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Beräkning av 5kärmgallermotstand " 

Radiolänkar eller koaxiaJkablar 

fö r 'fV ·programdi~tributionen? :) 

Ameri·kan ka radio· och televi· 

sionsmottagare 14 

14Enkel lokaltelefon 

Nya tyska t e J cv i sion~l11 011 agare . . 17 

Kombinerad signalgene ra to r och 

grip·dip·meter J8 

22Praktiska vinkar 

23ZL·an ten nen 

Radioindu strins nyheter 28 

~~
= INGENJÖRSFIRMA 

presenterar 
ur tillverknings
programmet, 

STABI LIS ERAT 

LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 

typ GS 7 

På aggregatet tillgängliga spänningar : 

Växelsp. 220 V (näts p.) 

0-260 V, 1 A max. 

0-2600 V, 50 mA (vid obelastad lik

spänning) 

2 x 3,15 V, 8 A 

2x 3,15 V, 5 A 

Liksp. 0-1000 V, 150 mA 

O- -420 V, 1 mA 

-150 V, 20 mA 

Högspönningen kan även uttagas negativ i förhållande 
till jord, då de övriga spänningarna bli positiva. 

Infordra offert 

Åsögalan 113-119 Tel. vx 44· 99 90 
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T E O R I 

Beräkning av skärmgallermotstånd 

Av Arne Anderss on, SM5AZW 

på .de och .di i (3i, som med utgångsvärden~D et inträffar ofta, att man ställs inför upp


g iften att beräkna resistanserna R1 och R~ eller för E och Ig2 då ger R I · 


vid en given spänning E hos den använd:. 
 Eg2=R2(E-RI/gz)/ (RI+R2) ( 2) +Eströmkällan och vid de givna värdena Eg2 , 
1g2 på skänngallerspänningen resp. -ström Ekv. ( 2) kan skrivas 

men. I det följande härledes en formel, som Egz=RzE/ (R 1+R 2 )-[R1Rz/ (R j +R 2 ) ] ·Ig :: 

kan utnyttj as vid dylika beräkningar. Jfr 

fig. L Differentieras denna ekv. erhålles 

1\'1an kan ersätta skärmgaller-katodsträckan 

röret med en resis tans 

Härav fås med hjälp av Bkv. (2 ) 
 Jg2

R=Eg2/102 ---1-______..... EgZ 
dE02/ Egz=-dlgZRl / ( E-R/02 )Denna resistans parallellkopplad med R 2 

ger den resulterande resistansen Ro Betecknas med .d e och dl g2 11 _dEg2 / Eg2 0
 
Ro= (R2E02/102 ) / [R2+ (Eg2 / lg2) J 


med .d i fås - .de= ,J iRI / [(E/ Igz) -R1 ] 

Strömmen genom R I och resistansen Ro är 


varav
densamma och skärmgallerspänningeo Eo~ 

kan därför betra,ktas som erhållen genom en 
obelastad spänningsdelare. Vi får 

Önskas alltså att skärmgallerspänningen en
Egz/ E=Ro/(R1+ Ro)=R2/ [R 1R2102+ dast får ändras vissa procent (.de ) då rela Fig. 1. Spänningsledare R1+Rz för uttag a" 

+Eoz(R1+R2 )] tiva ändringen i skärmgallerströmmen upp' skärmgallerspänning Ey~ från strömkälla med 

Detta uttryck ger antingen: gar till visst värde (Ll il insättes dessa vä rden spänningen E. 

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

audiotape tonband 

för kvalitetsinspelningy 

-leverans från lager 
PS 
Detta tonband framställes 


endast i USA och ä r hit

tills oöverträffat beträffan


de brusnivå och frekvens

omfång. 
 S01lOP1Vduktel' 

AKTIEBOLAG 
ARTILLERIGATAN 87 - 89 STOCKHOLM VÄXEL 675161 , 675190 

\~-------------------------------------------------------------------------------------~ 
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17" eller 14" TELEVISIONS· 


MOTTAGARE i byggsats 


Komplett byggsats innehållande all erforderlig materiel 

5åsom rör, kondensatorer, motstånd, färdiglindade spolar, 

drosslar , transformatorer, färdigborrat chassie och schema: 

Pris med 14" bildrör Kr. 750:

Pris med 17" bildrör Kr. 825:

F ör dem som ej har tillfälle att förvärva hela byggsatsen på 
en gång säljes densamma i enheter enligt nedanstående: 

Schema med placeringsritningar ............. . . . 15:

Komplett chassie ............................. . 75:

Högfrekvensenhet 43:

Mellanfrekvensenhet . 105:

Ljudenhet ............ ... ... . 105:

ynkseparerings och bildavlänkningsenhet .. . . 82:

Linjeavlänknings- och högspänningsenhet ... . .. 105: 

Nätenhet med kopplingsmateriel för hela app. 85:

Bildrör med avlänkningsenhet och jonfälla 14" 210:

Dito men för 17" .............................. 290:

TAPE


RECORDER 

Mekanism 

Kombinera t tape-recorder, graververk och skivspelare 
(78 varv). Snabb fram- o. återspolning. Bandhastigheten 
33/4"/ s. Kopplingsschema till lämplig förstärkare med
följer . 220 volt 50 p/ s. Pris K r. 450: -. 

BYGGSATS TILL 

J-SPEED 
VERK 

Komplett sats delar till här bredvid avbildade Engelska 
skivspelare, 3 hastigheter 331 / 3, 45 och 78 varv. Kri stall 
pickupen omställbar för LP o. Normalskivor. Automatisk 
stopp. Motor omkopplingsbar för olika spänningar växel
ström. Pris ink!. frakt endast kr. 127: 50. 

sP E,C I A L E R B JU D A N D E 


Ett enastående tillfälle att bygga en 

4 -;- 1 rörs super med miniatyrrör. 

Ovanståen,de spol

system för kort

våg, mellan våg och 

långvåg, laborato

rietrimmatoch för

sett med vridkon

densator samt 

schema till 4+1

rörs super. 

Netto kr. 20:

Allt mellan 


Ohoj Rävjägare! . 

Här kommer den verkliga FOLKSAXEN I BYGGSATS. Och trots att 
det blil" en prisbillig sak, är den minst lika känslig (dOCk ej för stö
tar) och mera lättskött än sina mera avancerade kolleger. 

Bland dess fördelar kan 
nämnas: 

Endast t vå ratta r , av
stämnings- och å terkopp
lingskon troll. 

God bandspridning. 

StOl" känslighet tack va
re flera varv i ramen än 
normalt. 

L iten, nätt och bekvä m 
' a mt med separat batte
r iIåda. 

Sist men inte minst: al
la delar finns för direkt 
montering utan massor 
med spring efter kompo
nenter. 

Som bevis på dess förträfflighet kan påpekas att: en Folksax vann 
den krävande regnväderspingstdagsjakten, en Folksax trea i Stock
holms första poängjakt, och Folksaxar tväa och trea i den andra d:o 
(20 del tagare). 
Med varje byggsats fÖljer en utförlig byggnadsbeskrivning. 
Pris för de elektriska komponenterna . ... .. ..... . . Kr. 47: 50 
Pris för chassie inkl. ram med fäste ..... . . . Kr. 25 : 
Pris för J sats batterier (2 st . 1,5 l st. 67,5 V) ... . ........... lir. 11: 

antenn och jord 


ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A,-STOCKHOLM C-Tel. 207814, 207815-Postgiro 251215 



RÖRVOLTMETER 
Clippard typ 406 

En rörvoltmeter för laborato
riet, produktionen eller service
verkstaden till synnerligen 
förmånligt pris. 
Den första rörvoltmetern i 
detta prisläge med ett stabilt 
mätområde 0-1 V. 
Samtliga växelspänningsmät
ningar utföras över mätdio
den, upp till 1000 V och 100 
Mp / s. 
Genom en ny bryggliknande 
koppling erhålles hög stabili 
tet och stor noggrannhet. Nät
spänningsvariationer kompen
seras automatiskt. 

Mätområden: 

Likspänning: 0- 1, 0-3, 0-10, 
0-30, 0-100, 0-300, 0--1000 V . 

Växelspänning: 0-1, 0-3, 0-10, 
0-30, O-100, 0-300, 0--1000 V. 
Motstånd: O-1000 megohm (i 

Begär ol/ert 7 områden). 

och närmare upplysningar från Decibelskala: -20 till +11 dB. 

INGENJÖRSFIRMAN I N T R AM A B 

Arvid Mörnes väg 9 - BROMMA - Tel. Stockholm 37 7l 50 .. 

NY 

STANDARD 


SIGNALGENERATOR 


300-1000 Mpfs 

Measurements Corporation 

BOONTON, N. J. 


R.) beräknas sedan ur (1). 

D;nna formel är det bra all känna till. Den 
är av intresse l. ex. vid dimensionering av 
spänningsdelarna för ett klass AB 2 sl utstegs 

skärmgaller. 
Exempel: SkärmgaUerspänningen på ett 
slutsteg får sjunka högst lO % Cd e=-O,l) 

när skärmgallerströrrunen ökar 100 °/0 

(Lli= l) . Beräkna R1 och R2. Eg2=250. E= 

=300 V. 192=10 mA. 

Ekv. (3) ger 

Rl = (300/ 0,01)/(l+1/ 0,I)=2720 ohm 

Ekv. (l) ger 

R~= (250 . 2720)/(300-250-----2 720'0,Dl)= 
=29400 ohm 

Amerikanska TV-mottagare 
1953 års modell vi&as i nedanstående bilder. 
Bildytan på de visade apparaterna, som samt· 
liga lillverlmts av Slromberg Carlsson Ca. 

uppgår tiJl omkring 15 dm 2 och är försedda 
med cylindriska bildrör, dena för all för· 
hinJra icke önskade reflexioner mol glas· 
yt,an och för atl göra bilden njutbaT även om 

MODELL 84 TV 

Frekvensområde: Utspänning: 
300-1000 Mp/s i ett band med Kontinuerligt variabel utgångs
direkt kalibreling och med 0,5 '/e spänning från 0,1 f' V-1,0 V över 
noggrannhet. 53,5 ohm. 

Modulation: 

Kontinuerligt variabel från 0-30 Strålning: 

Ofo från inbyggd 400 p/s oscilla Försumbar. 

tor. Anordning för yttre mod. 

fdin 50-20000 p/s. Modulations

graden direkt avläsbar på visar Dimensioner: 300 X 480 X 280 mm; 

instrument. vikt c:a 18 kg. 


Genera lagent : 

ERIK FERNER 

Björnsonsgatan 197 BROMMA 3 Tel. 377700 

~-------------------------.--~--------------------------------~ 
6:1l 

den inte betrakLas rakt framifrån. :tPanora· 
mic visio n receiver» benämnas mottagarna 

denna serie. 

i 
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N y massproduktionsteknik 
uppfyller krav på 
kommunikations
och indushirör med 
»Plus» kvalitet 

Tillverkningen av rör kapabla att uthärda omild 
behandling har i flera år uppmärksamt sysselsatt 
fabrikanter på båda sidor om Atlanten. Betydande 
framsteg har gj orts i fråga om förstärkning av 
elektroduppbyggnaden, men sådana rör ha visat 
påtagliga svårigheter att massproducera. 

Det är ett växande krav på dessa rör i militära 
och industriella konstruktioner varför problemet 
att producera dem ekonomiskt är av största bety
delse. 

Mullard har löst problemet genom helt nya kon
struktionstekniska detaljer och tillverkningsmeto
der. Nya jiggar och verktyg, nya snabbare maski
ner, nya testapparater ha konstruerats. Resultaten 
av dessa första utvecklingssteg överträffa redan 
förväntningarna. I den förmodligen mest effek
tiva fabriken för framställning av elektronrör, av
sedda för drift under exc.eptionellt stränga beting
elser, tillverkas dessa nu enligt massproduktions
metoder. Mlillard betecknar dessa rörtyper »Plus» 
rör. Samtliga typer äro ekvivalenta med motsva
rande standardtillverkade rör. 

Mulla ror 

GENERALAGENTE:\ 

Närmare upplysningar genom 

-
Regeringsgatan 56. Sthlm. Tel. 210401-02 

\ 
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standardserie omfattar 
6AK5 6AV6 6X4 

6AQ5 6BA6 12AT6 

6AT6 6BE6 12AT7 

6AU6 6J6 12BA6 

SER-katalogen, som nu ör under framstöllning, 

kommer efter hand 011 utsöndas till våra kunder. 

AB SVENSKA ELEKTRONRÖR 
LUMAVÄGEN 6 . STOCKHO LM 20 . TEl.. 44030S 



POPULÄR RADID 

p ~ K R T Ö R R A P o T v o N o C H K T R O N I< 

Radiolänkar eller koaxialkablar för TV-program

distributionen? Av tekn. lic. O Franzen l 

I USA har televisionen som I USA säljer de stora televisionsbolagen pro

l{änt fått en nästan fantastisIt gram till T -sändare spridda över hela kon

utbredning. För programdistri tinenten. Programdistributionen har därige

butionen har det stora ameri nom blivit en synnerligen viktig angelägen

kanska telefonbolaget (ATT) het för de amerikanska telefonoolagen, som 

utbyggt en kedja av program ordnar med dessa programledningar. 

ledningar över hela den ame
 Det hela är , Il. ordnat, att TV-programbola
rikanska kontinenten. Vid den gen får hyra transmissionslinjer såväl från 
na utbyggnad har man dels upptagningspla t-sen till den egna sändaren oeh 
tagit i anspråk radiolänkar, kontrollntmmen som till de TV-sändaJ:e, som 
dels koaxialkablar för över köper programmet. För distributionen inom 

föringen. De erfarenheter, som städerna användes därvid speciella skärmade 

härvid vunnits, bör vara av dubbelledare (llO ohm), som införts i <.le 

största intresse för våra. tek större städernas linjedistributionssystem_ Det 

niker, som småningom kom har visat sig att man inte i städe.r kan ut

mer att ställas inför liknande nyttja koaxialkablar, enär ytterledaren i dy

problem för programdistribu lika kablar fångar upp icke önskade stör

tionen i vårt land. strömmar. I de fall skärmad tvåledarkabel av 

I föreliggande artil{el ger förf., nyssnämnd typ inte finns tillgänglig på C;1 


som någon tid vistats i Ame viss sträåa, U tnyt tjas i stället radiolänk från 

rika för studier av TV-frågor, upptagningsplatsen till närmaste ställe, där 

en redogörelse för de ameri skärmad tvåledarkabel är tillgängl ig. 

kanska erfarenheterna beträf För utjämning av förlusterna i tvåledarka
fande överföring av television beln utnyttjas specie]].a utjämnare, som ä,
över radiolänkar och koaxial inställoara för varje 100-tal meter. Utjäm
kablar. ningen utföres mycket noggl'ant; de för ut

jämningen avsedda filtren är relativt kompli

l :venska AB Philips, Stockholm, cerade och består av inte mindre än tjugo 

Fig_ 1. Amerikanskt mikrovågstorn på Buck
horn Mountain i Colorado för relästation in 
"ående i den transkontinental a radiolänken 
~;ew York-San Francisco för TV-överföring. 

Q,II 



Xouxia.lka.bet 

MikrovZ!.gsl1ink , , I 

Fig. 2, K arta över SA visande färdigställda koaxialkablar och mikro\ f. gslänkar för ov~r· 
{öring av tel evis ion (gäller årsskiftet 1952-1953) . 

motstånd , sex induktan spolar och sex ko~· 

densatorer. Utgångsnivån för dessa kablar är 

standard,iserad till 1,4 V loppspiinning och 

video förstärkarna för de.,~a lrrl'are äl' utför· 

da sil, a lt fasdistorsionen är försumbar upp 

till 6 Mp / s. Frekvenskurvan är rak upp till 

8 Mp/s oel, undre v "nsfrekvensen är för· 

lagd till 2~30 p /s. 

Ett av de stora amerikanska TV·program

bolagen, National Broadeasling Corporation 

(NBC), har träffat överenskommelse med te· 

lefonbol agen om spec iell kontroll av över· 

förin.gs li nj erna för TV. Denna kontroll ulfö· 

res under de avbrott i sändningarn a om 30 

sek., som förekommer vid program växlingar i 

sa mband med lo,kal annonsering från de an· 

slutna TV·stationerna. Under denna tid ut· 

sändes ett »vitt fönster» för kon t-roll av stig· 

tid och »over,shol». Dessutom sändes samtid igt 

en signal med olika »frequency bunts» av fre

kvenserna 0,5, 1,0, 1,5 2,0, 3,0, 3,9 och 4',1 
Mp/s. De mottagna signalerna fotograferas 

därvid pil olika kontrollstationer med en spe

ciell kamera , med vars hjälp man omedel

bart kan få fram formen hos överföringssy ste

mets frekvenskul'va. Enligt vad NBC:s d istri

butionstekniker uppgav har programöverfö

rin gen avsevärt förbättrats .edan denna ru

tinkontroll inJörts vid de an slutna linjerna. 

Långdistanstransmission 

För överföring av TV-program över längre 

stTäckor användes så väl koaxialkablar som ra

diolänkar. Man räknar med att för nävaran

10:8 

de överföres TV i Amerika till 30 °/0 öHr 

kabel och till 70 Ofo över radiolänkar. 

TV-programmen skall i SA överföras över 

kollossala avstånd, tu senta ls km, och de tek

niska s\'åT igheter man därvid har a tt över

vinna är Lctydande. Man utgar från vid be

dömandet av överföringssystem för TV, att 

d l:'ssa skall hålla vi ssa minimifordringar vid 

ö\'erför in g över en sträcka av 7000 km; detta 

medför självfallet att kr,a\'en på transmissions

kanalernas tekniska utrustning blir ytterst 

stränga. 

Asik terna belräffande den kvalitet, som kan 

påräknas vid de~sa olika överföring.system 

var, att radiolänkar ansågs ge betydligt bätt

re bilder än det koaxialsys tcm, som i U A går 

under beteckningen L-l. I d etta koaxial sy

stem överföres endast frekvenser upp till max. 

2,6 Mp/ s. Förf. var i tillfäll e att i en av 

NBC:s New Yor,k-studios övervara en överfö

ring per r,diolänk från Los Angcle 

och kund e därvid konstatera, att kvali

teten var så hög, att man inte kun

de avgöra, om sändningen kom frå n stu

dion näst intill eller om den kom lä ngväga 

ifrån. Man räknar emellertid med att vid det 

nya koaxial s}'stemet L-3 skall kvaliteten för 

koaxialöverföring bli av samma klass som vid 

rad iolänköverfö ri ng. 

Den f. n. mest besvärande nackdelen med 

l'adiolänkar är risken för fading. nder visoa 

tid er kan man uppmäta ända upp tjll 4-0 »L.t

deout,,» under en morgonsändning. Normalt 

räknar man med ca 10 sek. fading per pro

gram under ogynnsammaste tid . För de am,:

rikan , ka TV-bolagen, som säljer programtid, 

är det givetv is särskilt olyckligt, om denna 

fadeout inll'äffar just under de sekunder, som 

anslagits för annonsering. 

Fadingen orsakar även besvär vid hel auto

matiserad telefontra fik. Förf. hade tillfäll e 

att diskutera detta problem med tekniker vid 

Bell Laboratories och fick det intrycket, att 

man anser, att fadingproblemet vid radio

länköverföri ng snart s kall kunn.a övervinnas. 

ivran arbetar f. n. med ett automatiskt om

kopplingss)'stem, som man tror kommer att 

i stor utsträckning övervinna svårigheterna. 

}[an kunde konstatera, att när det gäller 

överföringssystem för TV, fö rsöker amerika

narna alltid arbeta med fulla reservsy:;tem. 

För exempelvis sex radiolänklörbindelser på 

en sträcka har man alltid en kanal j reser v. 

Även vid koaxialförbinclelser försöker man 

alltid hålla ett par ledigt med full utrustning 

i reserv för den händelse att fel skulle upp

stå på de kanaler, som är i trafik. De lla sy

stem an&ågs vara det enda förnuftiga och 

ekonomiska , ehuru det vid första anblicken 

kan förefalla dyrbart. 

Den allmänna uppfattningen i frågau belr. 

koaxialkabel kontra radiolänk var, att om det 

redan finns en koaxialkabel, är det billigare 

att install ra ett koaxialsystem enligt det nya 

L-3-sys tcmet. Är det däremot fråga om en 

ny s tTäcka är det svåra,re att på förhand för

ut säga, vilket system, som är det bästa, en~r 

terrängförhållanden och underhållsmöjl ighe te.r 



Ilärvidlag spelar en mycket stor roll. Det fö

reföll dock som om man troude mest på ra

cliolänkacrna och deras utveckling. 

En annan utvecklingstendens är, att om 

de t redan finns en helt utnyttjad koaxialka

bel på en sträcka och denna sträcka beh()\' ;'; 

utvecklas, anlägger man helst elt radiolänk

sy tern och vice versa. Det an~ågs nämligen 

mycke t fördelaktigt all köra parallellt med 

båda metoderna, då man på detta sä lt fick den 

, törsta drift säkerhe ten. I de t fall då man har 

såväl koaxia]'kabel som radiolänk över en viss 

st räcka, kör man i allmänhet TV över radio

länk och telefonförbindel ~ern a ö\'er koaxial

ka~el. U tjämningen av TV erbjud er nämligen 

svåra problem vid överföring med koaxialka

bel. 

Kvalitetsskala 

För att man skall kunna ange tillåtn a lOl, ·

ranser vid bildöverföringen i koaxialkablar 

har man närmare st uderat bl. a. inverkan av 

eko (såväl fa~ Lli s torsion som amplituddistor

sion kan förvandla.s till eko). Man har gjort 

en hel del praktiska försök att få en lämp

lig skala för subjektiv felupp skaltning och 

den skala, som fast,lcillts, är d en'a mma som 

redan tidi).!,are introducerats i Sverige' 

Den subjektiva skala, som f. n. tillämpas. 

är följande: 

L 	 Störningen ej märkbar. 
2. 	 Störningen nätt och jämnt märkbar. 

3. 	 Störningen märkbar men bilden obe tyd-

I igt försämrad. 
4. Bild en försämrad men ej otydlig. 

S. 	 Bilden otydlig. 
6. 	 Bilden knappast använd bar. 

7. 	 Bilden oan vändbar. 

De toleranser, som fordra·s vid bildöver
föringen för all ge en bild kvalitet mot.svarande 

2 i ovanstående skala, framgår av fig. 3, som 

gäller för det fall, alt man endast har ett 

eko. \lan har ookså ,tud"rat vad som händer 

vid flera samtidiga ekon. I della fall har 

man funnit , att ekona adderar sig enligt ett 

l NILSSON, B: Subjektiv kvalitets skala för 
TV-överföring. POPULÄR RADIO nr 6 1951, 
sid . 45. 

i mpl 

I 
'[ 

I ,M S 

, . ...-------' 
~ O,? ,u 5 

·~--- I ~I~------~~1 
3D piS 0,1;<5

?OO ~p/S 4.3 Mp!s 

Fig. 3. Toleranser i bildöverföringssystem för 
erhållande av en bildkvalitet motsvarande siff
ran 2 i den subjektiva skalan. 

väf' t system, e nligt kvadratla.~en. I prakti 

ken har man dork liten användning för detta, 

då man inte vet hur många ekon man har 

vid ett vis- t t iJJ[älle. 

Ett annat problem som studerats mycket 

noga är, hur nära ljud och bild m",le föl.ia 
varandra. Ljudet överföres i r,-,~r:l över helt 

andra trarrollli "s ion"\"~ar än bilden, och man 
har funnit , all ca 100 ms skiJJlIad är det mesta , 

som kan tillåta , för det fall, att ljudet kom

Iller efter Lil Je " under det all end ast .):> nI ' 

kan tillåtas, om ljud et kommer före bilden. 

L-I- och L-3-systemet 

..)p t koaxialsystem, ~om hittill s me6t kommit 

till användning i USA, giir under namnet 

L-l-s\ "temet. Dell a syste rn medger överfö

ring av sallllllanl"gt (jOO I.defonikanaler elkr 

en TV-bna1, var' band~redd då är inskränkt 
till 2,6 \lpj,;. J\ ackd elen med detta L-l-sy

stCdll var förutom den I",gränsade överfö· 

rin:<,'Skapacitctcn , att förstärkarna inte var an

passade, varför eko risken var betydande, och 

man var ek.-utom starkt beroende av kabel

skarvarna. Vidare hade man besvä rliga pro

blem, som hade med åldrings- och utjämnings

fenomen all göra. 

Det nya L-3-systemet har konstr uera ts :ril 
basis av det gamla L-I-systemet. Tekniskt sell 

är L-3-systemet konstruerat för överfö ring av 

600 lelefonikanaler samtidig t som man L~r 

plats med en TV-kanal av 4,3 Mp/ s bredd. 

Om ingen television överföres, kan l 860 te

lefonikan-aler, dvs. tre gå nger så många som 

vid L-I-systemet, överföras. Avs tåndet mellan 

fö rstärkarstatione,rna är vid L-S-systemet en

dast ca 6 knl. 
De förstärkan'tationer , som utnYlljas för en 

dylik koaxialkabel är obemannade, och kraft 

tillförseln sker centralt från vissa huvudsta

tioner. Man överför sålunda kra ft till de ob e 

mannad e s tationerna via samma kabel som 

överför televisions- och telefonikanalerna. :Man 

arbetar med relativt höga spänningar på ka

beln, och man har f. n. vid L-S-systemet 2,2 

k V effektivvärde på den växelspänning, som 

överföres som kraftspännin g_ Des höga sp än

ningar har givit u·ppbov 1iII en del eorona

pre>blem, och man har tvingats alt am,ända 

sig av gas i kabeln. F. n. tror man mest pit 

hexafluorid. 
Placeringen av television.' - och telcfoniban

den i det Irekvenssp(' ktrurn , som överföres i 

en koaxialkabel enl. L-3-sy~te met, visa s i [ig. 4. 

Givetvis erbjuder nivåproblemet st ora b ~

svärlighe ter. Man mås te ju undvika att tele

visionen och telefonin stör varandra. De stör
ningar , som inkommer från tdefonikanaJ ern,l 

pa TV-kanalen {!er sig tillkänna som streck 

på bilden, och TV-störningarna ger upphov till 

icke önskade signaler i telefonikanalernJ_ 

Svåri~hetema uppträder framför allt vid s ig

nalering. Man har emellertid kommit fram 

1 2 j 4 5 6 7 8 Mp/ S 

~~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 ~ p/s 

F ig. 4. Placering av televisions- och telefoni
banden i koaxialkabel enligt L-3- ys teme t. 
Överst överfö ring aven tele fonikanalgrupp 
(600 samtal) +TV-kanal. Nederst: överföring 
av 3 telefonikanalgrupper. 

till vissa nivåer, som håller överhörningen 
inom till å tna gränser. 

På sändars idan utsändes TV-bandet ej ex

akt som vid TV-sändning me.d undertryckt sid

band. Frckven en 500 kp /s under bärfrekveJl

sen är ca 40 dB under tryckt ooh stiger linjärt 

till 500 kri s efter bärfrekvensen, där det lig

ger 6 dB över densamma. Denna frekven,,
korrektion kompenseras sedan på mottagare

sidan. Man har ocbil utarbetat 'ett , y tern 
för att ge TV-~ign.alen en viss »pre-emphasis», 

och det mesta man hittills tillämpat är 10 dB 

framhävning av höga frekvenser. Förd elen 

med detla är, al.t andra övertonen till bä r
frekven öcn, ~om vi~t sig bes\ärlig, kan un

dertryckas i önskad grad. Ian kräver 20 dB 
under bärv gen i det ta fall. F itr att placera 

in de olika bärvägorna på lämpliga frekven

ser inom det av kabeln överförda frekvens

bandet utnylljas elt mod-ulator3teg som fun

gerar som e tt blandarsteg i en radiomottaga 
re. För mDd uleringen använder man helt b,,

lanserade ringmodulatorer med likriktare av 

typ silikonvaristor. För alt få bästa möjliga 

signalbrusförhållande användes en ny typ av 

modulering, s. k. synkronmodulering, som möj
liggör 100 % övermodulering. 

I fig. 5 visar, hur frekvensutrymmet utnytt 

jas. Som synes av fig. faller en del av video
bandet inom det uppmodulerade TV-ban

del. Modulatorerna mllste därför vara mycket 

väl h<llanserade. Då det finns mycket liten 

energi i de övre delarna av \'id eobandet, är 

e-rnellerl id lknna form av störning inte så sv r 

alt bemästra. Besvärligare är det dock med 
den störning, som uppstår i den övre delen 

av det uppmodulc rad" TV-bandet härrörande 
från 3 ggr TV -bänågen - videofrekvenserna_ 

För all klara av detta matas samma spän

n.ing in i motfas och kompensera r ut de icke 

önskade modulationsprod ukt erna . 
Förstärkarna är utförd a med balanserad in

ooh utgång. (Fig. 6.) Man förlorar härvid 

visse rligen 3 dB i signalbrusförhållande men 

reflcxions-koefficien tcn rör sig om endast nå(;
ra få pro cent. Mottagaren är uppbyggd av två 

ll:a 
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Fig. 5. Den inbördes place· 
ringen av videoband och 
upprnodulerat band vid 
L·3·systemet. 

o 

+ 

437 A 

mer all intermodulation att adderas i fas, vil
ket snabbt skulle förstöra hela överförin gen. 
F ör att klara av den varierande för tärk
n.illgen har man undersökt de olika faktorer , 
som jJaverkar förstärkningen. Det finns i stort 
sett tre faktorer, nämligen åldring (5 dB pr 
vecka för hela systBmet), kabeltemperatnren 
(upp till 50 dB pr vecka) och temperaturen 
i förs tärkarlokalerna (Ul dB pr vecka för hela 
systemet). Sedan man väl kommit underfulId 
med dessa funktioners frekv ensberoende (jfr 
fi g. 5) har man för dessa konstruerat spec iella 
utjämnare, och för att samtidigt kompcn' (' rl 
shäl amplitud som fas har dessa ut jämnare 
gjorts synnerligen bredbandiga. 

Räknat pr sektion om 200 km återfinn rr 
lIlan alltså dels de tempera.turutjämningsen· 
heter (A-ut jämnare), som kompenserar för de 
tre nyss nämnd-a faktorern a, och dels en ut
jämningsenh€t (B-ut jämnare), som kontrolle
rar smärre ändringar. De sutom finn es en ma· 
nuell utjämningsanordn ing (C-utjiimnare), 
som kan inställas med vissa mellanrum. 

Av de nyss nämnda utjämnarna är den 
första (A-utjämnaren) konstruerad så, att de;l 
känner avv ikelsen för olika pilotfrekvenser 

Utjämningsnät meO 
temperaturkomp 

F ig. 6. Förenklat principschema för förstärkare för koaxialkablar enligt L·3-systemet. 

steg med tv.'. rör i varje och utjämningsnätet 
är därvid placerat mellan stegen. (Jfr fig. 6.) 
De rör, som användes är pentoden 435 A, tet
roden 436 A samt dubbeltrioden 437 A. 

I utimnning nätet ingå r sammanlagt inte 
mindre än 29 element. Kopplingen i slutsle· 
get är känd från TV-tekniken (kaskodkopp· 
lin g), vilket ger ca 4 dB förbättring av sig

nalbrusförhållandet jämfört med motsvaran 
de pentDdkrets. 

Si gnalbrusförhållandet är 43 dB för 4,5 
Mp/:; . Man har dock funnit, att det lågfre· 
kventa bruset är mera störande än de t hög
frekventa, och därför användes ofta en vägd 
skala, varvid man tillämpar olika kurvor för 
olika system. För L-3·systemet an{!;a\'s den 
vägda siffran beräknad toppvärdet av signal· 
spänningen/effektivvärde av vägt brus=32 
dB. 

Utjämningsproblem 

Det avgjort svåraste problemet vid överföring 
av TV-program i en koaxialkabel är de stora 
krav, som mitste ställas på utjämningen över 
så långa sträckor som det är fråga om i 
Amerika. Amerikanarna hade en dd tråkigll 
erfarenheter av L-I·systemet i början men har 
nu på basis al' dessa erfarenheter kon stru~· 

rat ett mycket komplicera t utjämnin.gssys tem , 
som ger önskad effektivitet. Förstärkarna för· 
stärker rakt upp till 8,5 Mp/s, varefter för· 
stärkningen fall er mycket snabbt. Koaxialnii· 
tet har indelats i sektioner på ungefär 200 
km:s längd, och dessa sektioner är under nor· 
mala förhållanden helt utjämnade hJde vad 
fas och fre kvens beträffar upp till 8,:; Mp/ s. 
Härvid användes såväL dämpande som fa s\Ti
d ande filter. 

Det påp ekades eftertryckligt, att det är 
stor risk förkn.Tppad med att utjämn a varje 
förstärkarsektion till fas. I dylika fall kom
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Fig. 7. Frekvensberoendet 
hos olika fakto rer som på
verkar dämpningen i koaxi· 
alkabel e nligt L-3·systemet, 
kai>eltemperatur (Kl) , hus
temperatur (K2) , samt åld
ring (K3). 

och därefter korrigera r efter följande ekva · 
tionssy;; tem. 

Pilotfrekvens l: 01=k1r1> 1(fi)+ 

k 2 r1> 2(f 1) +k3 cp ;J (/1) 

Pilot frekvens 2: 02=k1 cp 1 (J i ) + 
"2cp 2(/2) +k3 (j) 3 (f2) 

Pilotfrekvens 3 : 03=k1 r:t> l (i3 ) + 
k/ b ~ ( f3 ) + k3(j) 3 (f3) 

1.:1= ( .dU/ J ) ' 151 + ... (l) 

Deo-a anikdSCJ: utformar inJormationen till 
en regle ring "pänning på en tennistor. I prak
tiken är ekva tionerna utbytta mot ett resistan s
nät enligt fig. 8, och för att regleringen skal1 
ske snabbt och korrek t är termistorerna di
rekt upphettade. Vid lösningen av ekvations
öystemet enligt ekv. l fann man, att man be

hövde en nega tiv res istans, och denna för· 
\'erkligades geuom att man införde en mot
kopplad förstärkare i reglering.snätet. 

Regleringsnätet för den and ra utjämnaren 
( B-utjä mnaren) är ännu mer komplicerat i och 
med at t d t innehåller inte mindre än sex in
formation'er , som ger sex ändrings\'ärden. 
Principen för denna utjämning är dock exakt 
densamma, som angives för A·utjämnaren. 

Varje linjeförstärkare kontrollerar sig själv 
på å sält a tt kompenserin O' sker proportio
nellt mot roten ur frekvensen. Detta förverk· 
ligas på konve ntionellt sä tt med hjälp av eH 
termistor, och principen är sådan, att var 
annan förstärkare är dynamiskt kontroHerad 
och varan nan kontrolleras enligt en jämförel
seprincip, varvid termistorn jämföres med en 
i jorden nedgrävd termistor. För lå nga sträc· 
kor måste ytterligare en ut jämnare (D·utjäm· 
naren) användas. Man häller således fordring· 
arna först inom kabelsträckorna 200 km. D
utjämnaren, som införes på yar je 1300 km, 

:~ ~--- ------
"3 - - =--=--~..----

Fig, 8. Principiell uppbyggnad av resistans
nät för förstä.rknings regleringen i tempera
turutjämningsenheter för koax ialkablar. 



kompens rar för ev. uppstående samOlaniag. 
rade fel. ystcmet är utiormat så , att man 
kan hålla tolera nse rna vie! överföringen upp 

till 7000 km. Utjämningsnäten klarar änd· 
ringar av storleksordningen 3 dB och nog· 
granheten. är ±0,25 dB. 

Det är självklart, att det krävs mycket nog· 
granna individuella förstärkare för att man 

"kall kunna klara de ovannämnda toleran· 
serna. Dock har man funnit de t synnerl igen 
oekonomiskt att ål ägga snäva tolerane r pr 
förstärkare och har helt övergatt till den i 
Amerika så populära systema ti ka kval it ets
kontrollen, dvs. alla komponenter tillverkas 
under y ~ ne rlig n noggrann kontroll. Man 
häller det sta t i-t i ka medelvärdet pä kompo
nenterna inom mycket snäva gränser ±O,l %. 

De individuella komponenterna fördelas sedan 
statistisk t runt medelvärdet, men för t t stort 
antal förstärkare över långa s träckor behö vp.r 
man endas t ta hänsyn till medelvärd et. S,-1
righeterna ligger i att hålla till verkn ing pro · 
ceduren under kontroll. F ör en enstaka fö r
stärkare till 11 tes 0,2 dB avvikel c från normal
kurvan vid 0,3 Mp/ s och 0,6 JB rid 8 ~p/_ . 

Förstärkarna mätte t illsamman s med en (j 

km lång koaxialkabel i en brygga och jäm
fördes med en koaxialkabel pa nllgra meteT". 
Alla enheterna var temperaturkontrolJerade 
och noggrannhe ten vid uppmätningen uppgavs 
I'ara nägra få hundradelar av l dB. 

För fältmätningar hade Bell Laboralories 
ko nstruerat en speciell utru~lning, och vi; 
bildutrustning hade konstruerats av ReA . För 
fasmätnin g utnyttjades ett pecielIt tvåfre
kl'en ~mätinstrument, som i nytt utförande 
även gjorts enligt svepmetoden. 

Betr. den konstruktiva utformningen kan 
no teras, att hela förstärkaren är inbyggd i 
gjuten låda, som anså vara nll. got så när 
lufttät, och som helt utbyttes vid fel. F ul! 

reEcr" fanns alltid tillgänglig och felaktiga 
förstärkare utbyttes helt enkelt genom att en 

fö rstärkarlåda utbyttes mot en' ny. Man ansåg 
vidare aH dubbla rör inte var nödvändiga, 
utan bytte alltid en hel förstärkare. 

Alarmsystemet för de obemannade statio
n-e rna hade utförts enligt en enkel byggprin
t ip. Larm gavs då huvudpilotfrekl'ensen av
vek mer än 5 dB från nominellt värde. 

Radiolänkar 

e radiolänksystem, som användes i USA, ar 
till största delen utvecklade av Bell, Philcu 
och M Olorola. Som redan nämnt är en a-.' 
de s törsta nackdelarna vid överföring vi.} 
rad iolänk, att man får räkna med risk för 
fa ding. Härvid är givetvis inte fo rdringarna 
öå stora, när de t gäller överför ing av enbart 

tal exempelvis i kommunikationsanläggningar 

för oljebolag, järnvägar et • I dett a fall är 
hUI'Udsaken att uppfattbarheten är god. 

Rillt ontenner 

Våg ledare 

70F ig. 9. 1lI0ckdiagram 
för relästation i radio Kanal
länk enl. TD2-systemet. 

Vid telefoni och tel vi ion däremot s tälles 
helt andra krav på överföringen. Det anS[lgs 
att enda~t ett av Bell utvecklat radiolänk
"ystem TD-2 uppfyllde fordringarna. En ra
diolänk fdin Philco ansåg vara av tillräck
ligt hög kvalitet endast för överföring al' TV 
över di stanser up p till 400 km. 

-'Ian har kommit fram till att lämpligaste 
a,· tå nel t melJan relästationerna i en radio
län k är ungefär 45 km. Tornen hö jd m§ste 
därvid mycket noga utprovas med hänsyn t ill 
alla tänkbara reiIexionsmöjligheter innan de 
anläggas. Man använder siu av tre olika hu
vud typer av torn för rel ästationernas anten· 
ner. Philco använde ståltorn med riktanten 
nerna placerade på marken samt reflektorerna 
i toppen på tornet. Enligt Bell placem de man 
däremot sina riktantenner pll. tornets topp och 
ma tar dessa via vågled-are från sta tionen vid 
ma.stens fot. Bell använder sig antingen av 
elt cemen tera t torn med radiolänkanläggning, 
kraftverk m. m. pl.acerade i tornet eller al' stål
torn med vllgledare ned till radiolänkutrust
ningen, som placerats i ett litet hus på mar
ken vid tornets fot. Enligt uppgift kommer 
endast den senare typen av torn att byggas. 

För att råda bot på fadingen har man inom 
Bell gjort en hel del intressanta undersök
ningar, som resulterat i att man gått in för 
ett speciellt omkopplingcsystem. Enligt detta 
system. som möjliggör överföring av sex sam
tidig ka naler, utnyttja endaH fern kanaler, 
s,l att alltid cn kanal stilr i re erv. För de 
olika kanalerna inträder inte fading exak t 
samtidigt utan fadin gen löper med en vi.c~ 

tidsskilJnad frll.n kanal till kanal. Gcnom ett 
helt au tomatiskt och mycket snabbt verkande 
syst m (30-40 f.< ) inkopplas den lediga ka· 
nalen i st ället [ör den som fadat ut , och trans
mis:;ionen klaras därvid tillfredsställande. 

70 70 70 70 70 

3 4 5 6 

Fort~a tta för"ök pag r, och man är mycket 
optimistisk i fr ' ga om sys temets möjligheter. 

Bens radiolänksystem TD-2 arbetar i frc

kvensområdet 3700--4200 i\lp/ , och man 
använder härvid en specialkonstruerad t.riod 
"om utgll.ngsrör. Övriga radiolänkar arbetar 
inom frckv en området 6000-7 000 Mp/s, och 
därvid använder man sig av klystronen som 
ut gå ngsrör. Man lutar emellertid åt den upp
fattningen att dc t med kl ys troner inte är möj
ligt att ås tadkomma fullgod kvalitet för tele
foniövcrföring. Genomgående tillämpas frek
I'ensmodulering, då man funnit att amplitud
modulering är betydligt besvärligare ur in
termodu.]ations- och överstyrn'ingssynpunkt, 
camt att pul ~modulering kräver [ör stor band
bredd. 

I TD-2-sy temet utnyttjas mycket litet frek
venssving. Bandbredden är 20 Mp/ s och man 
arbetar med (1=1. På sändarsidan frehen 
moduleras en 70 Mp/ s-signal. Denna signal 
blandas med en signal från en lokaloscillator 
och lämpligas te bandet utväljes för överfö
ringen. 6 sådana ignaler med var ierande sig
naloscilIator blandas sedan samt överföres 
via ett gemensamt horn. Vid mellanförstär
karstationerna matas de sex banden till s ta
tiven, där varje kanal utväljes via ett selek
tivt filter och en lokaloscilJator, som är auto
matiskt frekvenskontrollerad. Transponeringen 
sker sedan ned till mellanfrekvensen, 70 Mp/ , 
varefter förstärknin g sker i en 7-stegs-för
stärkare. En förfö tärkare matas, varefter 
blandning IInyo sker. edan utsänd signa
len på nytt. Se blockdiagram i fig. 9. 

Beträffande priset gä ller , att anläggnings
kostnaderna för en radiolänkförbindel e upp
, kattas till unge fär hälften av en koaxialan· 
läggning. Detta äl- givetvis ett ungefärligt me
delta l, då man under extrema förhålland en 
exempelvis i Klippiga bergen och dylika om
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råden får betydligt gynnsammare förhållanden 
i fråga om ra<liolänken. Å andra sidan upp

skattas underhållskostna<lema till betydligt 

högre belopp vi<l radiolänk än vid koaxial

kaGel. Man har kommit fram till siffror, som 

anger att det bli r 2-5 ggr högre underhåll;;· 

kostnader för radiolänkar. Det an så dock 
möjligt, att man i framtiden skull e avsevr.rt 

kunna nedbringa underhållskostnaderna för 

dessa då de till största delen härstammar från 

Törfel. TD-2 radiolänken var, liks.om tidigare 

nämnts, den i särklass bästa men uppfyllde 

inte riktigt CCIF:s fordringar för transmis· 
sion över 7000 km (samma for<lringar som 

för koaxialsys tcmet L·3 ). Man låg nämligen 

fortfarand e några JB över den till å tna brus· 
nivån. Genom införandet av ett nytt rör 416 B, 

vars uteffekt är l W i stället för tidigare 1/ 2 

W räknar man med att man skall komma ned 

3 dB med brusnivån. Man räknar för övrigt 

med att uppnå en förbättring om ytterligare 

några dB genom en omkonstruktion al" för· 
stä rkaren. 

TD-2-sys teltlct - kapacitet är f. n. 240 tele

fonik analer e ller l televisionskanal per HF

kanal. ex H F-kanaler överföre; pe r system. 
Som tidigare nämnt·, är r·adiolänksystemet be

l)'dligt känsligare för telefoniintcrmodula
tion än vad koaxia lsys temet M. Man hoppa

des dock att kunna utöka antalet telefoni

kanaler, sa a tt den tillgängliga bandbredden 

utnyttjades bättre. 

Den allmänna ,h ikten förefaller ya ra den, 

att man vid ett koaxialsystem aIltid tekniskt 
kall klara utj ämningen under det att man ,·id 

rad iolänkar inte kan an cs ha _li mma tekniska 

kontroll. Man räknar med alt band Gr ·dd en 
{ör bildkanalen i framtiden skall kunna ökas 

till B Mp/ eller ev. 10 Mp j , . Detta för att 

n1öjliggöra överföring även aven högklassig 
teatertelevision. 

Amerikanska radio-


Fig;. 1. Trafikmolta;;are för frekvensområdet 
0,54--30,5 Mp/ s frän Collins Radio Co , typ 
5H-3. Mottagaren har 30 fr<:kvensomrJden om 
vard era l Mp/s, och varje van' ,, "- fininställ· 
ning.",kalan motsvarar 100 kp .'. 

/ 

~ 
I 

F ig. 2. Avstämningsskala för en s tyroscillator 
från Collins Radio (.0 , typ 70E-8A. Styros- J!
l atorn är innesluteJI i en lufttät ka pa med e tt 
kemiskt luftto rkningsmedel. 

De senaste utvecklingstenden
serna i fråga om radio- och 
TV -mottagare behandlas 
denna artikel. 

Trafikmottagare 

De trafikmottagare för mottagning a'· Yås
typerna Al. A2 ocn A3 inom kort vågsomra

det, 50m för närvarande tillverkas i USA. är 

principiell t av samma utförande som de, sorn 

tillverkades i slutet av 30·talet. Mera pilkost ,

de apparater har dock i vissa fall förbältratö, 

exempelvis med avseende på selektivitets· och 

frekvensdr iftsegenskaperna samt AKR-kurvan. 

Brudriare mottagning ha r uven uppnåw, då 
vissa rörtyper - däribland speciellt blandar

rören - numera ha förbättrad e egenskaper. 
I vissa apparater användes numera högre 

mellanfrekvens vid mottagning av de övre 
ko rt vag<; olllradena (exempelvis för frekven

ser> r·a 7 Mp .' s) än vid mottagning på Öv· 

ri ga våglängdsområden. iVIottagarna omkopp

las därvid på de högre frek venserna till 
en duhbelsuper. Ett gott speO"elfrekl"ensför· 

häliande bibehå lles på detta sätt ä'en på 
högre frekvenser. Största selektivitetstillskot

tet erhii ll es dock givetvis på samtliga områ· 

den fr n den del av MF·förstärkaren, som 

alltid arbetar på den »normala» mellanfr~· 

kv,··n <en (ca 450 kp /s J. I vissa apparate r är 

den variabla oscillatorn urkoppling baT, och 

mottl;!a ren har därvid plats anordnats fö .. 

Enkel lokaltelefon 

!lIed en 4·polig 2·vägs omkoppla re och en extra läg.O"ning n fö r e med signalanordnin g. Se 

högtalare tiIlverkas lätt en lokaltelefon. Om· fig. F ör at t ernå e tt gott resulta t bör hög tala r

kopplaren anGringas på radioapparaten. sida na ha en impedans a,· 500[2 eller mer terMl
eller i separat låda. Allt efter behov kan all- Ies med linj et ransformatorl. - B:\TQ 

~1 ot garens 3jr kaber 
u gå ngs
tronsform lor 

Fig. 3. lI'Iekaniskt Mf·filter från Collins Ra
dio Co . In- och utimpedans ca 6,5 kohrn. 
Filtret me<lför ca 20 ggrs dämpning, varför 
ext ra M F·rör tillkommer, Band·bredden vid 
6 och 60 dB är 3,2 resp. 6,72 kp / s, 
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och televisionsmottagare Av civilingenjör Carl Akrell 

ett kristalloscillatorst eg, varirrellOm mycket 

,tabil mottagning på ett antal fasta frekven

ser möjliggöre: . Hammarlunds apparat, typ 

Super·Pro 600-JX, är exempelvis utrustad 

med nyssnämnda förbättringar. 

Mottagare av mera avancerad e typer före· 

komlller emellertid. Collins tillverkar så lunda 
trafikmottagare av dubbel. upertyp med kri· 

s tallstyrt första osci llators teg och variabelt 

andra osc ilJatorste rr • • ådana appara ter ha tidi· 
gare av förf. behandlats i POP LAR R . 

DIOt och principen skall därför ej här be

röras. 

Collins mottagare, typ 511-3 Uig. 1) har 30 

frekvensområden om vardera l Mp / s, varige· 

nom omr1i.de t från 0,54 till . 0,5 Mp/s täc·hs 
kontinuerl igt. Varje varv på fininst ä lInin;;,· 

ra tten mo tsvarar här 100 kp / s, och skalorn · 
äro fullständigt linjära, vilket htadkommps 

genom en specie ll utformning av variabla 

05cillatork-rct sl"n. Shäl oscillator som övriga 

hqg [rf kvenskretsar äro induktivt avstämda. 

Efter kalibrering med inbyggd kristallkalibra· 

tor är återinstä lln ingsnoggrannheten på samt· 

liga om rå den l kp/s eller bättr '. jä lva den 

variabla oscillatorenhe t.en tillhandah· lles f. ö. 

ä, en som styrenhet för amatörsändare ; exem· 

AKRELL, C: Förslag till kristalls t yrd dub
belsuper lör kortvåg. POP ULAR RADIO 
1944. nr 10. 
AKRELL, C: Om dubbelsuperheterodyner lör 
ultrakortvåg. P OPULA R RADIO 1947. nr 5. 

0.8 

o • 5 

kP/S 
Fig. 4. Frekvenskurvl1 r fö r mekan iska :'Lf
fil ter (kurva 2 och 3) för l resp. ,l kp < 

bandbredd. F rekven, kurva [ör ordinär :\1 F
förstärkare, 9-kretsar (kurva l) återge" >om 
jämförel"c. 

pelvis har typ 70E·8A (fig. 2) grundfrekvem

området 1600-2000 kp / s. Detta område täc

kes linjärt med 16 varv på fininställningsska· 

lan. Lineari tet åstadkommes dels genom spe 

ciell utformning av den av stämbara spolen 

och dels genom en spec iell mekanisk kor

re kt ionsanordn ing. 

NIeka niska mellanfrekvensfilter ingå nume

ra i vi ssa Collinsmottagare (fig. 3). P å filt

r ets in· och utgångssida finnes två identiska 

enheter för omvandling av elektriska sväng
ningar till mekan iska och tvär t om samt dem 

emellan den mekaniska resonanskret sen. Mer! 

filter a" detta slag erhålles v~entligt för· 
bä ttrade selektivite tsegenskaper, vilket bäst 

framgår av kurvorna i fi g. 4. ele ktiv it eten 

h05 enYIF·förstärkare med nio avstämda kret 

sar jämföres här med mekaniska filter med 

band bredderna l och .3 kp/ s. Som framgår 

av fi g. erhålle nästan id eala s elektivitetskur

vor. Dylika M F-filter tillverkas för bl. a. 455 
och 250 kp!s mellanfrekvens. 

En annan intressant nyhet frå n samma fö
retag är ett så kallat »varifilter» avse tt fö r 

mol tagare med 470 kp / s mellanfrekvens. Filt
re t inlägges mellan två förstärkar· 

st g M F·förstärkaren; filtrets funk
tionssä tt åskädl iggörc< fi~. 5. Filt · 

ret är försett med td. rattar och kop plingen 

är <1'1 utfö rd att med vän stra ratten kan d n 

undre "idan av passbandet flyttas från minus 

1500 till plus 1500 p/s och med hö "ra rat
ten passbandets övre grä ns från plus 1500 till 

Fig. 7. Collins'» arifi lter» är sammanbyggt i 
en enhet, som aKlutes till en kommunika
tionsmottagare. Jfr lig. 5 och 6. 

Fig. .5 . Principiell uppbyggnad av variabelt 
!\IF-filter »Varifilter» från Collins R adio Co. 
~Ied vänstra ratten kont roll eras lägre grän • 
frekvensen , med den högra den övre. 

I 
I 
I 
! ro 

- l 

i 

i___.____._ _ _____ _ . __ _ 
Fig. 6. Blocksc hcma för Collins' »VarifilteD). 
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minus 1500 p/ s. Enheten är föroedd med en 
graderad ~kala som direkt anger övre resp. 
undre gränsfrekvensen s läge. Pa~~bandet kan 
alltså fl yttas på godtyckligt ·ätt relativt mitt· 
frekvensen, och totala bandbredden kan va
rieras från ca 100 p/s till 3000 p/ s. Filter
enheten är give tvis rätt komplicerad med bl. 
a. fyra blandarrör, två variabla osc illatorer 
och två mekan,iska filt er. Mottagarens mel · 
lanfrehens omvandlas först till ca 250 kp i s 
varefter följ er filtrerin g med ett mekaniskt 
filter. S<::dan sker onl\'andling till ca 45 kp / s 
med fil trering i det andra mekaniska filtr~ t 

och slutligen atcrfås 470 kp: s -- mottagarens 
normal a mellanfrekvens. 

Televisionsmottagare 

I fr aga om TY·mottagare tilldrar sig f. n. de 
nya mottaga rna för decimeterv gsomIAde t 
47(}.-890 Mp/ s sp ec iellt intr e~s e . 

För mottagning av de nya kanalerna med 
äldre mottagare finn es enkla tillsat ser. Ett 
typiskt sch ma för en sådan tillsats å terges 
i fig. 8. Signalen från TY·antennen påföre; 
först ett handfiJter, som injusteras till önskad 
kanal med trirnrarna el och C2. Därefter föl · 
jer et't blandars t.eg med halvledardiod D, till 
vilken oscillatorspänning tillföres från et t 
triodoscillatorsteg med röret 6AF4. Oscilla
torsteget finavstämmes till önskad frekvens 
med kond ensatorn e5. pa bland ardiodens ut· 

I 
~ 


gångs. ida följ er edan ett hög frekvensfil l r 

C3 + L4 med påföljande u "ån~kre t s C4 +L,. 
om avstämmes till metervågskanal 5 eller 6. 

:\.fottagarens antennintag anslutes med en 
omkopplade antingen till den vanliga meter
vågsantenn en eller till ifrågavarande decime
ten agstillsats. Yid mott agning aven av d ei· 
meterv ilgskanalerna 14-44 (470--656 Mp/s ) 
borttages övel,koppling »B» pit oi'c illatorspo
len, medan denna bibeh,i lle, vid mottagnin g 
på en av kanalerna 45--83 (656--890 :'vIp / s). 

Glöd· och anodspänningar erhålIe_ från en 
mellan sockel M, som inlägges mellan TV· 
mot tagarens slutrör och dess h.lIare. Den sil 
lunda erhållna anodspänningen var ierar vid 
olika apparattyper, varför oscillatorns anod
spänning kan justeras till lämplig t v·ärde 60 
il 90 V med överkoppling »A », varmed an· 
tingen motståndet R5 eller R4 kortslutes. 

D nna enhet är ej försedd med någo t MF
steg. Om TY-mottagaren har ur brussynpunkt 
bästa tänkbara högfrekven ss teg och 
om dennas känslighet är tillräcklig t ho~, 

är ett sådant också obehövligl. Om 
d ssa villkor ej uppfylles bör dock avsläm
ningsenheten kompl etteras med ett MF·steg, 
varigenom en del ytterligare förd elar vinnes. 

ålunda minskas ri sken för s törande interfe· 
ren s mellan oscilla torema i till satsen r esp. i 
TV·mott agaren, dels beroende på "Iörre an
tal , teg mellan resp . blandarsteg och dels be· 

Fig. 8. Principschema för 
konverter (fabrikat RCA) 
för transponering av signal
spänningen från TY-station 
på decimetervågsornrådet 
till TY·kanal 5 eller 6 på 
metervågsområdet. 

Fig. 9. ndersidan av chassie t till avstämningsenhet för kontinuerlig täckning av frekvens
ornr' det 46.5--900 Mpjs. Fabrikat Radio R eceptor Co. 
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roende på den förbättrade sc1cktivit etskurvan 

fö r kanal erna 5 eller 6 genom det ökade an

talet kretsar. 

En bild av undersidan till chassiet för en 
av- Radio R eceptor Ca tillverkad avstämnings

enhet återfinnes i fig. 9. Här synes tre ensad e 
koa.xialresonatorer, två för ingång.b andfil:· 
ret och en för oscillatorn. Avstämning sker 
genom att i varje resonatorburk inskjut es en 

liten metallcylinder varvid kretskapacitans n 

ändras. Avstämningen är kontinuerlig fd n 

'~65 till 900 :\.fp/ s och ensningsfelet max. ±1,0 
:\Ip/s. Totala handbredd en för enheten milrL 
l id 3 dB dämpning är 12 och 16 i\Jpi s vid 
470 resp. 800 Mp /s. S pegelfrekvenser dämpa, 
min- t 300 gånger och dämpningen på ingll ngs
sid an för mellanfrekvens (ca 84 Mph ) :':1 
ca 20000 g nger. Såväl in- som utgångs· 
kretsarna är avsedda för anslutrling till 300 
ohms symmetrisk matarledning. Till blandar

steget med 1N82 hör oscillator leg med 6:\ FiJ. 
vareft er följer kaskodkopplat l\IF ·s teg m c:d 
6BQ7. 

Enhetens totala förstärknin g är ca 2,5 ggr 
(kaskodstege t ca 8 ggr ) och brusfaktorn i 
medeltal 16 dB (kaskod steget 6 dB). Av spe· 
ciellt intre. se är frekvensdr iften hos osc illa
torn. Vid nätspänningsvariationer från 10.5 till 
125 volt (nominellt 117 Y) driver denna max. 
75 kp/ s och eft er ca 3 minuters uppvärm· 
ning~ ti d är driften på grund av värm e något 
hundratal kp js . Själva TY·a.pparaten bör 

alltså vara av interca rriertl'p. Enhet ens data 
är anmärknin O'svän jäm na. över hel a cI et mo l· 

tagbara området. 

Bildrör 

I de bildrör som amändes i TV -moll aga re är 
elektronstrålen oftast magnetiskt fokuser ad. 
Elektrostalisk lågsp änningsfoku sering är även 

vanlig och däribland märkes visca rört yper 
som tillverkas med så stor noggrannhet a tt 
fokuseringsspänningen ej behöver varieras '. 

General Efectric serietillve rkar numera 
bildrör med intern magneti"]( fokusering. dvs. 
fokusering sker med en intill elektronkano· 
nen placerad och inuti röret på lämplig t säl L 

utformad permanentmagnet. P å motsvara nc1 ~ 

sätl som vid ovan omnämnda elektrostatiskt 
fokuserade rörtyp är foku seringen rätt injustc
rad en gå ng för alla och efterjusteringar ir 
allt så onödiga. Dessutom har jonfällemagne
ten inbygg ts i rörkanonen och även här är 
efterjusterin g onödig. För närvarande till ver
kas ett 21" rör (2UP4) med ifråga varan d 
elektronkanon och tillverkning av större rör· 
typer av det ta slag med 90° diagonal avlä nk · 
ningsvinkel planeras. 

I AKRELL, e: Televisionsrnottagaren -- hur 
den beräknas och konstrueras ( XII). P OPU· 
LA R RADIO 1952, nr 11, s. 17--20. 
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Nya tyska televisionsmottagare Av Karl Tetzner, Emden 

Tysk TV-teknik har på. för
vånansvärt kort tid komlJlit j 

nivå med utvecklingen i USA 
och England. Vår västtyske 
korrespondent ger här några 
data för nyare tyska TV -mot
tagare. 

E n karakterioti~k utvecklingstendens i frå· 

ga om nvare västtyska T Y·motL3"are är en 

övergänf! till allt större storlekar på bildrö· 

ren. En bild storlek av 22 X 29 cm (diagonal 

30 cm ) kan L n. anses S~m standard, men 

det tillverka , också mottagare med bild~ tor· 

leken 27 X 36 cm (diagonal 41 cm) och j 

vissa fall ocksä 33X 44 cm (diagonal 50 cm). 

Därjämte förekommer även TY·apparater med 

projektionssystem, oom ger en bild av stor
leken 33X45 cm. 

Bildrör av alla storlekar tillverkas nu i 

Tyskland. I stor utsträckning tillverkas rek

tangulära rör med metallkolv i storlekar upp 

till 41 cm bildskärmsdiagonal (Tele/unken). 
Bild skärmarna är mestadels i filterglas för 
att dcimpa fränunande ljus. lågra typer har 

också aluminiumbeläggning om 0,5 p. tjock· 

lek på fluorescensskiktet, vilket avsevärt 
förhåttrar kontrasten. 

Fokuseringen j de tyska bildrören är i all

mänhet magnetisk, men Lorenz har ock5å 

bildrör av~edda för elektrostatisk fokusering. 

En hel del utvecklingsarbete har ägnats elek

tronstråleavböjningens linearitet, och goda 

resultat har uppnåtts. God linearitet uppnas 

i allmänhet ända ut i hörnet av de rektang u

lära bildrören. I en nykonstruktion har Gr/w

~ M'I • '~I" L' -IOWll" 

-d il! försökt sig pa att ut .... , 1uta u t g~ngs lra f.l5 -

form atorn i linjeavböjning..gelleratorn och 

fö r denna avböjningsspänning direkt på de 

på speciellt "ätt dimensionerad e horisont ell a 

avböjnings polarna. 
I fig. l vi as ett blockschema för en av 

Grundig utvecklad TY·mottagare, som torde 
\ara en av de f. n. bästa mottagarna på t )'~ k3. 

marknaden. Denna mottagare har en käns· 

lighet av 3 p.V. Med omkring 60 .uV in gA ni;5
spänning får man en ganska h)'o-glig bild ; 

vid denna ingångsspänning står både \'ert i

kala och horisontella avböjningsosc illatorer· 

na i ~ynkronisrn , sa länge inte störningarna 

är allt för kraft iga, och redan vid 100 ,u V 
ingång5spänning är det nästan omöjlig t att 

få bild och linje alt falla ur synkroniseringc ,l. 

Denna höga grad av stabilitet :'i tadkommes 

genom alt fassynkroni sering och »svänghjuls

stabilisering» av horisontella vipposcillatorn 

till ämpas. 

Avstämningsenheten är ett i finm ekanisk, 

avseende avancerat arbete. Den är b:·.-tyckad 

tills vidare med två am erikanska rur 6BQ7, 
enär motsvarande tyska rör, PCC84, ännu 

inte kommit i marknaden. 

I denna Grundig-mott3gare använd es CI1 

intressant typ av antireflexförglasning. Front

panelen är helt och hiJllet täckt med en plexi

glasplatta, försedd med en öppning för hög· 

talaren och hill för kontrollrattarna. Glaset 

är sfäriskt utformat, så att man kan tänka 

sig plex i.glasplattan som en liten kalott av 

en jättestor plexiglaskula av 10 m diameter. 

Därigenom vinns, att bakifdn fallande ljus, 

exempelvis fran en golvlampa eller dagslju ' 

genom fön ster, kommer att kastas nedåt och 

träffar då inte en framför apparat..en sittande 

åskfidare. 
Frågan om man skall utmsta TV-mottaga

re med en enhet för FM- KV·rundradio är 
inte avgjord. Delade meningar råder om d fl 

_aken. F. n. är dock ca 30 nyligen utvecklade 

tyska T Y-apparater utrustade med en s dan 

F M- KY-rundradiotiJhats. . 1en i och med 

att man mer och mer gå tt in för intercarrier 

mottagare - vilket också är ett karakte rist i ~ kt 

drag i utvecklingen P' T Y-området i T yskland 

- uppträder viosa svårighet ... r att smärtfritt 

Fig. 3. Chassie för T Y-mottagare, typ FE52, 
fr~n chaub. 

[ö-b-ffi-crJ
'" 

F ig. 1. Blockschema för TY-apparat från 

Gmndig- W crke, en a \' de bästa mottagarna Fig. 2. Förenklat principschema för intercarriennott agare, !'Om även är avsedd för mottag· 


pli den tyska marknaden. ning på F j\'r-UKV ·rundradiobanclet (fabrikat Blaupllnkt ) . 
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få med FM-UKY -rundradion i TV-apparater

na. 

Som ett exempel på hur FM·UKV·rundradio 

kan infogas i en TY-mottagare av intercarrier

typ vi sas i fi g. 2 eU schema för en dylik TV· 

mottagare frä n Blaupunkt. Denna mottagare 

är som nämnts av intercarriertyp, och därför 

måste man för FM·mottagningen infGga en 

extra oscillator. Härvid utnyttjas som oscilla· 

torrör trioddden i en lriodheptod ECH81, 

yars heptodd el ingår som andra MF -rör. I in

gångss teget ingår rören EF80I som HF-&teg, 

ECC81 som o, cillator· och blandarrör. EF80H 

in går som första MF·rör. och ECH81 som 
andra MF-rör+hjälposcillatorrör för FM

UKV·mottagning. EF80III utnyttjas som tred

je MF·rör. Ytterligare ett rör EF80 ingå r i 

mottagaren som fjärd e ~-rF·s t c g. 

Omkoppling mellan olika kanaler sker nu 

med hjälp aven avstämningsenbet. för,;cdd 

med spolar anbringad e i en karu -dlomkopp

lare. I denna avstämningsenhet ingå r också 
ett läge för FM·UKV-rundradio . I detta läge 

kopplas »bilddelen» bort, och en spolsats, av

stämbar inom FM·UKY-rundradioban dct in

kopplas till HF-steget samt blandare- och 

oscillatorsteget. .!Vled en speciell avstämnin g;, 

kondensator, 'om endast utnyttjas för dettn 

ändamål. kan man nu utföra avstämning me!· 

Fig. 4. TY·mottagare av golvmodell från 
Grundig-Werke. Blockschema se fig. 1. 

F ig. 5. TV-mottagare av bordsmodell från 
Weltfunk. 
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lan 87,.5 och 100 Mp / s. I detta fall ger ECC81 

i blandar· och oseillatorsteg;et en mellanfre · 

kI'en's på 22,75 Mp/ s, som påföres första 

mellanfrekvensröret EFSOII. Detta rörs anod· 

impedans utgöres av en omkopplingsbar krets : 

krets 1 är avstämd till 22,75 Mp/ s (band

bredd 150 kp /s ) och krets 2 är avstämd till 

TV-mellanfrekvensen 21,25 Mp/ s (bandbredd 

'J Mp/ s). 

Nästa steg är kopplat på ett ganska ori~l

ncllt sätt. Triodsystemet i ECH81 ingår i en 

oscillatorkoppling och alstrar, när anodspän· 

ningen pålägges, en fast oscillatorfrekven;;, 

28,25 i\'Ipls, som blandas i heptodsystemct i 

samma rör med mellanfrekvensen 22,75 Mp/ ', 

Därvid alstras en tredje mellanfrekvens 

om 5,5 Nlp / . Till denna frekv<;: IlS är 

krets 3 i anodkret,e n på ECH8l oeh kret s 4 i 

efterföljande 3: e MF-steg avstämda, Efter 

des,a rör påföres mellanfrekvensen, 5,5 ~rp / s, 

den 2·s teg ' ljudmellanfrekvensförstärkare, SOlll 

vid TV.mottagning får samma frekvens, 5.5 

;',{p /s , frå n anoden på BF-slutröret ( som be· 

kant uppstår i intercarriermottagare en mel

lanfrekvens 3,5 Mp/ s vid blandning av ljud· 

och bildbärvågorna, mellan vilka avstånde t 

i fr ekven,s är konstant och = 5,5 i\-fp / s ) . 

Förutom de högklassiga och extremt käns

liga TY·mottagarna för flera kanaler till· 

'-erkas också i Tyskland s. k. enkanals-appa

rater. De är, som fram går av namnet, [,"1 

avstämda till en ,iss T V·kanal och kan där· 

för framställas någ ot billigare än de appa· 

rater, som är utrustade med anordningar 

för mottagning av flera kanaler. Av

stämningsenheten är nämligen jämte bild· 

röret det dyraste elemente t i en TV

mottagare och kräver mycket mekaniskt och 
elektriskt precisionsarbete . _Tu är emdlertirl 

skillnaden i pris mellan två ända fram till 

s itt ingångsst eg exakt lika uppbyggda TV

mottagare, av vilka den ena är uppbyggd som 

en enkanalsmottagare och den andra som 11· 

kanalsmottagare, inte tillräckligt för att de 

två mottagarna skall hamna i två skilda 

prisklasser. 

Man har därför gått in för att tillverka en

kanalsapparater övervägande som s. k. när

mottagare, dvs. mottagare med ringa rörantal 

och låg känslighet. Dylika apparater kan en· 

clast komma ifraga för användning inom ett 

tämligen snävt område omkring en TY·sända

re, där fält s tyrkan är tillräokligt hög. För en 

mottagare avsedd för mottagning vid hö ; 
fält,tyrka kan man även förenkla avböjnings

oscillatorerna, och därigenom krävs det mintl· 

re uppbåd av material. På så sätt kommer 

man ned med priset för en dylik enkanalsmo:
tagare ganska betydligt. Man räknar i Tysk

land med att man skall kunna få fram , ada · 

na apparater till ett pris, som ligger åtmin sto· 

ne 150 DRM under de större T\ '-mottagarnas 
pris. 

NYBÖRJARKONSTRUKTION NR S 

Som nr 5 i POPULÄR RADIO:s 
nybörjarserie kommer här ett 
mätinstrument med vidsträck
ta användningsområden för en 
amatör: en kombinerad signal
gener.ator och grid-dip-meter. 

Förr eller senare kommer den dag, då den 

experimentepande amatören kommer under· 

fund med att han behöver någon sorts mät

instrument, för att han med fram gå ng skall 

kunna utöva sin hobby. I allmänhet är han 

väl innehavare av åtminstone ett uni versalin · 

strument med vars hjälp han kan mäta spän

ningar. s trömmar och resistanser. i\-Ied ett SJ
d'ant instrument klfmmer han rätt långt, det 

är inte tu tal om det, men han linner snart, 

a tt det finns andra mätningar, som är minst 

lika viktiga , men som han in te kan utföra 

mw ett , ,,,dant instrument. Bl. a_ vid trim

ning al' mottagare krä vs det en signaIgenera

tor, oeh vid praktiskt taget allt experimentar

bete behövs det en anordning för uppmätning 

av induktanser ooh kapacitanser. Och när 

man konstruerar nya apparater äl' det ytterst 

besvärligt att klara sig utan mälmöjlighete r 
av nyss an tytt slag. 

Ett allround amatörinstrument 

Det inotrument, som här kGnuner att beskri· 

vas, är ett verkligt allroundiustrument för 

amatöpbruk : en kombinerad signal generator 

och grip-dip·meter. Det kan användas för trim· 

ning al' kortvJgsmoltagare, FM- och TV-mo'.

tagare och för bestämning av induktanser ooh 

kapaeitan ser. Det kan vidare användas för be

~tämn ing av r sonaIlsfrekvensen hos avstämda 

kretsar och för ungefärlig kalibrering av oli· 

ka slag av kortvåg'i ' och UKV-apparaler. 

Frekvensområdet sträcker sig från 1,5 Mp ;S 

till 110 ;',[p/ s och är därför användbart inte 

bara inom hela korl vågsområdet utan även 

för de tel evisions· och F M-frekvense r, som 
L n. är aktuella, 

Skillnaden mellan en signalgell erator och 

en grid ·dip-meter är ju egentligen endast den , 
att signalgeneratorns avs tämningskrets - i 
mOI-ats till grid -dip-osc illatorns -ligger skyd

dad och väl s'kärmad, och att signalspänning· 

en fdm signalgeneratorn endast kan uttagas 

över ett yttre an ' llltllingsdon, Den s ignalspär.

ning som erhålles över detta an , lutnings· 

don använd es sedan för trimning m, m. 

En grid·dip-meter utgöres al' en enkel rö r· 

oscillator , $.O m försetts med ett mäl ins trument 
i gall ertilledningen. Yerkning"ättet bygger 

på att om avstämningskretsen i oscillatorns 

tankkrets kopplas induktivt eller kapacitivt 

till en annan avstämd kret~, uppstå r en änd· 

ring i 0scillatorrörets gallerström, när de bå· 

da kret sarna är avstämda till samma frekvens. 
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Or:,aken till alt en förändring i gallerström

men uppstår hänger samman med att deJ]' 

främmand e kretsen absorberar energi från 

tankkrelsen i grid-dip-oscilJatorn, när d" l"i

da kretsarna är i resonans, vil-Let medför en 

minskning av Q-värdet i tankkn:tsen, Detta 

i sin tur åtföljes aven minskning av galler

strömmen , Gallerströmmen är n,imli~cn elt 

mått på den alstrade HF-spänningen ,. ampli 

tud och för de fall , att den absorberande kret

sen suger åt sig energi , så att Q-värdet i lank

krehcll minskas, minskar även amplitud en i 

o"cillatorkretsen, och därmed sj unker också 

~allerströmmen. 

Ju mer en erg i som absorberas från oscilla· 

torkret-cn desto mera sjunker o cilJatorspän · 

ningen. och desto kraftigare blir den s. k. 
»dipo:n» i gallerströmmen_ Här skymtar för

klaringen till uenämningen grid-dip-oscilla

tor ( " ,~rid» betyder galler på engelska). 

Det ligger nära till hand,s att kombinera 

en grid-dip-meter och en ,-ignalgenerator. Bd

da innehåller ju samma slag av oscillator och 

a\ :::lar man från lnätningar vid låga nivåer, 

behö"er man inte någon skilrmning av avstätn

ning"kretsen_ "''fan behöver då endast tillfoga 
ett buffcrt,teg, fran vilko'l signalspänningen 

kan ullag:as till mätobjekt. Att hel del sig. ('il 

nalspänning strålar direkt, när man inte skär

mar oscillatorn, sp elar in tt: så stor roH exem· 
pelv i,; vid kalibrering och vid vissa trimn ing- 

arbet,'n på väl skärmaj" apparater. I de fall 

lrimning kan ;:,kt~ p-å hög ~pänningsnivå: inne· 
bär direktstrålningen från oscilJatorkretsen 

ing.. n nackdeL 
Gi,-etvis kan d'et inte bli tal om någ ra »Ia

boratoriearbeten» med ett dylikt instrumen t. 

men de mätningar, som kan utföra; . är dock 

fullt tillräckliga för en amatörs beho,'. 

Principschemat 

Principscbemat för den kombinerade grid·dip 

metern och signalgeneratorn visas i fig_ 2. A,· 

schemat framgår, att en dubbeltriod ECC8l 

an vänd s : om kombinerat oscillator- och buf

fertrör. Den vänstra triodhalvan i röret utgör 

oscillatorrör, under de t att den högra triod
hah'an ingu r i ett anod jordat SICg , fr ,l n vil

ket ,'ariabel utspänning uttage; ö,'cr en po

tentiometer på 1 kohm i denna triodhalv~s 

kalodkrets . Kopplingen är en Colpitts-kopp

ling, och utlJl,tbara spolar utnyttjas för de 

olika frekvensområdena, Som avstämning"

kondensator användes en t, 'ågöngskondensa

tor. vars nollkapacitans fixeras rn "J en trim

kond ensator Cl' Denna kapacitan s är så HlI

pas,ad. aU frekv cn"o l'llrå rJ cl blir l :2, dvs, den 

bög'ta frekvensen inom varje område är dub

belt å hög som läg" ta frekvensen. Gallerliickan 

utgöres av ett motstånd på 15 kohm. NärR 1 

apparaten användes wm grid-dip-meter, in· 

kopplas ett mA-ins trument mellan a och ';, 
dvs, mellan nedre delen på gallerläckan och 

jord, Härvid är visserligen instrumenlet shun
tat med motsLind R2 på :; kohm och en kon

densator C3 på 1000 pF, men de tta inverkar 

endast obetydligt, då re"i,tansen hos mA-me

tern är b~tydligt lägre än 5 kohm_ Ta,g- p" in

s trumentet bort, svänger fortfarande oscilla

torn, då ju gallerläcbn fortfarande har jord

förbindning via motstandet på 5 kohm,Rz 
Kondensatorn kortsluter HF-spänningcnC3 
till jord. sil att denna int~ kommer ut på 

till cdning"trådarna till mA-ins trum,'ntet. 

Då oscillatorn användes som "ignalg,' nera

tor, bortkopplas mA-metern. HF-spänning ut

tages nu i stilIlet från bu ffertrör et (högra 

triod halvan i ECC8l) , som ingår j ett anod· 

jordat steg. Bu[[erlrörets styrgaller erhåller 

HF-spänningen via kopplingskondensatorn C j ' 

och från detta rör uttages sedan HF-cpän

ningen över ~n potentiometer R ö i katodkret

sen_ Motstä ndet på 200 ohm .,\1"1' buffertR4 
röret korrekt gallerförspännin)\, 

När apparaten användes som signalgener.:t· 

tor. uttages signalspänninp.,m m I 'lian kläm

morna b och e, \ arvid ulganQ:: .:pänningens 

s torlek varieras med pot"ntiometc,rn Ro som 

med hänsyn till de höga frek venserna llIåste 

vara försedd med kol ban a, 

Den högra dubbeltrioden, 6.'3 ~7, ingår i e.l 
RC-oscillator, avstämd till 400 p ' -, S0111 

är avsedd a tt modul r' ra oseillatorrörcL Detta 

"ker gr nom al t klämman d förbindes med 

Fig. 1. Ven komhine
rade öignalgcneratorn 
och grid-dip-metern klar 
till användning. 

klämman a, varvid gallret på oscillalorn på

föres den tonfrek ve nta spänning. som alst

ras i RC-oscillator. 

Amplituden hos den tonfrekventa spän

ningen frän RC-oscillatorn varieras med po

tentiometern (som kan vara trådlindad)R S 
på 1 ko hm. P otentiometern inställes Eå, att 

modulering,:graden blir av lämplig storlek. 

Det kan i della sammanhang påpekas, att 

den modulering, som på detta sätt crhållce, 

är en kombination av AM- och FM-module 

ring_ Det är därför olämpligt att vrida på all:

för kraftig modulering. en,är därvid så stort 

frekvenssving up.pträd er genom FM-module

ring, att trimningen exempelvis på en smal

bandig MF-krets försvåras, 
iVIan kan även anv~inda sig av den tonfre

kventa spänniu". som erhålles från RC· 

oscillatorn , för anura ändamål, exempe]v'is för 

mätningar i impedansbryggor eller för prov 
på LF-förstärkare, l\'fan tar då ut LF-spän

ning mellan d och c, Om man så vill, kaa 

man kalibrera potentiometern Ra i volt. Här

vid lIlii'ite man ha tillg"ng lill ett växelströms

instrument. som då maste ha en res istans av ca 
10-20 kohm, för att inte utgå ngs;;pänningen 

skall .-junka otillbörligt, då potentiometern 
-ta ,- p" max_ spänning, För att kalibreringen 
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Fig, 2. P r inci p5chema t [ör den kombinerade 

"kall stäm ma , får ;;edan LF·os ill a torn g ivet· 

visa endast am'ändas för anslu tll in ~ 

till relat ivt högimped iva kretsar (> ca 
10--20 kohm). I annat fall blir ut· 
gångsspänningen en annan (och lägre) än 

den, som kalibreringen anger. Shuntas näm · 

Iigen katodmotstände t RH med en alltför låg· 

impediv kr· t , ändras dels frekvensen n got 

och dej sjunker utgångsspänningen . 

Spoldata 

Grid·dip·metern och signalg neratorn är al" 

sedd att användas inom frekvensområdet 1 ,~ 

110 Mp/ :;. tby tbara spolar utnyttjas, och 

frehenso-mråJe t för varje ~pole är , om tidigd ' 
re nämnts 2:1. I tab. l ges induktansvärclen 

+ 


s b 
1----0 

~c 

signalgeneratorn och grid·d ip·mc tern. 

och lindningsdat.a för de uthy tLa ra >pola rna . 

Hir ges även uppgif ter om lindnin o- längden 

I, tråddiametern d och spoldiametern [J. 

Spolarna för högre frekvenser tätlindas 

Tub. l. Spoldata för grid·dip·metern. 

Spole för Induktan s Tråddiam. 

freh n5'områ de [, (,uH) tf (mm) 

1,~3 0.2 

3 , ~7 .35,9 l 
7- 14 8,98 

14---28 2,24 
25 -0 0,708 
50--110 0,177 2 

»standardspole» 5,0 l 

Stycklista: 

c1= ; =100 pF, ker. 
C2=2x 80 pF (Bo P almblad) 

C3=C4 =C =C~=l 000 pF, gL 

C6=500 pF, k~r 

C, = l .uF, ppr 
= 0,1 .uF, pprC10 

R1 = lS kohm, 1/2 W 
R2=R3 =5 kohm, 1/2 W 
R-,I =200 ohm, 1/2 W 
R., = l kohm, pot. kolban3 

Rs= SO kohm, 1/ 2 W 
R7 = 25 kohm, 1/ 2 W 
Rs= l kohm, tdulL 

R9 =R10 = 400 kohm, 1/ 2 W 

~om fram går av tab. l - med l mm lackerad 

koppartr1l. d. Lindning Il på resp. spolar fix r . 

ras, sedan induktansvirdet kollationerat och 

ev. justerat s. Se under avsnittet »Kalibre· 

Spoldiam. 

D ( cm) Ant al var\' n 
Lindnino-slängd 

l ( mm ) 

63 3

.5 SO 55 
27,5 32 

2 10 12 
2 4 5 

(bygel) 

2 18,5 22 
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ring». Spolarna förses med tydlig påskrift. 
vilket frehensområde de omfattar. 

Som framgår av schemat och fotografierna 
är omedelbart intill uttagen j-k för de ut
bytbara oscilJatorspolarna ytterligare två pa
r allellkopplade uttag f-g, h-i anbringade, 
Meningen är, att till ,tesen uttag skall an , !u
tas en standardkondensator resp, en standard
induktans med var, hjälp man sedan kan ut
nyttja grid-dip-metern för noggrann mät
ning av små induktans- och kapacitansvär
d n. iV[era härom kommer under rubriken 
»In<trumentets användningsområden», 

Konstruktiva synpunkter 

Det praktiska utförandet framgår av fotogra
fierna, av vilka fram går, att instrumentet är 
uppbyggt på ett enhelschassie, EC-l, för -e tt 
delo med en panel, EC-2, och del med en 
peciell vinkelformad påbyggnad, på vilken 

själva HF-oscillatorn är anbringad. , e fig. 5,6. 
Denna utförandeform har vall s, dels för att 
göra ledningarna mellan oscillatorrör och 
spole så korta som möjligt och dels för att 
möjliggöra bekvämt utbyte av spolarna. Detta 
montage är f. Ö. nödvändigt, om man vill kom
ma upp över 100 Mp/s med oscillatorn. 

r instrumentet har använt6 td. friståendc 
kond ,'n~a torer vardera på 80 pF, som gangats. 
Trimkondensatorn Ct är anbringad direkt 
över uttagen j-k för de utbytbara spolarna. 
Mellan gangkondensator och spole är oscil
latorrör anbringat med längdaxeln horison· 
tellt. 

l modp.llapparaten är avstämning3konden
satorn fö,' ,-,d d med hemmagjord vi, are och 
skala. Kondensatorn har vidare et t linlljul och 
finavstämningsratt för manövreringen. Detta 
ar kanske inte nödvändigt, om man önskar 
en enklare uppbyggnad. Man kan då använ· 
da sig a v en planetväxel eller också kan man 
ha en vanlig ratt, försedd med en lämplig 
gradering. lVled den anordning, som använts 
i modellapparaten, får man emellertid ett re· 
lativt stort område för den egna kalibre· 
ringen, ,ilket kan vara bra, då det här är 
fråga om så många frekvensområden. 

Montage och ledningsdragning 

Montage och ledningsdragningen framgår 
dels av fig. 3 och dels av fotografierna i fig. 
4, 5 och 6. Att observera är, att man bör dra 
de ledningar , som går från avstämningskon
densatorn till de utbytbara spolarna, av rela· 
tivt styv trlld, ~å att de a inte förskjutas 
inbördes. I synnerhet på dc högre frekvenser
na innebär en sådan förskj utning en avse· 
värd ändring av mott agarens eller signalg,, 

neratorns kalibrering. För högsta frekveno
området består ju spolen, som insättes i spol
uttagen endast aven kort bygel, och en stor 
del av avstämningsinduktansen ligger i detta 
fall i tilledningstrådarna till röret och gang· 

Fig. 4. Chassiets undersida. 

kondensa torn. En liten ändring i de sa led
ning' triidars läge kan därför förorsaka bety
dande förändring i frekvensen. 

r övrigt är inte mycket att tillägga beträf· 
fand e ledningsdragningen annat än att man 
i H}"·oscillatordelen med fördel lägger en li
ten »jordskena» till vilken jordan lutningarna 
föres så som även visas i kopplingsschemat i 
fig. 3. 

Som strömförsörjningsaggregat till denna 
apparat kan användas det i nr 1/1953 be
skrivna nätanslutningsaggregatet. För att gar
dera sig mot nätspänningsvariationer bör 130 
Y·spänningen användas som anodspänning. 

Kalibrering 

För kalibreringen av instrumentets u'.'stäm· 
ningsratt bör man ha tillgång till en kalibre
rad kortvågsmottagare, som placeras i närhe
ten av grid-dip-metern och förses med en an· 

t.ennstump om några cm längd. 
Man börjar lämvIigen med spolen för fre

kvensområdet 3,5- 7 Mp/ s. Man vrider av
stämningskondensatorn i grid.dip·oscillatorn i 
max·läge och undersöker därefter med den 
kalibrerade kortvågsmottagaren vilken frek 
"ens, som därvid alstras. Om mottagaren in te 
har HF·steg, måste man se upp med pegd· 
frekvenser och de fahska signaler, som upp' 
står genom ö,'ertonerna, som alstras inte bara 
i grid·dip-oscillatorn utan också i mottagot
rens lokaloscilla tor. I själva verket får man 
ett helt myller av falska signaler i mottaga· 
ren, och det gäller att se till att man verkli· 
gen får fatt på den riktiga signalen (grund· 
ton signalen är betydligt starkare än de falska 
signalerna). Ma n justerar nu varvtalet på spo· 
len så. att man får :3,5 Mp/s då avstämnings· 

kondensatorn i grid·dip·metern Slå r i maxi
malläge. Därefter vrider man kondensatorn i 
minimiläge och justerar nu trimmern C l , tills 
man får den alstrade frekvensen att falla vid 
7 Mp/s. ~an får nu gå tillbaka till maximal· 
läge igen och får nu åter justera induktans· 
värdet där för att få 3,5 Mp /s i detta läge (ge
nom trimningen av Ct stämmer inte längre 
kalibreringen i maximiläget). Sii får man saxa 
fram och tillbaka ett slag, tills man får den 
alstrade signalspänningen att bli 3,5 lIIp / s i 
avstämningskondensatorns maximiläge och 7,0 
Mp! s i dess minimiläge. Därefter får inteCt 
längre röras. Lindningen på spo].en 3,- 7,0 
Mp/s fixeras med zaponlack. 

På motsvarande sä tt förfar man med spo· 
larna för områdena 7- 14 Mp /s och 14-23 
iVlp /s med den skillnaden att C inte längret 

får röras; det gäller sålunda endast att ka
librera in frekvenserna 7 och 14 Mp/s i av· 
stämningskondensatorn i maximiläge. ~fan får 
därvid automatiskt 14 och 28 Mp/s re p. i 
avstäm n ingskondensatorns minimiläge. 

Sa k samma gäller spolen för frekvensom
rådet 1,5-3 Mp /s ; 1,5 Mp/ s skall alltså er

hållas från grid·dip·oscillatorn när dennas a\' · 
stämningskondensator står i maximalläge. Ge
nom den relativt stora egenkapacitansen i 
denna spole blir dock inte frekvensområdet 
exakt 1;2 utan något mindre. 

UKY-spolarna för 25----50 och 50-110 ka
libreras på samma sätt som angivits för spo
larna för 7-14 och 14-28 Mp/ s, detta förut· 
satt att man har tillgång till en mottagare som 
går tillräckligt högt upp i frekvens. 

"Övertonskalibrering» 

Om man inte har frekvensområdet 25- 110 
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Fig. 5. pparaten sedd bakifrån. Den mekaniska uppbyggn a· Fig. 6. Appara ten sedd bakifrån. T. h. anslutningslisten. 
den framgår tydl igt här. 

;Ip ls på den kOrlvågsmollagare man an vän· 

Jf'r för kalibreringen , får man tillgr ip a över· 

ion skalibrerin " för de högre fr ekvensområ · 

dena, vilket är litet omständligare. 

}Ian ma,te nu veta mottagarens mellan frek· 

vens fm , och vidare ma , te man ve ta , om den· 

na li ~i'/ : r högre eller lägre än signalfrehen· 

sen. Vi antar, att den ligger lägre än signal. 

frekvensen. Ställer vi då in motta~aren på en 

vis, ,igna lfrekvens Is, är osci ]].atorfrek venscn 

I,- Im. Om vi allt så med mott agareoscilb· 

torn vill alstra en frekvens , vars andra tOll 

ligger vid 25 Mp/s måste vi tydligen s täll a 

in mot tagaren på /.,=12,5 + 1", . Vill vi nu :1[1 

mottagaren skall reagera för en signal vid 2') 

NIp/", måsle mottagareoseillalorns andra lon 

tydli~cn förfl ytta s, så all den antingen Iigg"r 

över ,·Uer under 25 Mp ' i fr ekvl'n s på el t 

avstånd=lm> d vs. mottagaren måst, · då in stäl· 

las på 1..=(12 ,5±1",12) +f,n' dvs. an tin gen pi; 

frekvensen 12,5+0,5 Im eller 12,5+ 1,5 I", 
Mp/ s. 

S täller vi alltså in mottagaren på exempel

"is 12,5= 1n/2 .Mp / s kommPr en signal från 

Fig. 7. Om man så ,' iU , kan man förse appa· 
raten med ett trähölje mot vilket frontpanelen 
fa<tskru vas. Fotot visar även ett par av de 
utbytbara spolarna. (Se även omslagsbilden 
till detta nummer.) 

grid-di p·metern inställd på 25 Jfp / s alt ge en 

krafti g signa l i mottagaren. 

P å samma sätt får vi, om mottaga re n står 

instä lld på (12,5 ±/",14 )+ .I"" d vs . antingen 

på 12,5+0,75 fM Mp / s eller 12,5+ 1,25 lm 
NIp /s en signal i mottagaren, om grid·dip· 

metern stä lles in på 50 l'vIp/s. Och vidare lås, 

om mottaga ren står inställd på 12,5+0,875 fln 
(eHer på 12.5+ 1,125 Im) en signal i mottaga· 

ren , om grid-dip·metern ställes in på lOD 
Ylp/s. 

Med ledning av nyss anförda s iff ror ha r 

man möjlighet att utföra kalibreringen även 

[ör högre frekvenser, än de som täckes av 

de n kalibrerade mottagaren. Dock måste på

pekas, att genom tillkomste n av fal ska signa· 

ler genom kombinat ioner av övertoner av 01 i· 

ka ordningstal från grid·dip·oscillatorn med 

övertoner av olika ordningstal från mottaga· 

rens 10-kaloscilIa tor blir det rä tt svårt a tt hålla 

reda på vilka sign.aler "om är vilka. Detta 

gäller sä rskilt när man måste laborera med 

höga ordningstal hos mot'tagarens övertoner. 

Bättre är det därför, om man kan utföra 

kalibreringen med en mottagare , "om har ett 

kalibrera t fr ekvensom råd e, som sträcker "ig 

uppå t 150 M.p / s i frek ve ns. M an kan också la 

till kalibrering med Lecher-tråd ar1 

(fort s.) 

J Se HEDSTRÖNI, C O: Grid-dip-meterns ka· 
librering, POPULÄR R ADIO 1952, nr 10. 

VAra Iiisa re är välkomna med bi d rag 
on de r denna rubr ik : knepiga koppling
ar och mätmetoder, lättillverkade detal
jer, enkla och effektiva hjälpmedel för 
service och felsökning etc. Varje infört 
bidrag honoreras med kr. 5:-. 

l\1onteringsplatta av plexiglas 

Man tar en plex iglasplatta något bredare än 

längden på de detaljer som skaIJ monteras. 

22:8 

Fa sts mä lt i"plexet" 
Plexiglos ed 

Detaljerna lägges på platt.an och och anslut· 

ningstrådarna böjes över plattans kant samt 

uppvärmes med en lödkolv så att de sjunker 

in i »plexet». Sedan s itter de fa st. ( Osquar) 

Penseln som spikhålIare. 

Den som sysslat med all draga fram led

ningar för extra högtalare e . dyl. vet, att man 

kan komma till såd ana s tällen där det är 

trång t och besväl'ligt att sp ika , därför all man 

int e kan komma åt all hålla sp iken med han

den. En lång smal pensel är här till stor 

hjälp. Genom borsten på denna sätt er man 

spiken och kan sedan lät t fö ra den till öns

kad plats. 

(Forts. på sid.. 26.) 
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fÖR SÄNDAREAMATÖRER 

ZL-antennen 


G enolll den våldsamma stegrin :cPIl av an
talet amatörstationer har det kommit där

hän, all amatörbanden numer" är fullkomligt 
överbelastad e. För all göra , ig hörd i den 

kör av stationer, som ständigt trängs på des
sa band, krävs det allt högre effekt. Av oli

ka skäl kan man inte stegra effekten för myc

ket , de sta tli ga bestämm elserna anger ju vis

sa gränser, och därjämt e sä ller ju ochii ama

törens cgen ekonomi ganska snart topp, när 

det gäller all få upp effekten över en via 

gräns. Ökas effekten, m, ste man ta till högre 

arbel -spänningar oc.h höga arbe tsspänningar 

är in te alltid l.revliga all handskas med. 

Dessutom blir högspännin gsarrgrrgatet myc
ket kostsamt. 

En annan väj!. ·;om kan beträdas, är, >lll 

skaffa sif! en effektivarc ant pnn i form aven 

rikt311tcnn. En " ulan kas tar effekten från 

Fig_ 1. ZL-antennens uppbyggnad_ 

Tab. 1. il'lått /ör riktantennen enligt jig. 1. 
28,2 21,1 14,1 fp/~ 

R 5,4.2 7,25 10,95 m 
S 5,15 6,84 10,30 m 
L 1,29 1,72 2,58 m 

Fig_ 2. Horisontalstrålningsdiagrammet för 
ZL-antennen. 

anl ennen i en viss riktning, och det innebär 

i vrrkli ~ heten detsamma oom att effekten 

ökas. En antenn, som ger 6 dB spännings

vinst. ge r i sjä lva verket -enbart en fyrdu·bb

ling al' effekten . t 'a denna väg kan man kom
ma gan,ka långt. 

De älllatöl"band som lämpar sig bäst för rik

tad sändning är självfallet de högre frekvens

banden , där antenndimensionerna blir såda

na, all ma n kan klara sig med mått ligt upp
båd av material. Exempelvis 28, 21, 14 Mp 

banden är lämpli ga band för riktantenner. 

I det följande skall här beskrivas en an

tenn, som lär härstamrM från Nya Zeeland, 
UL) och som därför ofta benämnes ZL-a n

tennen. Denna be .• tar aven strålan{le antenn 

och en refkktor, båda utförda som vikta di
poler. A\' i tåndet meJ].an antennrlCllIenten är 

/./8 och fasförskjutningen mellan strömmar

na i dessa är fixerad Lill 135" . För all uppnå 

denna fasförskjutning mata s reHektorn med 

en korsad dub-belledning (fig. l). 

Värdena för avstånde t R, 5 och L kan be

räknas enligt följan.de formler, men kan ock

så för 28, 21 och 14 Mp-banden erhå ll as ur 
tab. 1. 

R=F,31/; 5=J4,,')1/; L= 36,41/ 

R i m; ! i Mpl s 


Den l' iktvcrkan som uppnås med denna an
tenn, fram:,,,r av fig. 2, som vi>ar >, trå lnings

diagrammet i hOil'isontalpl·3nel. Stridningen 
i vertikalplanet är beroende av antennens 

höj·d. och vi~a, för olika an tenn höjder i fig. 

3 a, b och c. 

I detta S<lmmanhang kan omnämnas, all den 

gynnsammaste strå ln ingsl'inkeln för 20 m är 

ca 20°, för 14· m ca 15° och för 10 m ca 

9° . Det framgår för de olika strålni ng<dia

grammen för vertikalplanet, all en höjd hos 

antennen = i. l 2 är särskilt entydig i det alt 
stralningen i vinkla r omkring 30° är mycket 

starkt framhävda. 

Ökas sedan antennens höjd till 3J./4, upp

träder sicllober, sam gör all me.ra närbelägen 
trafik kOlli ,ner in, vilket gi ve tvis är en nack 

del. Å andra sidan har man en kraftig lob 
i höjdvinkeln 20°. 

l\1atning>impedansen fö r ante nnen är 70 
ohm. Man kan alltså använda sig av normal 

koaxialkabel som matarledning. Vill man j 

stället använda sig aven 600 ohms ledning, 

måste man använda sig aven kvart.svågs-

F ig. 3 a. Vertikalstrå lningsdiagram för ZL 
an te nnen vid antcJlllhöjden=J. / 2. 

5rf 

Id' 

tO' 

Fig. 3 b. Vel'likal strålningsdiagram för ' an
tennhöjden=3 1. / 4. 

Fig. 3 c. VertikaJstrålningsdiagram vid an
tennhöjden=2. 

transformator, vars karakteristika lt beräk

nas ur formeln lt=yl1'la'-~rär l1=im

pedansen för matarle dn,ingen och la impedan

sen has antennen. I nsättes l1=600 ohm, l,,= 

=70 ohm erhålles Zt = y600'70= 20S ohm. 
Man måste allt å använda ett ledning tycke 

med en impedans av 205 ohm och en längd 
av 2!4XO,95 (O,95=förkortningsfaktorn) mel

lan antennen och 600 ohm matarledningen, S:'l 

all antennen blir rätt anpassad. 

Då en ledning med sådan impedans är svår 

a tl bygga, är det enkJ-are att ta till ett stub 

enligt fig. 4, I fig. 4· återg(! ,; även ett diagram, 

ur I'ilke t man kan ta ut längden på A och .G 
i stubben. En förutsättning är all matarled 

ning och stub har samma impedans, och all 

impedansen hos antennen är lägre än led
ningl-ns karatäristik l,. Man kan få tag på 

den lämpliga matarpunkten också genom all 

utföra ' tåendevågmätn ing eller med hj älp av 
ett »antennascope». Man kan ocbil använda 
en enkel glimlampa. Vid korrekt anpa~sning 

skall j alla punkter uppträda samma ~pän-
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MAGNETOFONBAND 
B & N-tape en helsvensk till verkning fullt i klass med andra 

fabrikat. 

Pris: 1200 fot 31: - 600 fot 19: 50. 

Tomma hj ul i plexiglas a v högsta kvalitet för 46, 92, 163, 

366 och 750 meter band. 

ORTOFON - Pickup 
Den oöverträffade dynamiska pick-upen för amatörer och 
professionell t bruk. 

FÖRSTÄRKARE 
Allströmsförstärk a re med 12 dB återkoppling. Frekvens 15
22000 p/ s ± 1 dB. Finnes även med inbyggd Hf-del för FM
bandet 66 - 100 Mc. 

GRAMMOFONER 
Skivspelare för 3 hastigheter, kontinuerligt variabel hastig
het inom vida gränser, svajfria, flera typer att välja på. 

BOHLIN & NILSSON 

Import & Export 


Birger Jarlsgal. 10 • STOCKHOLM Ö - Tel. 626452 6264.5 3 


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

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

NYHET tavelinstrument 


Ett kvadratiskt M-W-instrument av 

hög kvalitet. 

Frontpanel 65 X 85 mm. 

Skallängd 60 mm. 

Montagehål 60 mm. 

Mätnoggranhet ±1,5 % . 

Från lager levereras alla gångbara 

standardvärden av såväl vridjärn 

som vridspoleinstrument. 

TYP DQ-85. Det ger mer - man ser mer 

Vi sända gärna l'år specialbrosdry1' på begäran 

ELEKT RISKA INSTRUMENT AB ~- 

Artillerigatan 85, StOckholm, tel. 675715 -16 
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----- Aresp. B i 'l\. 

F ig. 4. Diagram för beräkning av anpassningE' 
ledning (s tub) för anpassning av antenn impe
dans la till matarledningskarakteristik ZI' 

Za < ZI 

ning på matarledningen, dvs. glimlampan 

skall lysa lika starkt utefter matarledningens 
hela längd. 

Nian bör undvika att använda 300 ohm 
twin·lead·kabel. Detta trots denna kabel,; 

snygga utseende och hanterlighet i fråga om 

montagel. Delta enär kabeln lätt tar upp 

fukt och smuts, vilket i hög grad kan ändra 
impedansvärdet. 

Antennvin-sten i maximiriktningen är ca 

5-7 dB jämfört med en vanlig halvvågsan

tenn. Öppningsvinkeln är ca 60" (jfr. fig. 2). 

Dessa värden har uppmätts vid I m våglängd 

i en försöksallordning, men det är möjligt, 

alt dessa värden ligger litet för högt. För

hållandet mellan strålningen i fram- och bak
riktningen är ca 40 dB. 

Några praktiska anvisningar är i detta 

sammanhang på sin plats. Man bör eftersträ

va alt hålla totala vikten för antennanlägg
ningen nere så mycket som möjligt. lVIart 

kan förslag;,vis anbringa antennen och re· 

flektorn p.å t bambustavar med 4--5 cm dia

meter. För strålare och reflektor kan man 

med fördel använda antennlitz 7X 7XO,2, 
som hålles isär med trolitulspridare av 15
20 cm längd. På detta sätt kart man hålla 

nere vikten vid omkring 10 kg. Höjden hos 

anordningen måste naturligtvis rättas efter 

lokala förhållanden, men bör hållas omkring 

J.j2. En ändring avantennerts höjd kan ha 

stor inverkan, och en höjning från 8 till 10 
m kan exempelvis medföra en stark änd
ring av riktningsdiagrammet. Om man öns

kar ha antennen användbar i två riktningar, 

kan man vrida hela anordningen 1800 kring 

sin horisontella axel. Detta kan 5ke genom 

enkla draganordningar med snören. Man kan 

sålunda med antennen spän·d i nord-sydlig 
riktning antingen täcka hela västern eller vid 

vridning 1600 hela ostliga delen av jordklo

te t. Givetvis behöver man en särskild antenn 
för sydligare nejder, exempelvis Afrika. 

(Funk-Technik nr 9/ 1953.) 
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sonde ohmmel ror m.m. 

NORMA 

BORDSINSTRUMENT 

i precisionsutförande 


äro genomgående av kloss 0,5 och lörseddo med stålkåpa 
( i bake li l) som avskä rmar även i si dled. Därigenom ökos ock

så inSlrumenlens slob ililel. 

78 mm spegelska la med knivvisare . Utföras med upp ti ll lyra 

mälamråden med nedans tå ende ma x. resp. min . områden. ed 

Narrnos slrö mlronslormator kunna r. ö. - utöve r vad här a ng ives 

- strömmätn ingsomrodeno utökas upo tilf 600 A. 

VRIDJÄRNMÄTSYSTEM 
lägsto område 0- 6 V resp. 0-10 mA 

högsta 0-520 V resp. O- 50 A 

VR fD SPOLEMÄTSYSTEM 
lägsta områd e 0-18 mV resp. 0- 25 ILA 

högSia 0- 6 O V resp . 0-30 A 

(med lorr lik rik tare e ller termakors på begci ron) Dessutom levereras I luxmetra r, lux
melror, lemperoturmetror, d irektvI

\NATTMETRA R 
lägs ta område 50 mA, 12 V 

högsta 5 A, 520 V 

DU BBEl WATTMETRAR 
2:< 5 A, 2x 130/260 V 
Cos tf ~0,5 och 1 

EFfEKTFAKTORM ETER FÖR TREFASSTRÖlvI 
5 A, 130 V (260/520 V) 

TR ESYSTEMIGA WATTMETRAR 
Dala på begäron I ä instrumentovdeln ingen, Stockholm 6. Tel. 340580. c' ro b a mla l 3406 8': 

Snabb och noggronn service med 
or igi nalreservdelar _ 

o 
,','!M/I!h hP% j)~1/1// -h1ll'(;IIVV V' r' STANDARD 

l f(,Ii "I' G E RMA N I U M T RA N S I S TO R E R 
redan vid köpet 

Vara resurser ger oss möjlighet att erbjuda Er 
förstklassiga germanium transistorer till ett sällsynt lågt pris. STANDARD 

STANDARDTYP LS 737 GERMANIUM TRANSISTORER är oömma och utrymmesbesparande 
MINIATYRTYP VS 200 deras höga kvalitet ger dem långt liv med synnerligen låg strömför

brukning. 

Standard Radiofabriks ställning garanterar en högklassig produkt. 


AB Standard Radiofahrik 
Johannesfredsvägen 9-11, Bromma 


Tel. Stockholm 252610 Telegram: Stanelco 

International Telephone and Telegraph Corporation - ett världsnamn inom teletekniken . 
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------------------------------~\ Praktiska vinkar ( F or/s. jr. sid. 22.) 

En sensation! 

CHAMPIONETTE 
Batteriradion som är mindre än en damväska 

och ändock har en klar och fyllig ton. 

Kostar endast 130: - kr. exkl. batterier. 

AB CHAMPION RADIO 

RörslrandsgalaJJ 37 Stockholm 

Nordhemsgatan 62 Götehorg 

Isak Slaktaregatall 9 Malmö 

~---------------------------------------------------------/ 

BANDOFON 
bandspelare för montering på radiogrammofon. 
Bandoron möjligs?' .upptagning av radioprogram, 
eget tal samt kopterIng av grammofonskivor. 
Mekanismen, som drives av grammofonmotorn 
hu två hastigheter, 19 cm/sek och 9,5 emIsek: 
dubbelkanal, 3utom. radering, snabb fram och 
backspoloing. Spolstorlek 7". 
Förstärkaren anslutes till rJ.dioappar:lterts högta
b.r- och grammofonintag. Rör EeC 40, ECL IIJ, 
EM 71 . EZ 40. S·märkt. 
Bandofon kommer till hösten i nytt utfö rande, 
typ II A, som ger: Större frekvensomfSng 

LJgre pris StJbibre gång 
Bandofon JI A kostar: 

Förstärkare i glanspolerad mahognyUda 285:
Mekanism med tomspole och bandspole 265:
Mikrofon, kristall 
alternativt 
Mikrofon, dynamisk, fabr. Lustraphone 120:

Bandofon II A säljes även som byggs:lts: 
Förstärkare med 13da 19;: -
Mekanism 17z:

Bandofon I, enk.lare utförande, i byggs:lts: 
Förstärkare med Uda Il ;: -
Mekanism 140 : _ 

Radermagnet, växelström ~o p/ s 2$ : -
Leverans mot efterkrav. 6 månaders gara nti. 

FIRMA TEGUS 
Arboga . Tel. 850 

strömbrytare 
tillverkade av hårdglas av hög
sta kvalitet i ett flertal typer 

och storlekar 

Högsta kvalitet - låga priser 
Begär offert! 

Tel. 

410500 

INRECO AB 
Södermalmstorg 4 

STOCKHOLM 

Tel. 

403700 

~~-----------------------------~ 
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Trimnyckel av pappersklisterremsa 

Skaftet skäres till av trä. Den ände, som skall 

hålla hylsan. skäres något grövre än den 
kärna den skall användas ~ill. Hylsan tillver· 

kas av vanlig gummerad klisterremsa 15 il 20 

mm med vilken lindas stramt på 3 a 4 lager. 

Obs. den sida som kommer mot skaftet skail 

ej fuktas. Sedan gummit i p.apperet torkat, 

drages hylsan ut till hälften, putsas och ko~" 

rigeras till formen, varefter d,en doppas ned 

i en lösning av celluloid , löst i tinner. 
(Magn iLS Jonsson) 

Ett »mångsidigt» verktyg 

En nagelfil omgjord enl. fig. är ett mycket 

användbart verktyg för den som sys~lar med 

radio. 
Isolera en bit med isoleringsband eller 

tape, så att ett handtag erhålles. Fila med 

ett halvrunt jack och slipa en egg. Denna kan 
am-ändas till att skrapa av emalj eller annan 

isolering från tråd. Slipa knivegg ut till spet

, en, vars nedre änd.a då kan användas exem · 

pelvis som ritsverktyg. På översidan kan man 

fila ned ett jack, som kan användas till att 

»dra» i trådar för att prova kontakt i löd

ställen. Slutligen kan en skruvmejsel {ilas till 

i spetsen på nagelfilen. Filens ena sida kan 

» för,löas» och blir då användbar för atl putsa 

av kontakter; den andra »skarpa» sidan kan 

användas som fil till lösare material, polysty

ren, plexiglas, etc . 

Kabelfelsökning 

För a tt snabbt och med stor preCISIOn kunna 

lokalisera avbrott i kablar och kabelstammar 

kan man förse ohmmetern med en tunn, va . , 

nål som, med lämpliga mellanrum stickes ge· 

nom isolationen längs kabeln . Många gånger 

bytes en hel kabel i onödan, trots att avbrot

tet kanske ligger någon centimeter från an

slutningen. (L E) 

K()pplingsstöd vid miniatyrrörhåJlare 

Cr en gammal Yaxley·omkopplare tages »däc

ken» ur och själva omkopplardelen i mitten 

Kontak tstift 

Om kopplardöck 



plockas bort. »Däoket» med kontaktstiflen 

monteras nl. fig. och blir ell utmärkt kopp· 

ling.sstöd för komponenterna runt en mini a-
tyrrörhållare. (Osquar) 

Under rubriken Radioindustrins DY
b6~r införes uppe-Uter t rå.n Ullverknre 
och importörer om. nyheter, 80m av 
töretne-en introducerQS på marknaden. 

Skalor för panelmontage 

Hans Crossmann, Hannover har genom sin 
generalagent i Sverige, Elektronikkontroll, 
Bromma, introducerat en ny typ av skalor läm
pade för industri., laboratorie- och amatör
bruk. 

Skalorna, vars utseende framgår av fig ., 
är pressgjutna och försedda med linjära ska. 

lor upptagande 1800 
, 2700 och 360°. Skalor

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

M A Z D A 

VÄRLDSBERÖMDA 

ELEKTRONRÖR FÖR 

RADIO-TELEVISION 

* 
* * 

BEGÄR UPPLYSNINGAR OCH OFFERT 

FRÅN GENERALAGENTEN I SVERIGE 

Besök vår monter nr 482 å S:t Eriksmässan 

AKTIEBOLAGET BROMANCO 
SVEAVÄGEN 25-27 . STOCKHOLM 


TELEFON: 101135 118158 


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

TRIOTRON HÖGTALARE 

5" 9742X 3 watt 	 8 \ ,/ 9752/05 10 watt 
talspolens impedans S ohm 	 frekvenskurva 45- 9000 pi s ± 3 d B 


talspolens impedans 7 ohm 

tonspridare 


6 1/ 2" 9744X 3 watt 	 10" 975805 10 watt 
talspolens impedans 5 ohm 	 verkningsgraden S % 


talspolens impedans 7 ohm 

tonspridare 


8" 9746X 6 watt 12 1/ / 9760/05 20 watt 

resonansfrekvens 95 p/s konserthögtalare med tonspridare 

talspolens impedans 5 ohm verkningsgraden 7 0/o 


talspolens impedans 7 ohm 


12 ]/ 2" 9762/05 20 watt 
8 1	 TRIOTRON's högtalare äro av förstklassigt ut/ 2 " 9750/05 6 watt konserthögtalare med tonspridare 
verkningsgraden 10 % yerkningsgraden 14 % förande med magnet av "Ticonai G". De finnas i 
talspolens impedans 5 ohm tals polens impedans 7 ohm dimensioner från 5" till 121/:/'. Leverans från 
försedd med tonspridare frekvenser upp till 10000 pis lager. 

Tillverkare: TRIOTRON, Holland -- ett av Europas ledande företag i branschen. 

Genera lagen t : 

ELE KT RO N I K B O LAG ET AB 

Elektronrörsavd. 

BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM Sö. Tel. 449760 
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SPECIALRÖR i lager 
lD21 
1P28 
IP29 
1P40 
2C40 
2E24 
2E26 
3B25 
6AS6 
6AS7 
6BC5 
6BH6 
6BJ6 
6BQ6 
6CB6 
6D4 

65: 
96: 
19: 
12: 
95: 
35: 
28: 
42: 
26: 
28: 

9: 50 
10: 50 
8: 50 

16: 
9 : 50 

27: 

6U8 
6X8 
7BP7 
703A 
705A 
71 5B 
812A 
5516 
5651 
5670 
5692 
5819 
5840 
8000 
RK61 
TT15 

H:
14: 
95: 
47: 
24: 

120: 
28: 
39 : 
24: 
29: 
49: 

390 : 
64: 
96: 
27: 
75: 

P rise r med fet stil brutto. Öcrigo ..ello. 

AB BO PALMBLAD 
\ Torkel Knut ssonsg. 29 Sthlm Sö Tel.449295 

28 :R 

ENGLISH EXPORTERS 
desire contact with agent coveri ng 

all Sweden. New and ex-Government 

guaran teed radio components and 

equipment etc., at lowest prices. 

Enquires and details to " English ra 

dio components", Populär Radio, An

nonsavdelningen, stockholm 21 f. v. b. 

na t illverkas med diametrar från 62-120 mm 

och levereras med eller utan planetl'äxel med 
utväxling l :6. Riklig plats för egen kalibre· 

ring av skalan finnes på sam tliga skalor, viI· 

ket ur amatörsynpunkt är Eärskilt tilltalande. 

Skalorna levereras med eller utan svart 

ram. Linjalen för avläsningen är tillverkad 

av plexigla ' och försedd med rit s. 
Red . har haft tillfälle alt prova skalorna 

och har kunnat komtatera , att de genom

g -ende har jämn och mjuk gång. 

Helautomatisk registreringskamera 

M Stenhardt lngeniörsjinna, Stockholm, hal 

utvecklat en registrering~kam era, som bl. ö. 

kan användas vid upptagning av elektri"kJ 

förlopp, ,om avspelas på skärmen på ett ka · 

todslrå I eosc illoskop. 
Den nya kameran är konstruerad för ,å· 

väl kontinuerlig frammatning (frå n l mm ,' , 

till 2 m/E ) som enhildstagning, varvid i sena· 

re fallet l 200 enstaka bilder kan exponeraö. 

Då ömkad film· eller papperslängd har expo · 

nerat" avskäres filmen automatiskt när mot· 

tagningsmagasinet uttages. 
ameraobjektivet är utrustat med irisblän· 

dare samt slutare med hastigheter från l s ned 

till 1/ 500 s och har omkopplingsbar synkron· 

utlösning för såväl vakuumhlixt som elektron· 

blixt på objektivet. Denna anordning kan även 

användas för triggning av svep vid engång5 

förlopp på katodstråleoscillo,kop. 

Avstånd:-inställningen kan inställas fr å n 2-1 
cm till x. Vid 24 cm passar elen medföljan· 

de tratten för fOlografering på katodstriJ.lc 

o:r.ilIoskop. 
l Ilösning av slu taren ,ker elektriskt g nom 

att man trycker på en utlösningsknapp. Uttag 

finnes även för anslutning av impulsgivar~ . 

Vid kontinuelflig filmframmatning erhålle.< 

automati,kt utlö,n in gsimpuk 

http:katodstriJ.lc
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Söke r Ni 

för säljnin gskontak t 

m e d radiobran s che n ? 

En kontinuerlig annonsering 

branschens ledande organ Populär 

Radio iir ett kraftigt stöd för Eder 

försiiljning. 

Annonspriser : 

l / l -s ida kr. 500:

1/ 2-sida » 260:

1/ 1 dubbelspalt » 350:

1/ 2 dubbelspalt » 180 : 

1/ 1 enkelspalt. .. » 180:

1/ 2 enkelspalt. ..» 95: 

Begär närmare upplysninga r genom 


tidningens annonsavdeln ing. 


T e l. Stockholm 289060 


5tabilisatorrör G259 
typ VR150, med re gleringsom' 

råde 2 - 8 mA. Pris : 12 kr. 

Ett utmärkt rör 

för stabil isering 

av mottagare, 

oscillatore r etc. 

Ett Standard Spe cialrör är e n 
sve nsk tillve rkning, baserad på 

ett världsföretags e rfarenhet e r 

och forskn ingsresurser. 

Frammatningen av filmen re, pektive pappe· 

ret sker med elektroniskt reglerad motor. Den 
elektriska regleringen tillåter en kontinuerlig 
reglering i förhållande l :50. En inbyggd växel 
i samma förhållande möjliggör en total ha,· 
tighetsförändring al' 1:2500. 

Ba tterimottagare 

Grun dig- IFerke, Tyskland, har introducerat 

en batteriapparat benämnd »BOY». 
Apparaten, en super, har mycket små di· 

mensioner och är bestyckad med 4 st minia
tyrrör: DK92, DF91, DAF91 och DL94. Man 

har lyc kat.s åstadkomma en mycket tilltalan· 

de apparat med hölje av rödbrun plast. Ytter· 
dimensioner: 216 X 156X52 mm. 

Till mottagaren kommer inom kort att till
handa hållas et t nätaggregat för anslutning 
ti ll 127-220 volt växelströmsnät. Detta aggre· 
gat har samma dimensioner som i apparaten 

ingå ende batterier och insättes i s tället för 

dessa. 
Generalagent är firma Sonoprodukter AB, 

Artiller igata n 87-89, Stockholm. 

UKV-signalgenerator 

Firma Erik Ferner, Stookholm, har översänt 
en beskriv n.ing på en ny signalgenerator från 
Measurements Corp., USA. Apparaten , som 

har be teckningen 84·TV, täcker fre kvensom
rådet 300---1000 Mp/s. Den har uppenbar· 
ligen tillkommit för provning av T ·appara

ter avsedda att arbeta på det nyligen i USA 
öppnade TV-bandet, 470---890 Mp/ s, men kan 
g ivetvis även användas för prov på andra an

läggningar för radiokommunikation på dess:.! 

.... ..•• 
• r. . 

. C) " • ,
frekven r. Utgångsirnpedansen är 50 ohm och 
utspänningen frå n generatorn är kon tinuerligt 
reglerbar från 0,1 ,uV till l V över 50 ohms 

belastning. Möjligheter finnes för anslutning 

Se hoc 
lyssna 

med REAB :s antenner 

TV-FM-UKV 

E " kel ,'ikt d ipol 

En rätt anpassad mottagnings
antenn är TV-mottagningens A 
och O 

V ikt d ipol med direk tor 

REAB:s antenner tillverkas för 
normala och svåra mottag
n i ngsförhålla nden 

Rik/an/elu, med ):ikt dipo l ram I direklor och 

reflektor 

REAB:s antenner tillverkas för 
frekvenser från 50 till 300 Mp /s 

R;ktanlenn med vikt dipol ramI 4 paraJiJhka 
element 

Begär brosch yr och prislista 

Roslagens Elektriska Bolag 
Norrtälje 
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MARKNADENS BÄSTA 

STABILISERADE 

LIKRIKTARE 

merl uvseen de på 


Stabilitet 


Brum 


Val av spänningar 


och strömmar 


Hanterbarhet 


Hållbarhet m. m. 


Ger mest för pengarnaI 

("' . ,,' !Je sJa .v. 

typ LS7C dala 


0-450 V, 200 mA . 

- 160 V, 30 mA . 

Brum 0,.5 mV. 


Stabilitet 0,005 %. 


Inre motstånd < l ohm. 


Högohmigt negativt 


gallerspä n n i n gsu t tag. 


Två st. glödspänningar. 


Endast selenlikriktare. 


Välventilerad chassi


konstruktion . 


Leverans från lager. 
Pris 990:--

CivilingeJl jÖl' 

CARL O. OLSSON 
Pepparvägen 40 Enskede 


Tel. Stockholm 940594 


-----------------------------------,av oscillatorn till separat likspänningskälb 

för glödtrådarna, detta för att reducera brum. 

Signalspänningen kan moduleras med frekven· RADIOMATERIEL 
se n 400 p/s och moduleringsgraden är kon· 

tinuerligt reglerbar från O till 30 %. :\;Iodu· EN GROS 
leringsgraden avläses direkt på ett instrument. 

Möjlighet finn s också att ansluta oscillatom 

till en yttre modulator för tonfrekvens mel· 
ELEKTROLYTER

lan 50 p/s och 20 kp / s. 

POTENTIOMETRAR"Tele talar» 


Telegrafverkets utställning »Tele talar» pa 
 Rön 
kansen i Stockholm, som öppnades den l 

j uni, d'ominerades av telefonapparater i mer SKALLAMPOR 
e ll er mindre d ,.monterat skick. Besökaren fi ck 

ocks.å t il! livs en pre.sen tation av den svenska HÖGTALARE 
trådradion och teleprinternäten. En komplett 

BILANTENNERutrustning för biltelefon fanns des_utom all be· 

skåda och prova. Största behållninge n had e 
FÖNSTEHANTENNER 

utan tvivel den uppväxande generatione n , 

" Olll med tång oc h skruvmejsel fick gå löst på 

/;Samla ulran ~erade apparater, fP 
IMPORT AB INETRA 
Regeringsgatan 97 Stockhohn CRADANNONSER 

Tel: 200147, 216255Under denD!). rubrik Införas radanDonser t. II l 
ett pris 8'9 kr. 3: - per rad. Annon8typen är 
avsedd endast för amatörer och för enstaka 
försälJnlnl'flr. FIrmaaoDonser måste hänvisas Allt för radio och television 
till vAra övrla-B anDon.format. 

Rekvirera vår lagerlista
Till salu: Trafikmottagare M K L 940. !"lillne.r t 
Styrmansgatan 34, Norrköping. ,~--------------------------------~ 

Radio· och el·tekniker för ut.bildning till armetekniker för riktutrustning till luft 
värnskanoner. 

Under förutsättning av Kungl. Maj:ts bifall komma etever att antagas för extra 
utbildnlng till armetekniker på aktiv stat (tygstaten). Befattningarna avse huvud
sakligen reparationstjänst å teleteknisk riktutrustning för luftvärnet. 

Utbildningen börjar den 15 oktober 1953 och pågår under ca 9 månader vid Tyg
förvaltningsskotan i Stockholm samt ca I månad vid Luftvärnsskjutskolan och vissa 
luftvärnsförband. 

Fordringar: 
Fullgjord värnplikt; yrkesutbildning inom radiotekniska eller etfacket eller läng· 

varig praktik i dessa fack. 

Löneförmåner m. m. 
Under utbildningstiden Cg 13 (f n 779 krimånad i ortsgrupp 5). Under fÖl-utsättning 

av Kungl. Maj :ts bifall komme r civilmilitär anställningsform att tillämpas under heJa 
utbildningstiden. 

Efter godkänd utbildning 

sker anställning som armetel<niker i tygstaten i 14:e lönegraden (f n 807 kr/månad i 

ortsgrupp 5) samt övriga fönnåner enligt statens allmänna avlöningsreglemente. Arme

tekniker kan sedermera vinna befordran till tyghan tverkare och tygverkmästare. 


Vidare upplysningar 

erhållas hos Tygförvaltningsskolan, adjutanten, tel. Stockholm 449275. 


Ansökan med uppgift om ålder, adress, inskrivningsnummer och vämpliktsförhäl
landen, betygsavskrifter (arbetsbetyg och skolbetyg) och övriga handlingar , som sö
kanden önskar åberopa, skall senast den 10 september vara inkommen till Kungl. 
Armeförvattningens tygavdelning, Chefsexpeditionen, Stockholm 80. 

Chefen för tygförvaltningsskolan 

Stockholm 4. 


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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


@)
Dag- och atlonskola. Ingenjörs-, verkmästare· och törmansexamen. 
Teleteknik med radio· och radarteknik. Maskinteknik med verkstadstekllik. 
Låga levnadskostnader: 100 kr. lägre pr man. än i Stockholm o. Göteborl:. 
Moderna kursplaner. Hösttermineo börjar l sept. Studiehandbok .;;'odesiTi på begäran. Angiv fack, praktik, ålder m. m. Åberopa denna tidnlog. 

Telefon: KÖl'ing 11316. - Rekto.r. 

,~---------------------------------~ 
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ROSENTHAL 

cementerade 

VRIDMOTSTÅND 

Stomme a, högvä rdig specia lsteatit. 


Snabb ,ärmea viedning, fixering a v lindning och 

mots t1l.ndsbana genom inbränt specialcement. 


Motståndslindniug a, krom nickel (!VM 110) och 

konstan tan (WM 50). 


Oöverträffade kon takter och låga övergångsför

luster. 


Keramiskt isolerad axel. 


Stabilt mekaniskt utförande . 


ROSENTHAL cementerade VRIDMOTSTÅND tillverkas nedanstående typer: 

Kontinuer-
Märk Axel- Montage_Typ Hg Ytter- I Inbv~O"nads-1 Axel-MotståndsomrAde 

diam. diul!:>pl!:> c:a diam. c:aeffekt längd sättuelas tbarI I I I I I 
p 10 10 W 5 ohm-20 kohm 34 mm I 24 mm J mm16 W 35 mm 

20 Wp 20 5 ohm- 30 kohm 43 mm 35 mm 6 mm30 W 35 mm 

p 3~ 47 mm 45 mm35 W 4G W l ohm~30 kohm 54 mm 6 mm 

g mmP 100 100 W 120 W l ohm-30 kohm 65 mm85 mm 45 mm 

g mmp 250 250 W 5 ohm-50 kohm 9-l mm 45 mm300 W 140 mm 

I I 

enhål 


enhål 


3 fiist 
skruvar 


3 fäst 
skruvar 


2 fäst 
skruvar 


Standard motståndsvärden : 

ohm l 1,25 1,6 

ohm 10 12,5 16 

ohm 100 125 160 

kohm 1 1,25 1,6 

kohm 10 12,5 16 

2 

20 

200 

2 

20 

2,5 

25 

250 

2,5 

25 

3 

80 

300 

3 

30 

4 

40 

400 

4 

40 

5 

GO 

500 

5 

50 

6 

60 

600 

6 

8 

80 

800 

8 

Typ P 10, P 20 och P 35 lagerföras i standard 
motståndsvärden. 

2· och 3-gangade vridmotstä.nd samt andra spe, 
ciaiutföranden offereras på. begäran. 

Rosenthal-Isolatoren G.m.b.B. till,erkar ä ven: 
glaserade, cementerade, lackerade och öppna 
trudlindade motstilnd, ytSlöktsmotstånd , kera-. 
miska kondensatorer, isolerdetaljer av special. 
steatiter, samt isolatorer för hög- och låg~ 
spänning. 

GENERALAGENT 

PÄR HELLSTRÖM 

AGENTURFIRM~ 

GÖTEBORG C 
Telegram: Pagenzia Box 279 Tel. 132826, 132832 

Dämpsatser _ Elektrolytkondensatorer - Konstantspänningsdon - Mätinstrument {ör telefoni och bärfrelivensteknik - Olje· 
lwndensatorer _ Omformare i specialutföranden - Papperskondensatorer - Signalgeneratorer - Trimkondensatorer - Vrid,_ 

lwndensatorer - YtskiJ!tspotentiometrar. 

http:vridmotst�.nd


Antenner 

Strömbrytare 
Katalogen finnes för omgå  Televisionskonden

satorer 
ende leverans och sändes Transformatorer 

Vågledare för 9 mm 
gratis till inregistrerade fir  till 10 cm 

mor , samt tekniker och fors

kare vid industri, skolor . la

boratorier och försvarsvä

sen det. 

Amatörer kunna erhålla katalogen mol 
Undertecknad rekvirerar härmed 1 ex. av den 

vårt självkostnadspris kr 6 :- nyutkomna lcatalogen att sändas 
Gratis / tU ot postförskott . 
Stryk det ej tillämpliga. 

Namn .. ... . . . . . •.... . . . ............... . .. 


Postadress ...... . .... .. .. . ... . .... . .. ... . . 


Sveriges innehållsrikaste 

katalog för radio- och 

elektronikkomponenter 

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 
Koaxia lkontakter 
Kontakter 
Kopplingsdetaljer 
Kristalldioder 
Mikrofoner 
M ikrovågsdetaljer 
M .P.-kondensatorer 
Motstånd, grafit- o . 

trådlindare 

Oljekondensatorer 

Omkopplare 

Papperskonden

satorer 
Polestyrenkonden 

satorer 
Potentiometrar kol-

o. tråd lindade 

Rör 

Rörhållare 

Selenlikriktare 



