av trimkon

densa torerna vid den hö~re frekven sen. Man 
f r s<1 lunda ev. efterju stera på trimkUrnorna 

vid den lägre frekve n ~e n, så a ll max. utslag 

å nyo erhåll es. Sedan bör nnn göra I'n för

nyad kontroll vid den högre trimfrekveni; · n 
och ev. justera trimkondensa torerna så, att 
max. spänning erhålles_ :\-1an »saxar» salun

da ett slag mellan des a frekvenser ~å att 

man är säker på att topptrimning samtidigt 

föreligger i båda punkterna. 

Samtliga AM-områden trimmas på della 

sätt. 

Trimning av kvotdetektorn 
Vid trimning av FM-delen börjar man med 
att trimma MF-transformatorerna för 10,-:

Mp / •. Härvid gå r det inte längre att använ

ua outputm eter över slutsteget utan man 
måste ha en rörvoltmeter för likspännings

mätning, som skall inkopplas över endera 

av belastningsmotstå nden (R24 ell er R23) i 
kvotdetektorn_ Anslutes rörvoltmetern med sin 
jordade bransch till mottagarechass iet crMI

les därvid po"itiv spänning om voltmetern an
slutes över mot tå ndet RN och negat iv spän
nin.g om den an slutes över motstll ndet R23. 

Förhindningpwnkten m ellan R23 och R24 
skall jordas. Denna jordföruindl1ling saknas i 
principschemat i fi g. 2. 

Har man inte tillgån.g till en rörvoltmeter 

kan man använda ett högres ist ivt univer ' alin
sLrument 20000 ohm/ V in ställt på 10 V-om
rådet. 

Signalgenera torn anslutes via 500 pF md

bn stift 12 på . pols)'stemet oeh jord. Den in
s täll es sed an utan inre modulering på exakt 

10,7 Mp/ s, och få r i forLsättningen inte rub
bas ur denna inställning. Däreft er triIIlmar 

man först primärs iJan på 10,7 l\/p / s- trHn5
formatorn F327 (dvs. kärnan till den ]juu

nin g ~orn är till gänglig från chassiet unuer

sida ) till s max. ut :;lag erhå ll e;: pa imtrumcn
tct. jUan fort ;; ä tter sedan med nästa ID,? 
l\'Ip!s-tran sform ator (F326) och trim mar på 

motsvarande sätt denn a<; primär- och sekun
därlintInin g till max. ut slag på instrumentet. 
Efterhand som trimning~ n fort skrider far man 

nIin ska f:: ignalspänningen frfr n signaIgenera 
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torn , så alt spänningen över instrumentet inte 

överstiger ca l V_ 
Slutligen övergår man till 10,7 -"rp / s trans

formatorn F325 och utför trimningen på sam

ma sätt mm HY SS beskrivits för trimning av 
F32G. Skulle det visa sig, att kapacitamen i 

tillcdningstrådarna till AM/ F:\I-kopplarc:n in ie 

är tillräcklig för MF-tran formatorns trimning 

till 10,7 Mp/ s, dvs_ om m3n inte fär någon 

topp trot s alt kärnan vride »i botten» får 

man kopp la in 5 pF extra över stiften 2 och 

4 på MF-transfonnatorn. 
Trimnin gen av kvotdetektorn är enkel alt 

utföra, _ed an samtliga MF-transformatorer för 

10,7 Mp/ s är topptrimmade. När delta ä r 
klart sllir man (med s ignalgeneratorn i ' amma 

läge som vid trimningen av 10,7 -"Ip/s - tr a n ~ 

forrnatoJ'erna) på inre moduleringen p signal
generatorn, exempelvis 400 p i s. Härefter 

trimm:is 10,7-Mp! -tran sfonnatorn s t:kundär
lindning dvs_ den kärna pä 10,7 :;vlp/ s-trans

[ormatorn, som är tillgänglig frå n kärmhur

k ns översidu på sista MF-bandfiltret F327 

sa att den ton, som höres i högtalaren blir 
sel sva.g som möjligt. Man uppnår med denna 

metod fullt tillfredsställande re, ultat och man 

kan för övrigt även utföra denna si ta trim

ning, om man sedan mOLLagaren i övrigt :ir 
färdigtrimmad, avst ämmer mottagaren till 

Fj\'l-~ tationen på 92 Mp/ s och sedan justerar 
sekundlärliIIdningcn på transformatorn F327 

till dess all bästa ljudkvalitet erhålles. Vid 

denna trimning märker man snart, alt m3n 

i två ytterlägen erhåller mycket sämre kva

litet under det all man inom ett ganska snävt 

begrän sa t område i mitten mellan dessa ) t

terlägen erhå ller fullgod kvalitet. Dct gäller 

nu all just era kärnan .il exakt mitt i della 

distorsions-fria område som det överhuvud är 

möjligt. 

När MF-kretsa rna är klara återstår endast 

att trimma osc illator- och sign alkrctsar för 
UKV. Härvid måste man ha tillgång till en 

signal generator, som gil r upp till BG-110 
]\fp/s. En kalihrerad griddipmeter, som når 

dessa frekvenser, går också hra och i vär ·ta 
f.all kan man klara ig med ö\'{:rtoncr från 

en , ignalgenera tor som gå r upp till 35 Mp/ s 

(3 :e tonen) cll er till 30 iVlp/ s (4:e tonen ). 
Vid trimnjngen trimmar man först in 

gränsfrekvenserna i skala ns ytterlägen genom 
trimnin g av oseillatorkreLens kärna och 

trintko nrlensator pil. samma .•ätt som beskrevs 
för AM-områdena. Därefter trimmas HF-ste

gc ts anodkrets genolIl trimning av kärna och 
trimkonden,ator i denna kret vid trimpunk

terna som anges i tab. L An-l.CI1.nkret sen, &Dm 
är fa st avstämd triml113s med kretsens kärna 

till ea 95 :Mp! s, dvs. mitt i DI- UKV-bandet. 

R ättelse. 
I fi g. 2 (i nr 4/ 1953, s. 22) har en jordför

bindning till sammanbin.dningspunkl en mel 
l an R23 och R24 bortfalli t. 

, 

Nybörjarkon ~truktioner pil. enhetsehas
s ier har beskrivits i föl ja nde tid-igare 

nr av POPU LAR RADIO : 
nr 10/1952 : Enhetsehassiet, bra sak för 

amatörbyggare. 

Beskrivning av dc olika enheterna, 


varav enhetschassiet är uppbygg t. 

nr 11 /1952: Nätan slutningsaggregat. 

Avsedd att användas som strömkälla 
för de följ.ande nybörjarkonstruk

tion erna. 
nr 1/ 1953: LF- och slutsteg_ 

Förstärkare lämplig för grammofon 
a\" pclning och som LF-för·s tärkare 

för mOllaga rkon truktioner. 
nr 3/ 1953: Detektorenhe t för lokalmot· 

tagning. 

En enkel tiJbat s för mottagning a ~ 

lokalstation pil mellanvåg. 
\ 

Hittills har vi i denna artikelse rie för ny

börjare endast behandlat relativt enkla OCI\ 

elementära kon struktioner. Här kommer emel 
lertid en något mera avancerad sak: ett blan

dar. teg+ett ~'/Fs t eg, up·pbyggt kring en spol
enhet för lå ng- , mellan- och kortvåg. Till 

sammans med det tidigare beskrivna LF- och 
sl utstegd och nätenh eten erhålles en hii:,;
effektiv mottagare med relativt hög käns lig
het och god selektivitet. Genom all en s_ K_ 
beatoscillator inkludera ts, erhålles förutsätt 
nill~ar för en framtida utbyggnad till tra fik

mottagare för kortvåg. 
Först några ord om den principiella »bak

grunden» till apparatun. I nyhörj arkon.<; truk
tionen (POP ULAR RADIO nr 3/1953) var 
det fråga om en mycket enkel lokalmottaga rc, 

hcstå"nde av återkopplad detektor. I denna 
mottaga re påfördes dL'.II signalspänning, som 

erhölls fr ån antennen till ett enkelt förstär
karsteg, i vilket s.ignalspänningen förstärktes 
och samtidigt demodulerad es, . l att den på 
signalspänningen inmodulerad e ton frck vens

~ pänllingell d irekt erhöll s på s tege ts utgiings
ida. Denna typ av mottagare, i vi lken alltså 

signal5pänoingen direkt förstärkes och demo
duleras, benänlll es rak mottagare_ Denna 1110t

tagaretyp ha r alltmera börjat förlora i bet)' 
del se , å tminstone när det gäller effektivare 
mottagare med högre förstärkning och hällre 
~elcktivitet. l stället arb etar lilan numera 
van l igen med s. k. superheterod yner ellcr 
»SlIp rar». Principen för sådana mottagare är, 
att mun later den frå n antennen inkomman
de ~pännin "en blandas med en oi'ciJlatorspän 
nill " , som alEtras i mottagaren. H ärvid upp

~ t · r det "id blandningsprocess<~ n bL a. en 
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En tip-top super 

skillnadsfrekvens, dvs. en spänning, vars fre· 

kvens är lika med skillnaden mellan signal

oeh osc illatorspänningen och det är denna 

skillnad sfrekvens, som man benämner MF

spänning, man förs tärker upp i det s. k. meJ· 
lanfrekvenssteget (MF-steget). 

Man omvandlar allt.å s ig nalft'ekven~en an · 

t ingen den är belägen pil lang-, mellan- ell~r 

kort "Äg till samma fasta frekv ens, oeh man 

säger också att man i blandarsteget åstad
kommer ,s. k. frekvensomvandling eller fr e· 

kvenstra nsponering. 

Fördelen med denna frekvensomvandling 

är att man i MF-förstärkaren kan hålla en 

frekve ns som är lätt att förstärka (470 kps 
i Illodellapparaten). Genom att frekvens.en är 

fa st, får man därjämte konstanta egenskaper 
i fråga om förstärkning och selektivitet, oav

sett vilket område , ignalfrekvensen ligg,;r 

pu . Därjämte är det lättare alt utan risk för 

instabilitet ordna med hög förstärkning i ett 
förs tärkar,; teg för en fas t frekvens, än vad d ~t 

skuLle vara, a tt ha hög förs tärkning vid varier

bar frekvens. 

Nu bygger man upp mottagaren S' , att den 

avstfunda kretsen för i!l!kommand e signalspän

ningen och den avstämda kre ts, som in ;);å r i 

mottagarens o,cillator (och som bes tämmer 

den alstrade oscillatorns frekvens ), avstämmeR 
moJ en vridkond ensator, som är anbringad pli 

~Ullll1la ralt (gangkondensatorl. Och man ser 
samtidig t till, att o,eillatorfrekvensen hela 

tid en ligger över signalfrekvelben på ett kon
stant av tänd ( = mellanfrekven 'en) frä n den

fl1 , så a tt meJIanfrekven en (som ju är=skill 

naden i frekvens mellan oscillator och sign nl

frekvens) alltid .ä r d n"amma. Oberoende ac 
hur mottagaren avstämmes kommer Illan 61 

med heat-oscillator 


lunda aUtid att få en konst'3nt mellanfrekven s
spänning. 

Principschemat 

I mOlt3garen haT använts en spolen het in
nehållande avstämda kretsar för lång-, me:
lan- och kortvåg. Spol~)';;t,>met är avsett att 

användas tillsanunans med en två gangkonden
sutor på 2 XsOO pF, och därvid får man de 

frekvensområden, som anges i tab. 1. I samma 

tabell ang<;s även de frek venser, där trim
ning skall sk(~ . I s. k, trimpunkter (~(~ mer här

om under rubriken Trimning). 

Signalspänningen från antennl'n påföres 

ingångskret s.en i spolsystemet. Denna krets iir 

o ck~å ansluten till styrgallret i h"ptodd elen, 

som fungerar som blandarrör, i det kombi '1e
rade blandare- och oseillatorröret ECH42. 

Trioddelen fungerar i detta rör .'om oscilla
torrör, oeh oscillatorrörets galler ä r internt 

förbundet med ett galler i heptoddeJen, var· 

igenom elektrons trömm.e n i heptodde len sam
tidigt styres av , åväl oseillator;; pänningen från 

oscillatordelen, som inkommande signalspä!1

ningen. Hänid alstra s den skilln3,d,frekvens, 

POPULÄR RADIO:s nybör
jarkonstruktion nr 4 omfattar 
ett blandarsteg + ett MF
och detektorste·g + en beat
oscillator. Tillsammans med 
LF- och slutsteget jämte nät
enheten, som beskrivits .tidi
gare, bildar dessa enheter till
sammans en effektiv super
heterodyn för mellan-, kort
och långvåg. 

m,·ll nnfrekven en, som vi tidigare talat om. 

Denna s.killnacLsfrekvens uttages i blandar

rörets anodkret s. 
Styrga llret i oscillatortrioden erhåller gal

lerförspänning genom att gallers tröm, då trio

den svänger, flyter genom en gaJlerläeka 

(R~). Normal o-allerström är 0,2 mA; vid 

denna ström erhåll es gynnsammaste bland
ningsbranthet i blandarröret och minsta brus. 

Om gallerströmmen är= O, är delta ett tecken 
på, att osr;illatorn inte svänger. 

Skärmg. Ilcrsl'änningen + 85 V för blandar-

Tab. l. Trimpunkter för spo[syslemet 

Grän,f rekvenser 
Trimpunkter (skalans ändpunkter) 

5,9-18 :'Ilp i 
( kä rna 03) ( ) 

520 kp j s-1600 kp/ s 
( kärna 02) (trimrner 02) 

ISO kp/s--300 kp / ,; 
(kärna Oll (t rimmer 01 ) 

6,5 Mp/ s 
(kärna 53) 


570 kp/ s 

(kärna S2) 


167 kp/ 280 kp / s 

(kärna S1) ( trimmer S1) 
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Fig. 1. Prin cipschema 

Katodmotstånd R3 +avkopplingskonden.sator C2 för 
stånd Rn+avkopplingskondensator Cu för EAF42 
Dessa kopplingselement inkopplas vid a l·esp. b. 

.-~r-----------~--~------------------------~-----,~~--~+250 

röret erhålles över en resistiv spänningsdela
re, Les tåcnde av motstånden R1 och R2, val
dera på 30 kohm, är avkopplad med ~nR2 

kond ensator på 50000 pF. 
Den mellanfrekventa signal, som erhålles i 

blandarröret, uttages över en avstämd kret s, 

-

Stycklista : 

R l =R2=30 kolun, l W 

R4 =R13=Ru =20 kolun, 1/ 2 W 

R3 =400 ohm, 1/ 2 W 

R;,::;:R 15 =1O kolun, 1/2 W 

R6=Rll=1 Mohm, 1/ 2 W 

R7 =2 kohm, l W 

Rs=l00 kohm, 1/ 2 W 

R12= 50 kolun 

Rg =300 ohm, 1/ 2 W 

R10=0,5 Mohm, 1/2 W 

Cl =CQ=C4=CR=Ce=CH 

=C1< = 50 000 pF papper 
(ind.·fria) 

C3 =C 1O =100 pF glimmer 

C;;=16 fJ-F, 450 V eL-lyt. 

C,=C14= = 500 pF, glimmer CI5 

C6 =2 X500 pF, gangkondensa tor 

Cl~ ::;: 200 pF, glinnncr 

C13=ca 5 [lF (~e text) 

CJ(;= 25 pF lrimkonden, alor (ELFA) 

= 1000 pF glimm er 

MF1, MF2, MF3 mellanfrekvens transformator, 

Philip 5730/ 70 (ELFA) 470 kp/ s 

Spolen het, ALFA, typ 70 K (ELFA) 

l st ECH42 (Philips) 

l st EAF4,2 (Philip~ ) 

l st 6SJ7 

2 st rörhållare rimlock 

l st rörhållare oktal 

l st enpolig strömbrytare 

Cl 

30:.5 

R7 

för superenheten. 

ECH42 samt katodmot
återfinnes ej i schemat. 

förEta mellanfrckvens tran sfo rmalom (MF 1) 

LIandarrörets anodkrets. Primär- oeh sekun
lärlind ningarna i denna är avstämda till frc
kvensen 470 kp/s, och den över sekundår
lindningen erhJ.llna MF-spänningen påför~s 

styrgallret på det rör (EAF 42), som ingår i 

a+ 

+ 2SQ V 

Arr-----------------__-J 

Fig. 2. Kopplingsschema för superenheten, monterad på enhe tschassie. Katodmotstånd R + 
+avkopplingskondensator C2 för ECH42 samt katodmot tånd R9+avkopplingskondensator 
C9 för EAF42 åtel·finnes ej i schemat. Dessa ,kopplingselement inkopplas vid a resp. b. 
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-''IF-steget. Där förstärkes den mellanfrekvell 

ta signalen ytterligare; i anodkretsen på Mf

röret ingår ytterli o'are en MF-transformator 

(MF 2) av samma uppbyggnad och typ som 

-'iF 1. 

Som synes är anoden på såväl MF-röret 
..om blanclarröret ansluten till uttag på resp_ 

transformatorer; detta för att nago t minska 

dämpningen på resp. MF-krets.ar, vilket ökar 

}IF-förstärkarens selektivitet. Samma sak gäl

If'[ även signaldioden, som är ansl uten till 
Mr-transformatorn MF 2. Denna är som ,-y

ne.s likaledes ansluten till ett uttag på se

kundärlindningen i 'MF 2, detta för att minska 

den dämpning, som uppstår genom att dio
den shuntar MF-kretsen. 

1fF-rö'ret erhåller skärmgallerlörspänning 

över ett seriernotstånd R8, avkopplat till jord 
med kondensatorn C8. 

Den dem{)dulerade MF-spänningen påfö,'es 

"ia e tt RC-filter R12+C12, som »rensar oort» 

d.e kvarstående mellanfrekventa svängningar

na, de uLgång'sklämmor, SOm skall anslutas 
till LF- och slutsteget (beskreY'S i POPULÄR 

RADIO nr 1/1953). Samtidigt uttages från 

signallikriktaren en automatisk förstärknings

regleringsspänning (AF R-spänning), som efter 

filtrering i RC-filtret Rll+Cll, i vilket såväl 
mellanfrekventa som tonfrekventa spännings

komponenter rensas bort, och efter vilket en

dast en likspänning proportionell m.ot MF
spänningens storlek kV'arstår, påföres MF

rörets styrgaller. Samma AFR-spänning till

föres via sp{)lsystemet även styrgallret i blan

darröret. För all förhindra oavsiktlig kopp

ling är ett RC-filter R6+C4 inkopplat i AFR
t illed ni ngen_ 

.. '\utomatiska förstärkningsregleringen har 
t iii uppgift att reglera förstär,kningen i blan

dare- och MF-steg så, att dessa inte blir över

styrda när man tar in en stark station. Den

na automatiska förstärkningsreglering sker nu 

genom att man på det sätt som antytts tillför 

nyssnämnda rör en negativ gallerförspänning. 
Ju större denna negativa gallerlörspänning är, 

desto J.ägre blir förstärkningen i resp_ rör. På 

5å säLt sker en automatisk anpassning av för
stärkningen i mottagaren efter sign alens styr

ka. Oberoende av styrka.n av den. mottagna 
signalen får man en tämlige.n konstant ut

gångsspänning till LF- och slutsteget, vilket 

i.nnebär att alla ,tationer oavsett styrka blir 

ungefär lika starka i högtalaren. 

Med det enkla AFR-system som tiUämpas 

här blir visserligen inte denna automatiska 
förstärkningsreglering .. å eifektiv, alt man 
, lipper använda volymkontrollen för att hålla 

kons tant styrka, men den är dock tillräckligt 

ef fektiv att förhindra överstyrning av motta
garen vid exempelvis mottagning av lokalsän

daren. 

Den som är intresser,ad av att sätta sig in 

i frågor som rör en motlagares uppbyggnad 

Fig. 3_ Den färdiga s uperenheten, monterad tillsammans med det LF
och slutsteg, som beskrevs i nr 1/ 1953. 

och som vill lära sig, om man beräknar och 

projekterar en ny mottagare, rekommenderas 
att skaffa sig RATHEISER-KECLIK

SCHRÖDER : Radioteknisk uppslagsbok (Nor· 
disk Rotogravyr) _ 

Beatoscillatorn 

Vi konuner nu till beatoscillatorn. Denna an

vändes endast vid telegrafimottagning, och 
kan - om man inte är intresserad· av sådan 

mottagning helt och hållet uteläm.na:;. 
Beatoscillatorns enda uppgift är aH alstra en 

spänning, som skall interferera med en in

kommande omodulerad MF-spänning och dä r

med alstra en interferenston, som blir hörbar 
genom demoduleringen_ Utan denna interfe

renston skulle man inte kunna uppfatta tel ~

O'ra fi ignaler, som utsändes med omodulerad 

bärvåg. 
För beatoscillatorn utnyttjas en modifierad 

Hartley-koppling, och som avstämningsspole 

i oscillatorn ingår sekundärlindningen i en 

MF-transformator (MF 3) av samma typ som 
MF l och MF 2_ Den uttagna beatspänningcn 

uttages frän transformatorns pnmärlindning 

och påföres via en liten kondensator C 13 
signald.ioden. BeatosciHatom är försedd med 
en variabel trirnkondensator, C 16, vars ratt 
är tillgänglig från apparatens framsida. Den

na ratt inställes så, att man: med den till mel
lanfrekvensen transponerade signalspänningen 

får en hörbar interferenston av c a 1000 p/". 
Tonhöjden hos interferenstonen kan varieras 
genom ändring av beatoscillatoms frekvens, 

vilket kan vara fördelaktigt i vissa fall vi .-! 

telegrafimotUlgning på överfyllda frekven:;
band. 

Som nyss nämnts behöver beatoscillatorn 

endast användas vid mottagning av sändare 
med omodulerad bärvåg, dvs_ vid mottagning 

av CW-stationer. Vid mottagning av telefoni 
eller rundMd~o, måste man däremot slå ifrån 

beatoscillatorn, annars får man en besväran

de interferenston_ Beatoscillatorn är därfiir 
försedd med en särskild omkopplare, meJ 
van hjälp man kan s tänga av den genom all 

slå ifrån anodspänningen till den. 

Det kanske bör omnämnas, att för den som 
tänker ägna sig åt kortvåg är det nödvändigt , 

att ha en beatoscillator i mottagaren, och vi 
kan red an nu avslöja att vi tänker fortsätta 

dessa nybörjarbeskrivningar med en enkel 

konverter, i vilken dubbel frekvensomvanJ
ling konuner all tillämpas, och i vilken kort

vägs&ignalerna transponeras till en frekvens, 
som kan mottagas med denna mottagarenhel. 

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

För radioamatörer som vill 
veta mer om radio: 

RATHEISER.KECLIK. 

SCHRÖDER: 


Radioteknisk Uppslagsbok 


lOO-tals kopplingsvarianter 

och beräkningsexempel 


En guldgruva för ra


diotekniker och amatörer! 
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SKÄRMBURKAR AV MUMETAL 
stor sortering i lag-er . Bland andra skär
mar till katodstrå lerör finns passande
till 5epl. Vid beställning av burkar upp 
giv mått och vi levererar närmaste stor
lek. Skärmar efter ritning kan tillverkas. 
Mumetal-plut i olika tjocklekar lager
föres. Begär prislista. 

GeneraIngent e r 

A B E. W E S T E R B E R G 
TUllnelgalan 2:3, SlockhoJm lel. 20 i8 66 

~-----------------------------------

AMATORER 

Vi har på senaste tiden avsevärt utökat 
va r sortering av amatörmateriel , varav 
vi vilja framhålla: 


Philips spolstommar 7 mm diam. med 

trirnkärna 

Philips lufttrimra r 

Philips avstämningskondensatore r 2 X 500 
pF och 3X .'OO pF. 

Philips Mellanfrekven stransform a to rer, 
Runda och miniatyr. 

Riklig sorterin.!:{ av televisionsmateriel. 
Bandkabel 300 ohm 


H F Drosslar, 60 uH, 100 uH, lmH, 2,5 mH. 


Importaktiebolaget Inetra 

Telefon 200147, 216255 

negeringsgatan 97 

STOCKHOLM 

\ 

Rekvirera vårt supptement över T.V. och 
amatörmater iel samt vår reali sa tionslis'la 
över Potentlometrar och trådlindade 
motstånd. 

,------------------------------------/ 

Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer eller diskussionsinlägg 
trån vlrn läsare. De åsikter som fram
föras står helt tör vederbörande in
sändares räb:ning. 

;\Iodifierat nätaggregat 

En av våra mcdarlJ!'töre, Sune Baeckström, 

SM4,xL har konuni[ med ett för:la~ till 
förbättringar i principschemat för n:l tdelen, 

som beskrcv, i nr 111952. 
Han skriver: 

»- Betr. nätanslutningsa 'greglltet sid. 24: 11 
föreslås ingångsmotstånd pil 100 Q/ 2W inskju
tet framför första Cl . Då får V2 ej s1l »direkt» 

kondensatoringång, varför TR får gynnsam
mare förhållanden medelström / topp.,tröm och 
spänningsregle ringen blir något förbättrad 

(och lite t filtrering också). Genom att detta 

100 Q ligger på en »ingångsdros""ls» plats , ger 
det obetydligt större spänningdall än enligt 

ohms lag, men det är fö rswnbart. Tl'ansfonn~ 

torn »svalnao> i alla fall mycket mer vid mot
ståndets inkoppling! 

Dessutom kan påpekas att en del övertoner 

Vlra läeare är välkomna med bIdra.. 
nnder denna rubrik! knepl.._ koPJtUnpr 
och mätmetoder. läUlllverkade detalJ_r, 
enkla och effektiva hjälpmedel för aer
vice och feloöknlu.r etc_ Varje Inför' 111
dral' honoreras med kr. 6: -. 

Instrumentshuntar på glasrörssäkringar 

Gamla glasrörssäkringar är alldeles utmärkt 
att linda instrumentshuntar på. Löd fas t en 

bit kopplings tråd i vardera änden på säk-

Lödes 

.) . ~(T!7??Z ((in~
Kopplmgslrod 

ringen. Löd fast shunt tråden i denna. För 
att fixera shunItrådens lä ge stryk på litet 
Ferbolack. 

( -AHK) 

av högre frekvens (från nätfrekvensen) ibland 

ställer till litet extra oljud, och därför bör den 

sista filterkondensatorn Cl (åt R l till) paral 

lellkopplas med en 50000 pF; jag vet bygg3

re, som oberoend-e av varandra kommit till 

samma slutsats. 
Slutligen kan påpekas, alt bleedern på 45 

kQ bör ligga så, att avbrott blir högst osanno

likt även i og)'nn samma fall och vid ogynn
samma yttre omständigheter; bleedern bör 

därför läggas direkt mellan + 300(8) och jord. 

icke via vid V l . Slutligrm kan symme treR J 
ringen av 6,3 V mot jord hjälpas upp medelst 
tv- 0,1 ,uF, lagda från »1» mot jord resp_ från 

»:3» mot jord. 
BetL brytaren 0II föreslås en ändring, så alt 

den blir enkla re och kommer in på ett ur sä
kerhetssynpunkt bättre sätt, nämligen så, at! 

anodtilledningarna får vara obrutna och bry
taren inlägges på jordsidan av ultag 4 från 

TR. Som litet »krydda» på det hela föreslås, 
att TR säkras på primärsidan, och alt avstör

ning på 5000 pF (3750 V) anordnas där. Med 
ovannämnda förslag skulle en likriktare i prin

cip se ut som visas i bil. skiss . 
Om utbytes mot en Grae tz-kopplad se V2 

lenbrygga, bör 50000 pF kopplas mellan ulta

gp n 3 och 5 på nätlransformatorn ». 

Hemmagjorda banankontakter 

Banankontakter kan lätt hemma tillverkas a \ 

ö. k. saxoprintar över vilka träd es en stump a\ 

gumm i- eller plastslang. Se fig. Kopplings -lad

d r n lräd es genom öglan och vikes, \'areft er 

- !\oppli ngs
sladd 

Gummi-eller 
plastslang 

Ögla 

Saxsprint 

Fi lashär 
slangen trädes på över sprinten från den fila

de änden. 
(F IV) 
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INGE~~,~~!~~~~A ili H,~~~~"~~~~~,UlST 
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Nybt'okajen 7. Stockholm 7 ~ Telefon \'äxel 234955 

Serviceverkstad och värmeteknisk avdelning: Huddingevägen 113, Johanneshov. Tel. 590155 

Normalinstrument 
för likström typ HL med 
'\-ridspolesystem, DOggt'8 0 0

bet, + O, l %. Instrumentet har 
mV,aosl-;tningsklämmor för 60 

150 m V, 3 mA och 15 mA. Till instrumentet kan levererus separota 
.buntar och förkopplingsmotstånd för upp till aooo A och 3000 V. 

Precisio"sinstrument 
Joed vridjäro8system typ Ft, rör 
lik- och växe lström i utförande 
enligt kluss 0,5 vid vi.ixclström 15 
till 100 pis. Levereras såsom am
peremetrar och voltmetrar med 
ett flertal olika måtområden. A,· 
särskilt intresse är typ Fla 4 med 
mätområdena 1. 2,6, 2.5 och 100 A 
med inbyggd omkopplare . 

Precisionsinstrument 
med vridjärnssystero typ FL, i 
huvudsak motsvarande typ Fl. meu 
med noggrannhet enligt klass 0.2. 

Astatisk precisionswaltmeter 
typ CCt med elektrodyna
miskt mätsystem utan 
järn, tillverkas för ett fler
tal olika ström- och spän
ningsYärden. 

Ljusvis arwatlmete r 

typ CLM med skärmat , 
spiinnbandsnpphängt elek· 
trodynamiskt lOätsystem med 
mycket förnämliga dato. NoggrRnn~ 
beten är ± O, l lliD och nvlä~ningcn sker 
pli en dubuel skala roed en sammanlagd 
Rkullöngd av 300 rom . Trots skallängden iir 
instrumentets dirneusioner desamma som {(-jr 'wattmeter GCt. 

Ljuspunktskrivare 
typ HLt 1. Mätsystemen 
äro utbytbara och såväl 
käDsliga galvanometer~}' 

~tem 80m system med hög 
egenfrekvens fin-
DSS tillgängliga. ~ 

Diagrammet är 
oroedelbar! syn
ligt och någon 
framkalIninr: 
kräves ej. 

Ljusvisaregalvallo' 
meter 
typ HLM med spiinnuand.
upphängd vridspole o~ h 

iobyggd känsligbetsoro
kopplare. Leyel;cras även 
graderad 80m mikroam 
peremeter ellct' millivolt· 
meter. 

J'ungfrekvensmeter . 
typ Qt med upp till 4 tungkam Iii ' r" 
mar vilka kunna väljas inom 
frekvensområdet 10 p/ s till 1300 o; \ ! 
p /s. Frekvensnoggraooheten är 

iid " ' + O, 3°10. 

)"" ! . 

Hartmann & Brauns tinverkllingsprogram omfattar ii 1:(>11 

måtbryggor, kompensatorer, kabeifelmätkoJfertar samt 
mätanordningar för måltraltsformatorer och k raflt rall s

formatorer. Begär ing&ende data fr&n 



/----------------------------------~\ Trasiga motstånd 

vatten- och dammtäta högtalare 

i rostfritt utförande 

(diameter 25 cm - djup 12 cm) 

Modell SKOT 

till båtar, hamnanläggningar, färjelägen, järnvägsstationer, verk

städer, tvättinrättningar, bodanstalter, kvarnar, stoll, fabriker etc. 

etc. -- överallt till lokaler, där det är fuktigt, vått eller dammfyllt. 

Förträfflig för återgivning av tal och musik under de mest ogynn

samma förhållanden -- inom- eller utomhus. 

RADIO AB PEERLESS 

St. Nygatan 18 - Malmö - Tel. 79494 

~-----------------==------------------------------------------------_/
34:5 

I re.gel kastar man sin a trådlindade motstånd 
när det visar sig vara avbrott i motstånd~ 

lindningen. Det behöver man emeller tid ej göra 

med den typ av motstånd som är försedda 
med »sliders.kåre», ty det är en enkel sak at l 
överbrygga det trasiga stället med två slider~ 
hopkopplade med kopplings tråd. Det exakt j 

Kopp lingstråd 

av.brottsstäJlet finnes lätt genom motstil nd,
mätning. P. g. s- att dessa motstånd vanligt
vis ha ganska hög resistans har den lilla 
minskningen i motståndets total värde i regel 
ingen betydelse för dess användn ing på ur

sprungsstäJJet. (Om det visar sig nödvändigt 
kan man ju flytta den ordinarie slidern nå

got.) 
-ARK 

Brottsl(ydd för testsladdar 

hindras lätt, om en hylsa aven kasserad ba
nankontakt påträdes sladden, innan krokodil

klämman lödes, varefter hylsan påtränges över 

lödningen på klämman. 
Pau l Mikaelsson 

Under rubriken Rndioiodustriu8 Dy .. 
h eter Införes uppgIfter från tillverkar. 
och I.m.portörer om nyheter, som Bl' 
företagen illtroducera8 pä marknaden. 

Bilradar 

Nys/röms Karosserifabrik, Umeå, demonstre

rade vid en pressvisning för fackpressen den 
16 mars en anordning, som man benämnt 
»bilradan_ Vid demonstrationen nämnde,. 
att man kommer att försöka få denna »hilrd
darutrustning» obligatorisk för samtliga bilar 
i l 8.'ll de t, onekligen ett fantast iskt projekt, som 
väj heller knappast går att förverkliga. 

Anläggningen, för vilken endast ytter-t 
knapphändiga tekniska data lämnades, vi6as i 
fjg. Den består prindpieJlt aven sändare och 
en mottag'are med gemensam antenn. Appara
turen, som d,rivs av bilbatteriet via en litell 
inbyggd omformare, har två lägen, d h ett 



kombinerat sändare· och mot tagareläge, dels 
ett sändareläge. I det kombinerade sändare
lIIottagareläget u tsän<:les av sändaren korta 
pulser på en frekvens omkring 30 Mp/s och 
i intervalJern.'a mellan sändpuherna sker mot· 
tagning, Sändaren i ett fordon påverkar ett 
mötande fordons »radarmottagare», 	 varvid en 
lampa med blinkande rött sken varnar f(;r 
den fara, som fordonsmöte eller 	 landsvägs· 
uvergång utgör. Lampans blinkning blir ore· 
gelbunden och beroende av pulslängden i 
resp. anläggningar. 

Om apparaten s-tälles i sändläge, exempel· 
vis när fordonet parke.ras på loand'SVäg, ger 
den en kontinuerlig signal. Härv,id uppstår 
en regelbunden blinkming i an'nalkande for· 
dons \'arningslarnpa, om vederbörande har sin 
anläggning på det kombinera·de »sändare
mottaga reläget» , 

Räckvidden för apparaturen anges till ca 
300 m, Priset uppgavs preliminärt till Cö 

,~OO: - kr. 

Högklassig förstärkare 


Ingenjörsfirma Thellrrwd & Wall, Stockholm, 

har översänt data för den engelska kvalitets· 

förstärkaren Q.U.A.D. fran The Acoustical 

M/g Co Ltd, England . Förstärkaren är för· 

sedd med en separat förstärkare med kon· 

trollorgan för höjning eller sänkning av bas 

och diskant. Vidare finns ett avskärningsfil-


Fig. L Förförstärkarens chassie och manöver
panel. Skyddskåpan borttag~n. 

NYA små stabila 

vakuumtäta 

Philips germaniumdioder ha goda elektriska egenskaper och 
stora fördelar som likriktare vid frekvenser upp till 100 
Mp/s Detta gör dem särskilt lämpliga för ultrakortvågsteknik 
och te levision . De ha också funnit vidsträckt användning I mät
apparater och elektroniska utrustningar av många andra slog. 

2$ 
~~+------- 20-------1 

Ge!mo",...m· Voll' o"': l(od 
ki ;~! all 

Dioden består aven germaniumkristal l en halv ledare ver
kande som likriktare - mot vilken en spetsad vollramtråd gör 
kontakt. De båda elektroderna äro fastlödda vid metallhållare, 
vakuumtätt insmälta i en glaskolv. Metallhållarno ha anslut
ningar av förzinkad nickeltråd lör att underlätta fastlödningen . 

Typ 1 O A50 1 O A51 	 I 
I OA55 IOA60 1 OA61 

: 
 I 

Max . spörrspönning 75 V 75 V 120 V 130 V I 100 V1 1 I 

Framslröm vid IV I> 5 mA I> 5 mA I> 4 mA ! - I> 2 5 mA 

< 100 Jl A1< 30 Jl A I< -7 IlA \ <500 \l. A l 
(10 V) (10 V) (100 V) I

Ba ckslröm 	 
(50 V) 

Max. IramslrÖm 

medelvö rde, kanl . 
 5 mA I 50 mA I 50 mA I 50 mA 15 mA 

lappvörde, 

inlermill. 
 1 150 mA 1150 mA I150 mA - I 15 mAI 
överbel. max. 1500 mA I 500 mA I 500 mA i - I 500 mA 
l s 

Egenka pacilans I l pF 

Temperalurområde -50° 	 C till + 75° CI 
Philips germaniumdioder ha mycket små dimensioner, sakna 
sockel och äro lätta alt löda med korta anslutningar. De äro 
okänsliga för vibrationer och tåla kroltiga, kortvariga över
belastningar. Phi lips Radioavdelning slår gärna Iii I tjänst med 
yllerligare upplysningar om data och användningsområden. 

PHILIPS 
Rad ioavdelningen . Stockholm 6. 

Tel . 340580, lör ri kssamtal 340680 
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Fig. 2_ Freh cmkurvor vid olika bas- oc
ka nt in; tällninga r, 

ter för grammofonspelning inbyggt. 

nin g" fre k"cnser äro 6 kp!s eller 8 
a\ skärning~branthelen är variabel mell 

A'i'käl

kp (s, och 
10 

och 100 dB per oktav_ Distorsionen är 0,25 °/0 
4 Som temperatur vid 12 watt utgå ngseffekt. Två högimped i\ a 

kännare olik!! ingångar finn as med re p. 10 m V och 50 m\ 
medium. 

känslighel vid 12 W. Den sen a r~ ingangen är 

avsedd för grammofonspelning och har enVåra /,ermistorer ö-ro konstruerade för snabb 
bashöjning a \ 6 dB per oktav från 300 p i;. 

och nl ·dåt. Brullwivån ligger 75 dB under ul
a"kylnin.{f. Lälta a/t löda. 

TIP SPÄNN NGSFAl I. spänningen för 12 W uteffekt. Med urkoppld

p 50- 300 mA 6-30 V de frekvenskontroller är hekvenskurvan rak I I 
inom l dB 20-20000 p/ s_ Apparaten är S· 

märkt . 
S 50- 600 mA 12-,10 V 

2-15 V 
_ _ K_ _ l~1000 mA _'I 

R 500-5000 mA 3-12 V 

Miniatyr-MF-transformatorVidarl! U Jpl'Y.~/än ur ro Il * . En MF·transformator i miniatyrutförande har 

introducerats av P/essey Co, Ilford, Essex, 
Ensam- -, A B I M P U L S Telefon 

England. Storleken fra mgår genom en jämfi;·försäljare 210808 
relse med myntet i f ig_ 1. Trots de små el i-Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

, 
P. H. BRANS: 

RADIORÖR VADE-MECUMr 

· 
-. " 0 

, m ) 

9_ upplagan 

DATATABELLER 
Fullständiga da ta och soc kel

kopplingar fö r över 8 000 mot

tagar-, sändar- och likriktar

rör. 

Anvisningar på svenska. 


PRIS Kr 19,

VÄ'LKÄ'NDl 

10. upplagan 

JÄMFÖRELSETABELLER 
Mottagar-, sändar- och Jikriktarrör samt 
kris talldioder och -trioder. Ev, avvikelser i 
data och sockelkopplinga r mellan utbytbara 
typer äro angivna i överskådlig form, Även 
militära rörtyper. Anvisningar på svenska, 

PRIS KelS,-

NYHETl 

INGENJÖRSFIRMAN TELEANALYS 

Björngårdsgatan 3 Stockholm Sö Tel. 400085 


KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
\ 

Dag- ocb afto nskola. Ingenjörs-, verkmästare- ocb törmanse:umea. 
Teleteknik med radlo- ocb radarteknik. lIIuklnteknlk m ed verks tadstekllik. 
Låga levnadskostnader : 100 kr. lägre pr mAn _ än I Stockbolm o. Göteborg. 
Moderna kursplaner. Höstterminen börjar 1 sept. Studiebandbok sändes 
på begäran. Angiv fack, praktik, lider m. m. Aberopa denna tidning.~i~ Telefon: KöpiD" 11316, - Rektor. 

mensionerna är egenskaperna i stor! desam

ma som tidiga re gäller för MF-Iransformato· 

rer i betydligt mer spatiös ut formning . Kur
vorna i fig. 2 vi sar typi sk:!. frekve nskurvor, 

som uppnås i MF-förstärkare ulrustade med 

MF-transformatorer av detta slag . Den övre 
kurvan avser de fall alt endast en MF·trall ,; 

36: .; 
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formator ingår i ett MF-steg. Den undre kur


van avser en i\IF-förstärkare innehållande två 


MF-transformatorer. 


Generator för tidsmarkering 


Firma Erik Ferner, Stockholm, har introdu


cerat ett nytt instrument från det amerikan


~ka företaget Tektronix, en generator för tidE


markering på oscilloskop. Denna generator 


ger tidsmarkeringar för tids-inlervaller om l, 


5, 10, SO, 100, 500 ,us, l, 5, 10, 50,100, 500 ms 


och l s. Alla dessa lidsmarkeringar kan er


hållas separat eller i vilken kombination som 


\ 

CEMEK SIGNALGENERATOR TYP AM3 

• • • 	 
• 
t.
• .""'---', 	 (,;. 
,. ., . ,. . 
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:.: /1 r~r...:'r·, , '..,l-. 	 .: .. 
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Helt s,ensku,lverkud AM-signalgenerator spe<!iellt byggd för mätningar å 
moderna högkäos-!lga mottagare. Stabil mekanisk och elektrisk uppbyggnad. 
Framsidan försedd med skyddslock . Ett antal av den.n.a och liknande typer 
levererude t ill Kungl. Armeförvaltaingen_ 

\'ild.igaste data: 
Frekvensområde : 100 kp/s-IO Mp/s i sex band. Noggrannhet ± 0,5 %. 

Utspänning: 0,1 fA.V-50 mV ± 15 % + 0,1 fA.V. 
Strålning: Ej över 0,1 fA.V. 
M.odulation: 0---50 % . Fri från frek,ensmodulation. Yttre modulation 

50--10000 r/s. 
Garanti: Signalgeneratorn garanteras i ett år från leveransdatum 

för fullgod funktion. 
Ovanstående generator tillverkas även för FlIl med frekvensområde l Mp/s 

-70 Mp/s. 
Närmare uppJysrhlngar direkt från fabrikantE'n : 

INGENJÖRSFIRMA CEMEK 

Vegagatan 20, Solna - Tel. 820890 

,. ,.
• • • • • • 

~ 

,.,., ~,. 

1 " 
•.. .. 

helst. Apparaten kan även användas för al ~ l

ring av sinusvi'tg på frekv enserna 5, 10 och 50 
Mp/ s. Triggpulser om l, 10 och 100 p/s och 

l , 10 och 100 kp /s kan också erhållas. AI13 
utgångsspänningar kan kontrolleras med hjälp 

aven l NIp /s-krista ll. Della instrument, som 

utvecklades för kalibrering av tidsaxeln pö. 

oscilloskop av olika slag har visa t sig använd

bart även för andra änd amil l, exempelvis kal i

brering av matematiknllskiner m. m. 

HF-millivoltmeter 

Maskin och Elekuo, Box 113, Örebro, hlr 

översä nt data för en vollmeter med inbyggd 

germaniumdiod avsedd för mätning vid fre

kvenser från 50 pis till 250 Mp/s. 

Musikälskare, Diskofiler och_ 

Tekniker med höga anspråk! 


Äntligen en "High-Fidelity" S-märkt högtalar

förstärkare med separat förförstärkare i Sverige! 

Den engelska Acoustical Q. U.A.D. 
• 	 Rak kurva 20-20000 p/s inom 1 dB vid 

urkopplade frekvenskorrektioner. 
• 	 0,25 Ofu distorsion vid 12 watt uteffekt. 
• 	 Separata bas- och diskantkontroller. 

Båda med såväl höjning som sänk
ning. 

• 	 Störspänning -75 dB. 
• 	 Nåtraspfil ter för grammofonspelning. 

Avskärn.ingsfrekvenser 6 kp/s eller 
8 kp/s med variabe l bran thet 10
100 dB per oktav. 

• 	 Två högohmiga ingångar med käns
ligheten 10 mV resp. 50 mV vid 12 W 
uteffekt . Den senare 

• 	 Ingången är försedd med bashöjning
6 dB per ok tav från 300 pis och ned
åt för att kompensera för basav
skärningen på en grammofonskiva. 

Vi föra även FM-till satser, Jsophon Orchester dubbelsystemhögtatare och bas
reflexlådor för högfidelitetslyssning tillsammans med ovanstående förstärkare. 

Ingenjörsfirman Thell.tnod & Wall Sulvägen 60, Stockholm 

Telefon: 181187, 514396 Poscadress Hägerscen 
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KONDENSATORER 
THE TELEGRAPH CONDENSER CO. LTD 


NORTH AeTON LONDON 


Hi-K PEARL CERAMICS 


Kapa-I ArbelsspänningIDimensioner 

Typcilans - I ~ L-d IDpI - ang 'am. 

250 SPG 133 1
1.0 I 500 

10.0 500 250 SPG 1 

r-
mm33_0 500 250 

~I: SPG 1lill
150 500 250 11 SPG 17.1
330 I 500 250 I SPG 1mm
470 500 250 SPG 1 I 

GENERALAGENTER 

FORSLID &. CO A.-B. 
Torsgotan 48, Slockholm - Tel. 329245, 3375 .. 5 

'~_______________________________J 

Bradmatic Limited 

Birmingham 


Inspelningshuvuden för bandspelare, 
Bandspelare med och utan förstärkare. 
Oscillatorspolar. 

Generalagent: 


AB Elektroutensilier 
H~sundu,.iigen 101 Sthlm-Solna Tel. 277236 

38:5 

Följande mätområden finnas: 0-200-50(, 

-1000-2500-5000-10000 mV. 

Instrumentet är försett med två skalor, en 

för området 0-200 mV (kvadratisk skalka

raktär) och en någorlunda linjär skala för 

övriga områden. Ingångsresistansen uppges 

vara 0,5 Molun vid l l\1p/ s och l V och in

gångskapacitansen 3 pF. 

UKV-kondensator 

En variabel kondensator avsedd [ör an'vänJ-

TRELLEBORG 

ISOLERBAND 

Ger en effektiv och varaktig iwleriog, 
är starkt m en lätt att riva och klibbar 
genast utan att kleta. 

Finnes i svart och vitt i längder om 5, 10 
0.25 m_ Bredder: 15, 20,25,30 o. 40 mm. 

TRELLEBORG S GUMMIFABRIKS 

AKTIEBOLAG - TRELL~BORG 


Stockholm, Göteborg, Malmö 

Jönköping Örebro, Sundsvall 


cerats av Hammarlund Manujacluring Cv_ 

genom deras exportör Rocke International 

Corp. 13 East 40th St. New York 16, N. Y. 

Kondensatorn är uppbyp;gd av två Sl'r i(~

kopplade sektioner och har gemensam rotor 

isolerad genom kullager med kulor av pyre,, 

glas. Härigenom elimineras skrap genom \ 1

riabelt kOlltaktfilotstilnd i lagren. En enklare 

och bättre lay-out för anslutna UKV-kretsar 

möjliggöres genom kondensatorns sym

metriska uppbyggnad. 

nin-g på UKV, 50-500 NIp/s, har introdu-------......:.-=---......:.------- 

1:75 

l: 50 

O: 25 

16: 95 

O: 75 

2: 

O: 85 

O: 25 
O: 75 

4: 25 

"' 
Nästan gratis 

Efter slutad inventering försäljes div. 
udda radiomateriel från 112-116 av vad de 
tidigare kostat. 

Synnerligen lämpligt tillfälle för experi
menterande amatörer. 

Utdrag ur realisationslistan: 
Permanentdyn. högtalare. Bästa 

fabrikat. 170 mm diam _ tal 
spOle, 5 ohm _..... . _. _. Kr. 12: 25 

Elektrolytkondensator 16 mF. 
Siemens, i alum.-bägare med 
mutter, 500-550 volt .. _.. __ 

Elektrolytkondensator 30 mF i 
pertlnaxrör 550 V _ .. 

Kortvågsspolstomme av trolituI. 
Längd 28 mm, diam. 14 mm .. 

Fickvoltmeter för växel- oc~ 
likström. Diam. 65 m;n. 0-'; 
volt, 0-120 volt. Kåpa av brun 
bakelit _...... _.. _........ ... _ 

Våglängdsomkopplare 2-gang,
yaxleytyp 

2-gangskondensator 2X450 pF_
Prima svenskt fabr. ___ . . _. .. . 

Skruvmejsel av silverstål med 
skaft av bakelit. Längd 200 mm. 

Rörhållare för 4-6-7-pol. ame
rikanska rör. Prima kval. 

Telefonpropp, amerikansk mod_ 
Utgångstransformator, primär 

c :a 6000 ohm, fekundär 5 ohm 

Realisationslista med massor av 
full materiel sändes mot porto 

" 

.. 

.. 

värde
25 öre. 

Vår stora 96-sidiga katalog erhålles mot 
insändande av 2: - kr. 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56, Stockholm 



EM 71 

EM 72 


Högkänsliga avstämningsindikatorer med ett kån"slighetsom
råde. Srr~jkällan förlagd till systemets ena sida, vilket ger 

ljuszonen dubbelt s~ stor kanrlängd som i vanliga »ögon». 

Stor utslagsvinke!. Likformig avstämning för shäl starkt som 

svagt mottagna stationer. 

EM 71 och EM 72 med loctalsocke!. EM 72 med sektione
rad lysämnesskärm. Längd inkl. sockel: 68 mm , diameter: 31 

mm. 


EM S); miniatyrrör med liggande skärm. Längd ink!. sockel: 

60 mm. diameter: 21 mm, 


Levereras fr~n C. Lorenz AG's svenska systerföretag. 

AB Standard Radiofabrik 
Johannesfredsvägen 9-11, Bromma 

Tel. 252610 Telegram: Staneleo 

små, 	runda 

TAVELINSTRUMENT 
av erkänt hög kvalitet 

52 mm 	 skallängd, 83 mm flänsdiameter 

mätnoggrannhet ± 1,50/0 


Från lager levereras runda tavelinstrument med 
standard-mätområden inom föliande gränser: 

AMPEREMETRAR, vridiärn ........ 6 mA - 25 A 

VOLTMETRAR, vridiärn .......... 6 V - 500 V 

AMPEREMETRAR, vridspole ...... 1 mA - 10 A 

VOLTMETRAR, vridspole ........ 1,5 V - 500 V 

Dessutom finnas mikroamperemetrar och galva
nometrar av vridspoletyp. 

Mälinslrumenlavdelningen, Stockholm 6, Tel. 340580, lör rikssamlai 340680 



MARKNADENS 

BÄSTA 


med avseende pu 

Stabilitet 

Brum 

Val av spänningar 

och strömmar 

Hanterbarhet 

Hållbarhet m. m. 

Ger m est för pengarna! 

Se själv! 

typ LS7C data 


0-450 V, 200 mA, 


- 160 V, .30 m A. 


Brum 0,5 mV. 


Stabilite t 0,005 % . 


Inre motstånd < l ohm, 


Högohmigt negativt 


gallerspän n igsu ttag. 


T vå st. glödspänningar. 


Endast selenlikriktare. 


Välve n t ilerad chassi · 


konstruktion. 


Leverans från lager. 
Pris 990:

Civilingenjör 

CARL O. OLSSON 

Pepparvägen 40 Enskede 

Tel. Stockhohn 940594 


~~_________________/ 
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BOKREVYN 
TECKENFÖRKLARINGAR OCH LÅNE

VILLKOR. 
Teckenförklaringar, se POPULÄR RADIO 

nr 8, 1950, s. 255. 
För tekniska b ibliotek ens tånevillkor m, m. 

se POPUL ÄR RADIO nr 9, 1950, s, 302-301, 
306 och 308 . 

LITTERATUR pA NORDISKA SPRAK 

299 
Gins, .E T : Rac1iote lmil,. Del~, Stockholm 
1952, 8 :0, 280 s. Ljus. Inb. 35: - I;r. 

Författa r en: Lektor i teleteknik Tid H ögr e 

tekniska läroverket i Stockholru. 

u r företalet: 'Det har under a rbete ts g un g vi

s a t sig nödvlinuigt att a vg r1insa vissa orfen~ 

te ra nd e kapitel om modernare radiote kn ik 

till en tr ed jedel , som k om mer att u t givas 

snaras t mö jli gt. D;ir behandlas så lunda över 

si ktligt frekvensmoclu lering, ."'runderna för 

ul t rahögf re kvens telm iken, tekvision, r aelo r, 

transistorer e t c. . " 

(För dei l se notis 203,) 


D cl. 1-~: CTHB T K KTHB Cc-~.j07 

300 
R nthe lse r , L, Keclik, A F: R ad lotekni sk upp· 
s lagsuolL övers. o. hear\). a v .J Schröder. 
Stockholm 1952. 8 :0, 287 s' NOl' di ~ k Rotogra· 

"yr , Inb. 26: - k r. 

1.: r Innehållet : Grundlagar: Materie ns b ygg

na e!. Enheter och dimens ioner . De n elektrisk a 

strömmen. D e t e iek t r iska fälte t, D et m agne 

tiska fältet. Ferromug ne tiska material. Sväng 

ningar oeb st r~lning. - Kopplingselement : 

Mots tä n d, Kondensator er, Induktanse r. T ran s

formatore r, Skärmning. - Kretsar med R, L 

oe h C: RL- oc h Re · kretsa r, R esona uslrret

sa r. Bandfilter. - Joaektronrör: Uppbygg nad , 

R ördata och rörkurvor. R örsoekeltyper. Rör

betecknin gar, Rörtabeller. Förstä r kare:. 

Enkla för stä r karsteg. ~iotkoppling . L /lgfr e 

kl'ensfÖrstär ka re . ll r eclbandrärstiirkare. Ra· 

diofreln'ensförstlirka rc, Speciella förstä rkar · 

kopplingar . - Oscillat.orer: Allmänt. LC-

osc illatorer, Kri s tallstyrcIa oscillatorer . Re
osci ll a torer. - Ljuc!upptag ning och -Herg,,' 

n ing: Akustiska g rundbegr e p p. 1IlIkrofonl' r. 

N i,l mikrofoner . Hiig talare, T rår! - och banei· 

inspeining, - Nätunslutningsaggr ega t : All · 

mänt. Be räkning av n ilta o-g regat. Koppllngar 

[ör niitaggregat. - Mott.agare : Allmänt. ~Iot


,tll nds- oc h rörbrus. Rördämpniag vi d höga 

frek '·e nser. HF- oeh M~'-st.cge t. Blandarste· 

get. D emoclulotlon. Automatl,k fö rstiirknings· 

reglering. A .... stämningsindika torer. Vo ly mkoll

trolle n. K la ng fär g.kontrollen . LF-stege t, 

SlutstegeL 1\1iittf,knik : Mätinstrume nt. 

Shuntar oe lt förkoppliugsmotst:i n d , Lik

s tl'ömsmii tnin g-al' . VHxelströmlSmli tnt ngar..Mät· 

n lngar pii kopplingssc hemat. - Matem atik : 

ningar på koppli ugse lement. - Matematik: 

ska funktIonel' . R liknl ng med k omplexa tal. 

Harmo nisk analys . Diverse t.alvi.ircle n m. m, 
Tabeller m . m . : Sambandet fr e kvens, viig· 

liingd, LC-produkt m . m, Måt tenh eter . Be· 

teckningar, fö rkortningar m . m . I(",nn.' n ti o
nrI', bef\ tUmmeIRer m. I1l. 

f 'THE T K ( ;\1 ]5/ 10 lV;;2) SHIB (jZl.~ 
C\I 5~:-I) 

LITTFalATl' l( I'A F H:O DIA:\J.m SPRAK 
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Advancefoi in e lec: tron ie s, Ed. by I ... )Ia.rtOIl. 
\ '01. 4, New York ln;;2 . S :0, 3H s, Academlc 
press. Inb. 7 : 80 $. 
Utgivaren: National bu rea u of standards. 
\ Vashingto o, D.C. 
Ur inne hå ll et: EIectron scnttcr in ,,; In solids, 
Thc scintillat ion counter, Fiuctuatlon pheno · 
mena, Elec tronie tligital eomputers, Modula· 
tion of continuous-wave mognetrons. The 
magnetic airborne detretor. ~Iulth::han o el ra 
dio teieme tering. - Aut.ho r index. Suujeet 
index . 

CTHB TE: +KTHB HUc Ce ·2077 r ef. 
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Aisberg. E: F ern sehc-u: . . . Nlchts einfacher 
als das! 20 amUsante Plaudcr cien Uber dIe 
Fel'nseh.Techn lk . Ube rs. u . Bearb. Ber li n·Gr u
newald [1952] , 8 :0, 207 S. , ca 400 il!. Regelien . 
6:- DM, 
Ur innehållet: Tor lern t F'ero sehen, Onkel 
Julius auf Sylt. Mec h anik und ElektI'onik,
Elektrlsche oder mugne tischc Ablenknng·. Sii 

\ 

TRÅDlINDADE 

MOTSTÅND 

Vår tillverkning av trådlindade pre
cisionsmotstånd har alltmera ut
ökats och omfattar nu en komplett 
serie av både dekadmotstånd och 
fasta laboratoriemotstånd. 

DEKADMOTSTÅND typ RDP 

Tillverkas i steg från 0,1 Q-l00 k Q. 
låg-induktiva, för lik- & vöxelström. 
Temp.koefficient ca ± 0,002 % I 0c. 
Noggrannhet ned till 0,05 oj.,. 

OMKOPPLARE typ SWO 

försedda med påsatta precisions
motstånd samt försedda med skärm 
levereras i ovanstående värden för 
inbyggnad. 

FAST PRECISIONSMOTSTÅND 

Typ RPF 
I värden från O,ol Q-2oo k Q med 
noggrannhet ned till 0,05 %. låg
induktivt. Ingjutet i bakelitkåpa. 

Begär specialprospekt/ 
Trådlindade precisionsmotstånd i 
specialutförande tillverkas på be
stöllning. 

SVENSKA 
MÄTAPPARATER F.A.B. 

Pepparvägen 30, Enskede. 

Tel. 940810 

'-____________________-' 



ROSENTHAL 


cementerade 

o 

VRID M OT STAND 

Stomme av bögvärdig specialsteatit. 

Snabb ,ärmea,lednlng, fixering a, lindning ocb 
motst:'l.ndsbana genom inbränt specialcement. 

i\lotståndslindning av kromnickel ( W~l UO) ocb 
konstantan (WM ;:;0). 

Ouverträffnde kontakter ocb låga övergungsför

luster. 


Keramiskt isolerad axel. 


Stabilt mekaniskt utförande. 


ROSENTHAL cementerade VRIDMOTSTÅND tillverkas nedanstående typer: 

Typ 

p 10 

I 
Miirk
effekt 

10 W 

I 
Kont:nuer

lig 
lielatituar 

16 W 

I 
Motstundtiomrude 

5 ohm-20 kohm 

I 
Ytter
dlllm. 

34 mm 

IlnbV"~nadS -1.00 

djup c:a 

I 24 mm 

Axel
diam. c:a 

J mm 

I 
Axel
längd 

33 mm 

I 
"Montage

sli tt 

enhdl 

p 20 20 W 30 W 5 ohm-30 k oh m 43 mm 33 mm 6 mm 35 mm enhU 

p 36 35 W 4~ W 1 ohm-30 kohm 5-! mm 17 mm 6 mm 4J mm 2 fäst 
skruvar 

p 100 100 W 120 W l o hm-30 ko hm 85 mm G5 mm g mm 45 mm 3 filst 
skruvar 

p 250 250 W 300 W 5 ohm-50 ko hm HO mm 9-i mm 

I 
g mm 43 mm 3 fl!st

skruvar 

Standard motståndsvärden : 

ohm 

ohm 

ohm 

kohm 

ko hm 

1,251 1,6 

12,5 1610 

100 125 160 

1 1,25 1,6 

10 12,5 16 

2 

20 

200 

2 

20 

.. 


2,5 

25 

250 

2,5 

23 

3 

30 

300 

3 

30 

4 

40 

400 

4 

40 

5 

fiO 

500 

5 

50 

6 

60 

600 

6 

8 

80 

800 

8 

Typ P 10 och Typ P 20 lagerföres i standard 
motst.åndsvärden. 

2- ocb 3-gangade vridmotsblnd sa mt andra spe
ciaiutföranden offereras på begäran. 

Rosentbal-Isolatoren G,m,b.H. till,erkar även: 
glaserade, cementerade, lackerade och öppna 
tråd lindade motsUllld, ytskiktsmotstånd, kera
miska kondensatorer, isolerdetaljer a, special
steatiter, samt isolatorer för bög- ocb låg
spänning. 

GENERA.LA.GENT .. 
PAR HELLSTROM 


A.GENTURFIRM4. 

GÖTEBORG C 
Telegram: Pagenzia Box 279 Tel. 132826, 132832 

Dämpsatser - Elektrolytkondensatorer - Konstantspänningsdoll - Mätinstrument för telefoni och bärfrekvensteknik - Olje
Iwndensatorer - Omformare i specialutföranden - Papperskon densatorer - Signalgeneratorer - Trimlwndensatorer - Vrid

kondensatorer - Ytsldktspotentiometrar. 

41 : ;; 



.--------------------""'\ 

"CREAS" 

elektrolyt-, pappers

och micakondensatorer 

CREAS efte rsträvar vid sin kondensator
tillverkning små dimensioner utan att 
pruta på noggrannheten och till förli tlig
heten. så t ex framställas micakondensa
torer i standardutförande med e n tole rans 
bättre än ± 2 'I,. Några exempel på små 
dimensioner äro de ovan avbildade elek
trol ytkonden satorerna, samtliga med 500 
volts arbetsspänning. 

Siiljes genom ledande grossister 
i110l'1" bransche,1. 

Generalagent: 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knuhsonsgaton 29 

Stockholm SÖ. Tel. 449295 


/--------------------------------\ 


'IIO radioS batterier 
finnas passande typer och stor

lekar för olla botteriapparater. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
S.... ENSI<.A AC KUMU~ATOR Al< TltBOlAGO l UNGN(R 

Stockholm 

Göteborg Korlstad Molmö 


Norrköping Skellefteå Sundsvall 


~----------------------------_/
42:,; 

;::pn zur Zeitzerlegung. Die Grunulagen !lor 
Kippgeriite. Klppgerlite mit Vakuumröhrell. 
Silgeziihne in Tiitigkelt. Ant der Sendeseitp. 
Impulse und Wellen . l~ernseher in Dosen. Su 
wlichst das Signal. Von de r ZF bis zu Bllu ' 
röhre. Hinter den Kondensatoren. Trenn\lng 
und Synchron isation . Von der Versorgung 
\Ind den Elnstellllngen. "'ellen f'in ger . Ein 
Brief. Grössere Bilder. Die Welt is farbig. -
Inhalt . Saehverzelehni•. 
Ur förordet: " Eine alte Erfahrun;.r lelll·t, dass 
man kompltzierte Dinge am be~t011 dUl"ch eiu
faebe Bels plele erklärt. So machen "B unsere 
Freunue Men und '1'01'. Da~, woriihf!'l' sI c 
s pr,'chen, Ist leieht fa ss lieh, ihre Sehl'l"ze und 
die Zeiehnun gen ... versteht auch drr Laie. 
Aher nllell del' Facpmann wird mit Genuss 
den l"nte rhaltungen unscre r Frennde folgen 
unel 
schal

si ch 
lllche 

iiber 
Darst

die 
ellun

meist 
gswelse 

frnppierend 
freuen!" 

nn· 
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BBC yearbook 1952. London [1951]. 8:0, 2U s. 
BBC. Inb. 3 sh. 6 d. 

("l' förlagets presentation 'Featnre artieles, 
l"I'ports of the past ypar'. activities, a COOl· 
pr~hensi"e reference section and many photo· 
~Tapbs of programmps a nd personalities tell 
the story o( b ..oadcastin~ In Britain and from 
BritaIn . There are personal portralts of elgh· 
tt't'n soun d and "lsion personaJites of tbe year 
antI ,,,,,enteen spec Ial artieles." Blaud dessa 
artiklar kan antecknas t.ex:. Englflp.C' ring re~e
arch, s. 41-4G, 

304 
Co.tas, J P: Interference f1Jtering-. Cambrld· 
ge, Illass. 1951. 4 :0, 45 s. (Massachusetts in · 
stltlTte of technology. Research laboratory of 
electronics. Technlcal report. No. 185.) 

KTHB VIIlc ö·3800 (M 3/12 1952) 
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Dnvenport Jr, 'V D: SlgnaI·to· noise ratlos 
In bandpas. limiters. Cambridge, Mass. 19ä2. 
4 :0, 18 s. (Massachusetts Institute of tech· 
nology . Researcll laboratory of electronlcs. 
'.rec hnlcal report. No. 234. .) 

K'rHB VIUe ö·3800 (;\[ 3/12 19(2) 
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Hochfrequenztechnik und 'Veltra umfahrt. 
Hrsg. im Auftrage der Gesellschaft fiir " 'e lt· 
l"uumforSchung von R JIIerten. Zii rich 1951. 
8 :0 , 116 s .. 6;; 111. Hirzel. 7: - schw. frs. 
Ur lnneh:l.llet: 'Veltraumfahrt und Iooosphii· 
r e. Stand der Zentlmeterwellentechni k. Die 
R e ichweite von Funkmessgeräten. Funknavi
g-atlon mit em·'Vellen. Grnndsntzliehes liber 
Antennen fiir R allmfahrzeuge. Die Steuerung 
"on Raumschiffen und Ihre Stabilität. Funk. 
verblndungen mIt der Aussellstation. Ge · 
sch"'l ndigkeltsmessungen nach d em Dopp· 
lerprinzip und ihre Anwendung fUr Flugwett
ensteuerungen und Bahnvermessu ngen. 
Ur förla ge ts presentatIon: " Hochfrequenz· 
leute. von denen einige massgeblich an den 
Problemen der V2·Rakete mltgearbeltet ha· 
ben und die nun In staatlIc he n Forschungs· 
Instituten oder In den Entwlcklungslabora· 
torlen der F e rnmelde-Industrle t iltlg sind, 
hlE'lten aut d er Wlntertagung 1951 der Gese ll. 
schaft fiir Weltraumforschung In Stuttj!"art 
Vorträge tiber hochfrequenztechnische Pro
bleme der Weltraumfahr. 
Anmäld I Teehnlsche 1I1lttellungcll PTT , nr 
2 1952, s . 78, 11/ 8 sI', 
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Kohl, 'V H: Materials technulogy (or elect ron 
t"bes. New York 1951. 8 :0, 493 S., 217 ill. 
Reinhold. 10: - $. 
För fattaren: Consllltant to the ,llrector of 
res earc h, Collins radio company, Cedar ra· 
pids, 1owa. 
(; 1' Ioneh il lIet: Phy sics of j!"Iass. The auneal · 
ing of glass. Straln anal ysl s of g lass. Glass · 
to · metal seaIs, Electrical concluctlon In g las'. 
Glass In radiatio n flelds. Elec trons , atoms, 
('rystals , and sollus. Tungsten. hlolybdenllm . 
Tantalulll. Nickel. Copper. Carbon and gra · 
phite. Jolnln;:: metals by so ldering and braz· 
ing. Ceramic. and mica. Ceramic·to·metal 
seaIs. '.rhe phase rule. HIgh·~aeuum tecll· 
nique. Thermionlc emlssloll. - Author index. 
Subjeet index. 

Anmäld i : F.lectronics , au". 1952, s. 330, 338, 
1 s p.; Proc. 1RE, juli 1032, 8. 880, 3/~ sp. 

SURPLUS 

IOO-tals artiklar 

Vridspoleinstrumen t: 

500 p,A, 68 mm, amerikanskt .. 25:
5 mA, 57 X57 mm ............ 15:

30 mA, 53 mm ................ 14:
15-1)-15 mA , 70 mm. Två vrid

spolar på samma axel. Mä
ter strömskillnad i två skilda 
kretsar samtidigt. Fjädran
de axeltappar ...... .... ...... 39:

Var kondensatorer, keram., 
dubbla kullager 2X15, 2X25 
och 2X50 pF resp . 7: 50, 8: 50 
och 9: -. 1X 25 och 1X 50 pF 5: 50 

Micakond. 1500 pF, 3000 V, So
lar Xs .. . . ........ 9: 

Hörtel., bygel, amerIkansk 600 
ohm .... .. ......... . . ... ........ 20:

Fläkt för kylning av sändar
rör, 24 V växel- elle r lik
s tröm . . , ..... .......... ...... .. 25:

Keram. spolstommar för sändare och 
mottagare, modulationstransformato
rer m. m. Lagerl1sta sändes mot 75 
öre i frimärken, 

Nyhet! Miniatyroscillograf, 1,5" rör, 
kompl. I väska, Instruktionsbok. Ny , 
Kr. 280:-. 

SIGNALMEKANO 
Butik: Västmannagat. 74. Tel. 332606 

StoCkholm Va. 

~-------------------------------~, 
Williamson utg. transf. B 128: -, C 135: -. 
D :O nättransf. A 108: -, B 120: -, C 130: - . 
D:o drossel 200 mA A 39: -, B 46:-, 

C 54: -, 60 mA A 21: -, B 25: -, C 30 : -. 

A=fria ändar, B=koppl.plint, C=kapslad. 

Angiv 0,95; 1,7; 3,6 el. 7,5 ohmisekt, sek. 

Nättransf. 220 V. Fabr. Partridge. 

Bredhandshögtalare, 20-16000 pis, 15 ohm 

15000 gauss 12" 12 W 155: -, 18" 30 W 250: - . 

Tonbandmotorer. 4-pol. 40 W, 15 W ut 

1450 v lm 100 mm diam. 110: -, D:o 20 W 

in med kapstan f . 19 cm/s 75: -, tillh, 

tryck rulle 15:-. 

Tonhuvud, alla gängse typer 30:-. 

Skiirmhuv mymetall 13 : -, .Järn 3: -. Av. 

huvud f. stereofoniuppt. smalfllm o. tråd. 

Insp. Skivor, härdbara 20 cm 27: -, 25 

cm 37: 50/10 st. 

Vi offerera o. importera med nöje äv. 

annat mat. Specificera Edra önskemål! 


INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 • 320473, 305875 - Stockholm 

~~------------------------------/ 

RADANNONSER 
Under denna rnbrLk Införas radannonser till 
ett pris av kr . 3: - per rad. ADDoDstypen Ir 
avsedd enda8t för 8Dlatörer och tör enstaka 
försäljnloasr. FirmaannoDser måste hänvilae 
till vå.ra övrl.l'B aDDonsformat. 

Panadaptor modell PCA-2 typ T-200 för 220 V 
50 pis med instruktionsbok säjes förmånligt. 
Tel. Uppsala 403 48. 

Till salu: 10 W Aga-Baltic biogr.-fÖrst. 
300: -. 1ng. Holmberg, Järnvägsgat. 16, Skara. 

TlI! salu: Amatörbyggd trådspelare (se 
Populä r Radio 10/1951) m ed mikrofon och 4 
timmar tråd. 4 rör. Omkopplingsbar. Säljfi' 
för 600: -. Lennart Lundin, Ahus kärr, 01
seröd. 



Nu har den kOlnrnit! 

den högklassiga bandspelaren tlll (Jet 

rätta priset! 

Kr. 940.
m. 	 kontroll högtalare 

Kr. 975:

S-märkt. 

Licenserad 

under i 
Sverige 
gällande 

patent. 

Tandbergs 
Radiofabnk al även av svenska fackmän känd för sin 

höga kvalitet. I Norge är namnet känt för högklassiga 

produkter inom det radiotekniska området. 

Alla modema finesser finns på Tandbergs bandspelare, 

2 hastigheter, 2 kanaler, ljudlös gång, en-ratts reglering 

av alla mekaniska funktioner, och ändå är priset endast 

kronor 940: -, med kontrollhögtalare kronor 97fl: --o 

Den låga bandhastighetens problem har lösts pli ett 

genialiskt sätt med en fullkomligt svajningsfri återgiv
ning med i övrigt en förstklassig radios ljudkvalitet även 

vid 3 3/4" hastighet. En 7" bandspol e kan sålunda använ
das för två timmars perfekt upptagning och återgivning. 

Tekniska data: 

Frekvensområde : vid 7%" hastighet 60--9000 P I S ±3 db. 

vid 3%" hastighet 60 -5500 p/s ±3 db. 

Svajningsfaktor : vid båda hastigheterna 0,2 % 
Störnivå : vid båda hastigheterna - 55 db. 

Apparaten har ett sinnrikt utförande lämpat såväl för 

inbyggning i radiomöbler som för användning såsom por

tabel· eller bordsmodell. 

Generalagent Sverige: 

AB MASKIN & ELEKTRO 

Box 	 113 ÖREBRO Tel. 26317 



satorer 
Transformatorer 

av maj och sändes gratis till 

l. 

~_.'-- . 

Antenner 
Antennmateriel 
Bandspelare 
Band o . tråd 
Batterier 
Drosslar 
Elektrolytkonden

satorer 
Förstärkare 
Glimmerkonden

satorer 
Grammofoner o. 

tillbehör 
Helical-potentiometrar 
Högtalaranlägg

ningar 
Högtalare 
Instrument 
Kabel 
Keramiska konden

satorer 
Koaxialkontakter 
Kontakter 
Kopplingsdetaljer 
Kristalldioder 
Mikrofoner 
Mikrovågsdetaljer 
M.P.-kondensatorer 
Motstånd, grafit- o . 

trådlindare.Sveriges innehållsn'kaste Oljekondensatorer 
Omkopplare 
Papperskonden

satorerkatalog för radio- och 
Polestyrenkonden

satorer 
Potentiometrar kol-

o. tråd lindadeelektronikkomponenter 
Rör 
Rörhållare 
Selenlikriktare 
Strömbrytare 
Televisionskonden-

Katalogen utkommer i slutet 

Vågledare för 9 mm 
till 10 cm 

inregistrerade firmor , samt 

till tekniker och forskare vid 

industri , skolor , laboratorier 

och försvarsväsendet. 

Amatörer kunna .rhalla katalogen mot 
Undertecknad rekvirerar härmed l ex. av dCII 

vårt sjölvkostnads pris kr 6 ,  nyutkomna katalogen alt sändas 

Gratis / M ot postförskott . 
Stryk det ej tillämpliga. 

AB GÖSTA BÄCKSTRO~I Postadress : 

EhreD8"ård8ga'aD }-3 • STOC KIlOU.1 • Telelon viixel 5 ·' 03 90 


