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2 nya serviceiostrument 

Nettopris kr. 495:-

, 
TV.SVEPGENERATOR 

Taylor 92 A 
Frekvensområde 10 - 235 Mp/s 
Sving variabelt ± 1,5 till ± 15 Mp/s 
Utspänning 50 ,N - 100 mV 
Amplitudmodulering 5 % vid max sving 

RÖRVOLTMETER Taylor 171 A 
Mätområde 50 mV - 250 V växelsp. 
Noggrannhet ± 3 % 
Frekvensområde 10 pIs - 200 Mp/s 
Mätområde 20 mV - 1000 V liksp. 
Noggrannhet ± 2 % 
Motståndsmätning 0,5 ohm - 1000 .Mohm 

Nettopris kr. 52.0:-

Generalagent: ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavdelningen - Barnängsgatan 30, STOCKHOLM Sö. - Tel. 449760 
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BEREC 

TRADE .... ..,R" 

~ 

Världsmärket för batterier 
- 'ger större effekt och längre livslängd 

B E R E C användes av de flesta svenska radiofabrikanter 

B E R E C försäljes av ledande grossistfirmor 

Generalagent: TRYGGVE SU N DI N, Riddargatan 23 A, Stockholm. Tel. 677168-69-70 
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ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD 

RÖRBENSRIKTARE 
MÖjliggör perfekt juster ing av rör
stiften på glassockelrör . Verktyget " 
bestå r aven lä ttmetallkropp med 
riktanordning av härdat stål. Fol
jande typer finnas : 

' Typ B7G fö r 7-pol. miniatyr-
r ör . . ..... . .......... . .. . 9: 30 

Typ B8A för Rimlock ...... 10:-

Typ B9A för 9-pol. miniaty r -
rör .. .. . . .. .... . . . ....... 9: 30 

LÖDPLUGG 
För exakt juste ring av r örhå llare 
under koppfingsarbetet. H ållaren 
är utförd i lättmetall med stålstift. 
Följande typer finnas: 

Typ B7G för 7-1501. min.-rörh. 6: SO 

Typ BSA för 8-pol. rimlockh. 7: 4S 

Typ B9A för 9-pol. min.-rörh . 6: SO 

Typ B8B för Locktal rörh. . . S: 70 

Typ B9G för EF50 o . likn. 
rörh. . .. . ..... . . .. .. . ... . .. S: 70 

RÖR UTDRAGARE 
För snabb och behändigt utdragan
de av rör . Följande typer finnas: 

Typ B7G för miniatyrrör . ... S: S5 

Typ B8A för rimlock ... . . .. . 6: SO 

Typ B9A för 9-pol. miniatyp. 6: 80 

Typ BSB för rör av Locktal-
typ .. . .. .... . ........ . .. . 10:-

UllS Kombinerad ro rbensrik
tare och rörutdragare för 
båd". 7- och 9-pol. minia-
tyrror . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . ... 4: 50 

Q-MAX HÅLPUNCHAR 
Det bästa och lättaste sättet att 
upptaga hål i chassieplåt, pertinax
skivor o . dyl. är att använda Q-max 
hålpunchar. Nu finnes även en 
punch för 25 mm kvadratiskt hål. 
Nedanstående dim. lagerföras. 
16 mm+ sexkantsnyckel ...... 13: 50 
19 mm+ sexkantsnyckel . . . . .. 13: SO 
22 mm + sexkantsnyckel .. .... 13: SO 
25 mm + sexkantsnyckel . ... .. 17: SO 
29 mm+ sexkantsnyckel .. . ... 17: SO 
32 mm+ sexkantsnyckel .. . . .. 17: 50 
"38 mm+ sexkantsnyckel . . .. . . 17: 50 
44 mm + sexkantsnyckel . . . . . . 17: SO 
53 mm + sexkantsnyckel . .. ... 3S:-
25 mm kvadrat+ sexkantsnyc-

kel .... . . . . .. . . '- .. .. . . .. .. .. 26:-

U 115 

Allt mellan antenn och jord 

ELFA Radio & Television 
Holländargatan 9 A - STOCKHOLM C 

Tel. 20 78 14, 20 78 15 Postgiro 25 12 15 
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E F W Alexanderson. 

RADIONS PIONJÄRER (X): 

E F W 'Alexanderson 

»Radions trollkarl» har amerikanarna kallat 

dier vid Tekniska högskolan i Stockholm och i 
Berlin utvandrade han till Amerika 1901. Där 
anställdes Alexanderson hos General Electric 
för att samarbeta med den framstående forska
ren Steinmetz. 

Alexanderson intresserade sig inte då för 
radio, men när Fessenden beställde en växel
strömsgenerator, som skulle leverera en växel
spänning med frekvensen 100 kHz blev han in
tresserad. Dåtidens sakkunskap sade, att så· 
dana maskiner inte kunde tillverkas. Alexan
derson fog emellertid 1909 ut patent på en 
generator, som vid 24000 r / m gav 100 kHz 
växelspänning. Under första världskriget kun
de denna 200 kW-generator höras över hela 
världen. Från New Brunnswick där anläggning
en ställdes upp sändes president Wilsons »Fjor
ton punkter» till Tyskland och uppfattades i 
Nauen. 

»Det var Fessendens beställning på något, 
som vi inte hade, som kom mig att experimen
tera med radio och television», sade Alexander
son. Efter kriget organiserades Radio Corpora

tion of America 1919 för att exploatera Alexan

dersons uppfinningar. 

Mottagarsidans utveckling blev också före

mål fÖr Alexandersons intresse. 1913 tog han 

patent på en mottagare försedd med 2 stegs 

högfrekvensförstärkning före detektorn~ 

vår landsman Ernst F lP Alexanderson. Han är Han förbättrade antenntekniken och införde 
född den 25 januari 1878 i Uppsala. Efter stu- en multipelavstämd antenn, varigenom kommu-

alltid • 
/' 

Fig. L Den multipelavstämda antennen för · låg 
frekvens (omkring 100 kHz) är en av Alexan
dersons mest kända uppfinningar. En antenn 
av detta slag fanns på sin tid bl.a. i Grimeton 
i Sverige. 

nikationen med andra världsdelar blev säkrare 
och lättare. Televisionen lockade Alexander
son på 20-talet, och den 22 maj 1930 visade han 
television offentligt. Strax före andra världs
kriget uppfann han amplidynen, en känslig och 
säker metod för att automatiskt inrikta t.ex. 
radarantenner mot ett mål: 

Alexanderson är medlem av Kungl. Veten

skapsakademien och flera andra lärda sam

fund. Bl.a. är han hedersledamot i Svenska Tek

nologföreningen. 
(N. E. L.) 

\ 

särklass C GRUnD.G )-
bandspelare - radio - television 

AKTIEBOLAG. STOCKHOLM 
MINI-BOV-marknadens minsta radio 

ARTI LLERIGATAN 87-89 - Telefon Växel 670700. 
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Typiska arbetsdata I 
\ 

Radialstråletetroden 4X150 A, konstruerad och tillverkad av Eimac 
sedan mer än 5 år, är ytterligare ett belägg för den höga kvalitet, 
som Eimac städse varit känt för, när det gäller fasta och mobila sän
dareanläggningar för militärt och civilt bruk. Tack vare robust och 
kompakt utformning ger 4X150 A högre effekfpå UKV än något annat 
rör av motsvarande storlek. Utmärkt effektförstärkning, ,stabilitet, låg 
anodspänning samt de enkla kopplingar, som kan tillämpas, har gjort 
4X150 A till ett synnerligen mångsidigt användbart sändarrör. 

, 
En ,annan Eimac-konstruktion är röret 4 X 150 D, som är speciellt dimen
sionerat för 24-~8 V elektriska system, som ingår i rörliga och luft
burna utrustningar. Röret är identiskt med 4x 150 A utom i fråga om 
glödspänningen, som är 26,5 V vid 0,57 A ström. Båda rörtyperna bör 
användas med luftisolerade rörsocklar med låg induktans, som tillver
kas i 'två olika modeller - med eller utan k!Jt~djordad koppling. 

Effektförstärkare eller 
oscillator för HF 

Klass C-telegrafi eller FM-telefoni 
(data pr rör och för nedtryckt nyckel) 

Fekvenser upp till 165 MH", 

Anodspänning , .... ' , . , ,.. 1 000 V 
Skärmgallerspänning .. ". . 250 V 
Gallerförspänning ... , •. . , - 110 V 
Anodström .......... ' .. .. . 200 mA 
Skärmgallerström ., .... ".. 25 mA 
Gallerström ............ ,. 10 mA 
Driveffekt (approximativt) . . 1 W 
I neffekt .. ............. ' .. 200 W 
Uteffekt ......... . , .. .. .. . 150 W 

500 MH", m ed koaxialresonator 

Anodspänning ... . .. . . , .. . 
Skärmgallerspänning ..... : 
Gallerförspänning 
Anodström ., .... , ...... ". 
Skärmgallerström .. , .. , .. ,. 

1 000 V 
250 V 

-SOV 
200 mA 

lmA 

~~ I 200 W 
120 W 

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

Gallerström ............. . 
. Drivef/ekt (approximativt) .. 
Effekt .. . ... . . .. . , . .. ' ... . 
Anodförlust 

Ring eller skriv och begär närmare upplysningar från 

, ' 

Generalagenten: 

K.L. H.Qt;Wing CO. JltJ. d. B. 
Sveavägen '70,· STOCKHOLM Va, ' Tel. 215205, 206275 
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. 
. PEARL:s nya kommunikationsmottagare 

I ' 

, 

RTD-6 

RTT-8 

.. . transistoriserade 
I 

reluctansm ikrofoner 

l . r- RELUCSISTOR 
I . l ! • 
I I I 

l." ... _~~::~~.:_~,-~;~ ... _, .. -M I K R O F O N E R 

Rekvirera vår utförliga katalog 

TD-46 

P EARL M I KRO FON LABORATOR I U M 
Fyrkantsvägen 15 Spånga, Tel. Stockholm 362627 

. / 
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R A D I O OCH TELEVISIONSTEKNIK ELEKTRONIK AMATÖRRADIO 

MÅNADENS KOMMENTAR, 

Radiotjänst och rundradiomonopolet 

E ;t kafebolag i Stockholm, AB Keba, har an
sökt om tillstånd att få överföra musik till vissa 
kafeer i stadens centrum antingen via Tele
grafverkets ledningsnät eller via radio på UKV. 
Denna anhållan, som bl.a. remitterats till Ra
diotjänst.för yttrande, har föranlett Radiotjänst 
att göra följ ande minst sagt märkliga uttalande: 

»Därest AB Keba via telegrafverkets led
ningsnät finge möjlighet att distribuera av 
bolaget producerade program skulle intrå~g 
ske i det åt Radiotjänst av Kungl. Maj:t upp
låtna handhavandet av rundradions program
ve;ksamhet.» 

Radiotjänst ansåg sålunda att musiköverfö
ring via tråd inte skulle bevilj as, enär Radio
tjänst har monopol på rundradioverksamhet i 
Sverige. 

Man slår sig för pannan och undrar om man 
läst rätt. Har Radiotjänsts ledning verkligen 
fått sitt förstånd så förmörkat av byråkratiska 
föreskrifter, att man anser denna form av lUu
sikdistribution innebära intrång i Radiotjänsts 
monopol, ja då är sannerligen tiden inne att 
ändra bestämmelserna så, att en dylik absurd 
tolkning helt enkelt inte kan konstrueras fram. 
Annars kommer väl Radiotjänst att kräva för· 
bud mot högtalaranläggningar i restauranter, i 
samlingslokaler och på idrottsplatser. Här skul
le ju enligt Radiotjänsts argumentering mono-

OCH TELEVISION - NR 6 - 1954 

polintrång ske: tal, musik och sång överförs ju 
från en central plats över ledningar till an.,slut
na högtalare. 

Man frågar sig om inte detta med halv
statligt rundradiomonopol - som tydligen kan 
missbrukas.!.... bör tagas upp till allsidig pröv
ning. Varför inte släppa in privat initiativ i 
rundradion; den instängda luft, som slår emot 
en i Radiotjänsts yttrande behöver verkligen 
vädras ut, j u förr desto bättre_ 

I och med att utrymmet på UKV nu finns för 
flera än ,Radiotjänsts program, förefaller det in
te orimligt att yttrandefriheten i Sverige ut
sträckes .att även omfatta rundradion. Ef
tersom vi tillåter flera tidningar här i Sverige 
än den statliga »Post- och Inrikes Tidningar», 
kan vi väl också kosta på oss flera rundradio
företag än Radiotjänst. 

Tydligen är Telestyrelse~ inte främmande för 
sådana tankegångar, I sitt yttrande till AB Ke
bas anhållan, som nu överlämnats till Kungl. 
Maj:t för beslut, framhålles att man har flera 
kanaler disponibla för privata .rundradiopro
gram och vill ha KungL Maj :ts bekräftelse på 
att inget hinder föreligger för enskilda företag 
att anordna överföring av tal och musik etc. 
över Televerkets ledningsnät till vissa beMämda 
mottagningsplatser. Telestyrelsen vill också ha 
riktlinjer fastställda för en upplåtelse av sänd
ningstid på det statliga rundradionätet åt utom-

/ 

sUende. Likaså vill man ha klart om villkoren 
för att inneha och utnyttja radioanläggning 
med utnyttjande av tillgängliga våglängder 
inom rundradions våglängdsband. 
.. Här skymtar framtida möjlig,heter för privat 
företagsamhet på rundradioområdet. Och var· 
för skulle man inte ge det privata initiativet en 
chans? Det monopolinställda Radiotjänst har 

- hittills just inte visat några prov på frisk initia
tivkraft och framåtanda i fråga om dubbelpro
gram och television. Med konkurrensens piska 
på ryggen skulle det inte längre bli så be
kvämt i Radiotjänst; då skulle det inte räcka 
med att ständigt upprepa: »det är bara vi i 
Radiotjänst som kan göra televisions- och 
radioprogram». ' 

Då gällde det att bevisa det också! 
(Sch) 
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AKTUELLT 

TV-veckans sändningar 
följdes av 100000 stock
holmare från på olika 
platser i staden uppställ
da mottagare. I Rotohal
len hade POPULÄR RA
DIO och TELEVISION 
ställt upp en apparat, som 
lockade hundratals åskå
dare. 

Från kontrollrummet '(id Sandrew-ateljeerna. 
T.v. Ronald Swinden, Lennart Bjurström och 
Arne Lö/gren vid ljudkontrollbordet. 

halva antalet pro&rampunkter utgjorjes av di
rektutsändningar, bl.a_ dagsnyheter och väder
leksrapport, en teaterpjäs, diskussioner m.m: 

Hur det hela var ordnat på sändarsidan fram-
. går av »blockschemat» i fig. L som visar den 

apparatur som kom till användning vid bild
alstring och program produktion. Sändningarna \ 
skedde från televisionsnämndens båda sändare 
på Kungl. Tekniska Högskolan, vilka tillfälligt 
kompletterats för a(tklara den planerade pro
gramtiden 2 il 3 timmar pr dag. 

TV-veckans tekniska bakgrund För de direktutsända programmen var en tem
porär studio inredd. i Sandrew-koncernens film: 
ateljeer vid Lästmakaregatan 18. Studion hade 
dimensionerna 12X2S m och var utrustad med 
två TV-kameror, försedda med bildortikonrör 
och utbytbara objektiv (fokalvidder 50-200 
mm). B.elysningsanordningarna, som var åt
skilligt mindre omfattande än vad som fordras 
vid filminspelning, gav ungefär 300-1 000 lux, 
vilket är fullt tillräckligt för att goda bilder 
skall erhållas med de känsliga bildortikonka

merorna. 

TV-~eckan i stockholm 17-23 
maj, anordnad av AB Sandrew
ateljeerna i samarbete med in
tressenterna ' i Nämnden för 
Televisionsforskning, gav e:l 
hel del intressanta erfarenhe
ter till vilket vi får anledning 
att återkomma. Teknisid fun
gerade det hela överraskande 
bra. Här lmmmer en oriente
ring om de tekniska arrange
mangen under veckan. 

En av antennreflektorerna för radiolänken mel
lan Sandrew-ateljeerna, Lästmakaregatan 18, 
och Tekniska Högskolan. 

8 

F ör de televisionstekniska arrangemangen nn
der TV-veckan svarade »Nämnden för televi
sionsforskning» samt -några av dess intressen
ter, som i stor utsträckning ställt personal och 
apparatur till förfogande. För planeringen i 
stort av den tekniska apparaturen var tekn. lic_ 
Björn Nilsson (Svenska Radiobolaget) och 
Hans Werthfm (AGA) ansvariga och på pro

gramsidan hade regissör Bo Lö/berg hållit i 
trådilrna_ Vid programproduktionen hade man 
hjälp av ett par engelska experter, Andrew Os
born och Ronald Swinden. 

En stor del av TV-programmen under veckan 
var inspelade i förväg på film, men ungefär 

6 7 
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Utrustning för kamerakontroll och mixer för 
de två kamerorna var inrymda i ett angränsan
de kontrollrum, som dock saknade direkt insyn 
i studion. 

Den sammansatta videosignalen från bild-

1) Kameror (Marconi), 2·) Kamerakontroller, L _ _ 

3) Mixer, 4) Synkgenerator, 5) 8) Ändutrust- '--',--.---' 
ning, radiolänk, 6) 7) Riktantenner för radio- i 
länk, 9~ Synkpulsseparator, 10) Monitor för : 
radiolänk, 11) 'Monitor för kamera, 12) Moni- : 
tor för TV-filmprojektorer, 13) Monitor för ut- ~--------8

6 gående signal, 14) Mixer, 15) TV-filmprojektor 
(16 mm), 16) Synkgenerator, 17) TV-filmpro-
jektor (35 mm), 18) Synkgenerator för TV-
film-p;ojektor (35 mm), 19) Monitor för TV-
filmprojektor (35 mm),20) TV-kamera, 21) TV-
sändare, kanal 5, (174-181 MHz), erp 30 kW, 
22) TV-sändare, kanal 4, (61-68 MHz), erp 
l kW. 

Fig. L »Hlockschema» för den tekniska utrust
ning, som användes för TV-veckan. 
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mixern (2 V toppspänning över 75 ohm), till
satt med synkpulser från en synkpulsgenerator, 
överfördes via en radiolänk (fabrikat Philips) 
med bärfrekvensen ca 9000 MHz till Tekniska 
HÖgskolan, där efter demodulering och synk
pulsseparering signalen användes _ för module
ring av de båda TV-sändarna_ 

Kameraprogrammets ljud överfördes till Tek
niska Högskolan per kabel; likaså var kom
mandoledningarna mellan de båda platserna 
anordnade per kabeL 

pp. Tekniska Högskolan har nyligen en spe
cialinredd TV-studio tagits i bruk. Se artikel 
här intill_ 

Den TV-kamera, som TV-nämnden förfogar 
över, också den med bildortikonrör, användes 
för vissa programpunktet_ I bildkontrollrum
met, där en TV-regissör vid regipulpeten diri
gerade s~manställningen av bilder från 
Sandrew-studion, från TV-studion på Högsko
lan och från de olika filmprojektorerna, verk
ställes slutkontrollen_ 

TV-filmerna inspelades som normalfilm på 
35 mm och därefter gjordes en speciell »TV
kopia» på 16 nun för avspelning i TV-nämndens -
ljusfläcksprojektor. För avspelning av filmer, 
för vilka ljudet inspelats på band, skedde av
spelning med speciell förstärkare_ I vissa fall 
avspelades 35-mm-filmerna direkt från den nya 
35-mm ljusfläcksprojektor, som TV-nämnden 
fått låna av EMI_ 

Videosignalen från kontrollrummets linje
förstärkare uppgår till 10 il 15 V toppspänning 
över 100 ohm och överföres med koaxialkabel , 
ca 300 m, till de två TV-sändarna, som båda är 
inrymda i Tekniska Högskolans observatorie
torn_ Den sammansatta synksignalen överför
des per separat kabel och tillsattes videosigna
len i modulatorerna_ 

Då man arbetade med skilda synkgenerato
rer, en på Sandrew-studion och två på Tekniska 
Högskolan (varav en för 35 mm projektorn) var 
det ofrånkomligt att det genom fasskillnaden 
menan de olika generatorerna uppstQd en del 
svårigheter i samband med bildväxlingar. Av 

, denna orsak kunde man inte arbeta med över
lappning mellan bilder från Sandrew-ateljeerna 
och studion i Högskolan_ Genom långsamma 

"bildväxlingar och nedtoning till svartnivå kring
gick man emellertid svårigheterna i detta av
seende_ 

En populär programpunkt: väderleksrapporten_ 

OCH TELEV I S I ON :'<R6-1954 
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Studioföreståndare Bengt Johansson framför regipulpeten .. Ge
nom glasrutan skymtar den nya TV-studion. 

TV-nämnden 
Televisionsnämnden har numera fått bättre ut
rymme och disponerar nu på KungL Tekniska 
Högskolan ,en liten men välutrustad TV-studio 
i storleken ca 6XlO m "med tillhörande ljud
kontrollrum och regirum (se .vinjettbilden)_ I 
regirummet har man en regipulpet av egen kon
struktion med fyra monitorer, en för inkom
mande radiolänk, en för den hemmasnickrade 
16 mm filmprojektorn, en för kameran (man 
har fortfarande endast en) och slutligen en för 
utgående bilden. Vidare finns det här en mixer
anordning, med vars hjälp man kan blanda bild 
från kamera resp_ ljusfläcksprojektorn_ 

I utrustningen på »Nämnden» ingår nu också 
en 35 mm ljusfläcksprojektor med tillhörande 
förstärkare, som tillfälligt utlånats av EMI. 
Man har också till sitt förfogande en bandav
spelningsapparatur (fabrikat AGA), v~rigenom 
man nu också kan spela av filmer med spe
ciellt ljudband. 

Under TV-veckan i Stockholm hade man 
också tillgång till en komplett ändutrustning, 
fabrikat Philips, för en radiolänk från Sand
rew-ateljeerna; det kan ju !,änkas att den kom-

l) Regi-pulpet med 4 monitorer för radiolän
ken, filmprojektorerpa, kameran och utgående 
bild, 2) 35 mm filn\projektor (EMl), 3) För
stärkare för d:o (EMIl, 4) 16 mm filmprojek-

, tor, 5) Ljudbandavspelare (AGA), 6) Förstär
kare m_m_ relälänk, 7) Monosköpgenerator, 8) 
Synkgenerator, 9) Grammofonbord, 10) Ljud
kontrollbord, H) Kontrollhögtalare_ 

TV-stUdio 

rustar upp 
mer att införlivas med utrustningen så små
ningom_ 

Slutligen ingår i utrustningen en synkpuls
generator ·och en monoskopgeneratoT, vilka 
båda tidigare kommit till användning vid nämn
dens onsdagssändningar. 

I ljudkontrollrummet, som inretts av Radio
tjänst, ingår ett grammofonbord, en mixerpul
pet och en kontrollhögtalare_ 

I TV-studion är installerat ett ledningsnät 
för 3 skilda mikrofoner, som kan ansl utas till 
ett stort antal uttag i olika sektioner av studion_ 

(F orts_ på sid. 11) 

~. JJ Dl 

I :";'"" ) ~=FÖ'='å=d ==~CD=3===~~F~============~ 

Kontor 

Ljusfläcksproj ektorn 
för 35 mm: s film_ I 
apparaturen ingår för
stärkare, synkgenera
tor och monitor. 

ljudkontrollrum 
Planlösning för TV
nämndens nya lokaler. 
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nell! Förf. såg redan 1949 i Paris en demon
stration av 3D-television. Under senare tid har 
också två amerikanska firmor utfört prov med 
3D-television och i oktober 1953 demonstrera
des slutligen i Berlin av tyska företag ett rätt 
intressant förfarande för 3D-återgivningen av 
televisionsbilder. Man kallar detta system för 
»Roca-Kinne»'. 

Fordringar 

Uppfinnaren av det nyss nämnda systemet har 
upp-stälIt följande fordringar på sitt syst m: 

a) Äkta tredimensionellt intryck av bilden_ 
b) Obetydlig teknisk ändring på sändarsi

dan och ingen ändring på mottagarsidan, 
dvs. inga ingrepp i dess kopplingar. 

c) Billig tillsatsapparatur( specialglasögon) _ 
d) Utan varje tillsats mås' te sändningarna 

även kunna betraktas tvådimensionellt_ 

3 D • 
l television! 

Principen 

Vid demonstrationen i Berlin erhöll Il!an från 
en filmavsökare i televisionsstudion en normal 

Av Karl Tetzner · 3D-filmremsa (ettbandsförfarandet). Vid den
na film är de båda stereoskopiskt tagna bild
serierna ställda bredvid varandra på filmrem
san, så att man alltid är säker på, att man på 
mottagaren alltid får två bilder stående bred
vid varandra. Vid dl ~ektsändningar måste film
kameran ha en på motsvarande sätt utbildad 
dubbeloptik, som på fotokatode:n kastar två 
likadana bilder, som erfordras för det stereo
skopiska betraktandet_ 

Ett halvt århun~rade har man inom filmen 
nöjt sig med den tvådimensionella återgivning
en. Den tredje dimensionen har länge skjutits 
i bakgrunden. Visserligen har 3D-förfarandet 
länge varit på tapeten, men man har i HolIy

. wood hittills inte ansett det nödvändigt att på 
allvar ta vara på dess möjligheter. Det har 
sagts, att det konstnärliga värdet i en film och 
dess verkan på åskådaren endast i ringa mån 

r------, ,\ D II 
1\ Il 

Fig. 1. Erforderlig optik på mottagarsidan vid 
överföring av stereoskopiska TV-bilder enligt 
ett-bands förfarandet. . 

Fig. 2. 3 D-television med utnyttjande av pola
risationsfilter på mottagaresidan. Prismorna 
PI och P2 är rörliga. F=polarisationsfilter. 
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påverkas av tekniska knep som plastik och vid
vinkel. Däremot skulle dessa innebära en stark 
komplikation och fördyring av all utrustning 
och dessutom måste ju vid 3D-film publiken 
bära otrevliga glasögon. I synnerhet denna se
nare nackdel torde ha burit skulden till att 3D: 
psykosen redan har tynat av och att man nu
mera är i full fart med att få fram filmer av 
typen »Cinemascope», vidfilm. 

Allmänt måste man säga att 3D-filmen och 
vidfilmsförfarandet ingenting annat är än va
pen t filmindustrins kamp mot televisionen om 
åskådarna. Utan tvivel har många filmfurstar 
i Hollywood och på andra håll trott, att televi

sionen m'te skulle kunna bli tredimensionell så 

att filmen skulle få vara ensam om 3D-sensa

tionen. 

Televisionen kan dock göras tredimensio-

I. 

Den vänstra bilden skall därvid uppfattas av 
vänstra ögat (Al fig. 1), under det att högra 
bilden skall uppfattas endast av det högra ögat 
(Ar). Dubbelbilden måste därför betraktas 
med glasögon, som innehåller två prismor_ Där
vid övertäcker sig de båda bilderna R och L 
och man får en tredimensionell bild i planet D_ 
Emellertid ser man samtidigt de båda delbil
derna L och R och för att få bort dem har man 
gått in för två olika förfaranden. ' 

(F orts_ på sid_ 17) 

1 Roca=Robert Carst (fabrik för antenner och /' 
elektrotekniska artiklar i Berlin). Kinne = upp
finnarens namn_ 

Fig_ 3_ Kinne-glasögonen 
består av två rörliga pris
mor och en vridbar av
bländningsanordning. Jfr 
fig.4. 

Fil?' 4. Så här ser glasögonen enligt system »Roca-Kinne~ ut_ 
PrIsmorna är rörliga för att möjliggöra nöggrann täckning av de 
två delbilderna_ 
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Europeiskt TV -utbyte 

Under tiden 6 juni-4 juli 1954 kommer det 
att bli ett l:ätt..livligt programutbyte mellan 8 
europeiska länder, som fått fart på sin televi
sionstJanst, nämligen England, Frankrike, 
Tyskland, Belgien, Holland, Schweiz, Italien 
och Danmark. Sammanlagt 44 TV-stationer i de 
olika länderna kommer att utsända de gemen
samma programpu.nkterna, och sammanlagt 80 
relästationer kommer att tas i bruk för tran~
tnitteringen av programmen mellan station~rna_ 
90 milj_ människor beräknas därvid ha möjlig
heter att följa / programmen, dvs_ förutsatt a tt 
alla som bor inom de olika TV-stationernas 
räckvidd skaffade sig mottagare_ 

Bland de olika programpunkterna kan näm
nas följ ande: 

Söndag 6/ 6 eller 13/ 6, 18_00-18_45 : Från 
Rom: besök i Vatikanstaten_ 

Torsdag 10/ 6, 19.00-20.00: Från Paris och 
. Versailles.-

Lördag 12/ 6, 14.50-15.50: Från England: 
flottparaden för engelska drottningen. 

Onsdag 16/ 6, 18.00-19.45: Från Schweiz: 
VM i fotboll Frankrike-lugoslavien, där
efter 17/ 6, 18/ 6, 20/ 6, 26/ 6, 27/ 6, 30/6 och 
3/ 7 utsändning av de olika matcherna i VM i 
fotboll_ 

Onsdag 23/ 6,.19.15-20.00 samt 22.00-22.30: 
Från Köpenhamn: S:t Hansfesten i Tivoli. 

Söndag 4/7, 16.00-17.45: Från Schweiz: 
Finalen i VM i fotboll . 

TV-nämnden 
(Forts. från sid. 9) 

Vidare ingår i installationen kommandoled
ningar från regirummet med små jackanord
ningar utspridda på väg!plrna runt omkring i 
studion, varigenom regi assisten ten, som håller 
till bakom kameran och som arbetar med hör
telefon på huvudet, lätt kan ansluta sig till 
lämplig jack för att få kontakt med regissö
ren, som dirigerar spelet från regipulpeten. Ka
meramannen får också order från regirummet 
via ledningar, som går fram till kameran. 

Fyra värdefulla danska radio
handböcker: 

Radiokonstruktorens Haandbog 
FUllständiga principschemor för radio
mottagare, förstärkare , kortvågsmot
tagare m. m . Pris kr. 9: 40. 
Fjernsynets Teknik, Teori og Praksis 
Allt om televisionens teknik. Pris hft. 
kr. 12: 60, inb. kr. 14: 80. 
Radio-Rerhaandbogen 
Data för ca 3000 mottagar- och förstär
karrör. Pris kr. 9: 20. 
Diagrammer Trin for Trin 
En praktisk handbok med principsche
mor för de olika stegen i radiomotta
gare_ Pris kr. 7: 50. 

IMPORTBOKHANDELN, 
Regeringsgatan 39, stockholm. 
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OCH TELEVISION - NR 6 - 1954. 

Färgtelevisionsteknik 
Av teknolog Jan Bellander 

I förra numret av POPULÄR 
RADIO och TELEVISION pre
senterades grunddragen i det 
amerikanska färg-TV -systemet 
enligt NTSC. Här ko~mer nu 
en' genomgång av några speci
ella tekniska problem, som har 
med färgbildens överföring en
ligt det,ta system att göra. 

. 
S om omnämndes i en tidigare artikel'om det 
amerikanska färg-TV-systemet enligt NTSC är 
det tre olika storheter, som skall överföras vid 
färg-TV-överföring: bildens luminans, färgton 
och mättnad. Detta sker enligt det nya ameri
kanska systemet genom att man överför dels: 

1) en luminanssignal, som i allt väsentligt 
är identisk med JJildsignalen vid svartvit- TV 
och dels: 

2) en färgvärdessignal, som består aven 
samtidigt amplitud- och fasmodulerad under
bärvåg. Båda dessa signaler skall överföras 
inom gränserna för -de f.n. utnyttjade svart
vita televisionskanalerna. 

Det är två rätt intrikata tekniska problem, 
som härvid måste lösas fÖr att det hela skall 
fungera, 

1) hur skall de båda signalerna, luminans
signalen och färgvärdessignalen, placeras in
bördes för att störningarna dem emellan 
skall bli ett minimum och 
2) hur skall man på mottagarsidan demodu
lera en signal som samtidigt är amplitud och 
fasmodulerad ? 

Färgvärdessigmilens frekvens 

Det är en hel del faktorer man har att ta hän
syn till vid val av frekvens för den under bär
våg, som skall överföra färgvärdesinformatio
nerna. Först och främst skall frekvensen vara 
hög, så att ev. störningsmönster i bilden från 
underbärvågen blir så »finkornigt» som möj
ligt. Men samtidigt måste under bärvågen ligga 
minst 600 kHz från TV-kanalens övre gräns för 
att åtminstone en av färgvärdessignalens kom
ponenter, Q-signalen, skall kunna överföras 
med bägge sidbanden. Detta är näruligen nöd
vändigt för att inte »överhörning» skall ske 
mellan 1- och Q-signalen. Då bildkanalens övre 
gräns li'gger ca 4,2 MHz från bildbärvågen 
(jfr fig. 1) kan man välja underbärvågens fre
kVI'ms någonstans omkring 3,6 MHz_ -

Innan vi går vidare skall ~mnas några ord 
om hur frekvenskomponenterna i luminanssig
nalen är fördelade. Om vi först behandlar det 
enklaste fallet med en stationär bild, inses att 
bildsignalen, som enligt amerikansk standard 

l BELLANDER, J: Det amerikanska färg-TV
systemet enligt NTSC. POPULÄR RADIO och 
TELEVISION. 1954, nr 5, s. 12. 

med 30 kompletta bilder (dvs. 60 bildfält per 
sekund), måste vara periodisk med frekven
sen 30 Hz (=bildfrekvensen). Enligt Fourier 
kan en sådan signal uppdelas i frekvenskompo
nenter, som alla är multiplar av grundfrekven
sen 30 Hz. Bildens frekvensspektrum består 
alltså av diskreta frekvenser 30, GO, 90, . __ Hz_ 
Om nu underbärvågens frekvens väljes till en 
udda multipel av halva _bildväxlill~sfrekvenseni 
kommer färgvärdessignalens komponenter att 
falla i de »lediga» intervallen mellan luminans
signalens komponenter (jfr fig. 2). 

Bl.a_ med hänsyn till synkgeneratorns upp
byggnad är det lämpligt att välja en multipel 
av halva bildfältsfrekvensen, som samtidigt är 
en udda multipel av h.alva linjefrekvensen. Av 
samma skäl bör denna multipel ha små prim
faktorer. En annan orsak till att man gjort 
/ärgvärdessignalen~ bärvåg till en udda multi-
pel av halva linjefrekvensen är att man därige
nom får miniI~um av störningar på bilden på 
grund av interferens mellan färgvärdessignal 
och luminanssignal. Hur detta kommer sig 
framgår av följ ande: 

Då färgvärdessignalen består liV komponen
ter inom samma frekvensornråde som luminans
signalen, kommer den att ge upphov till ett stö
rande mönster i den kompletta färgbildens 
svartvita (luminans-) »underlag». Detta störan
de mönster blir emellertid nästan omärkligt ge
nom att färgvärdessignalens komponenter är 
udda multiplar av halva bildfrekvensen. Spän
ningen från färgvärdessignalen kommer då 

Bitd
bärvåg 

I 
: . i 
I . 

, 
Färgs ignotens 

bärvåg 

I ( 

I ' ~ I 
I ! 

Ljud
bdrvOg 

/ 10,5 1 
~MHz ,/',25 MHz 

. 5,451 i 
M~ 

O 

10.7'5 

2 3 4 5 

3,579545 MHz 

6MHz 

MHz 4;lMHz 

4!> MHz 

6 MHz 

Fig_ 1. Kanal för färgtelevision. 

r-- 2.t. -'l.,S·!"1Hz -----, 
1 ! . I 
I I 
I I 
I I 
1 I 
I I 
I I 

cc3,58MHz 

Fig. 2. Den kompletta färgbildssignalens fre· 
kvensspektrum. Lägg märke tilf att färgvärdes
signalens komponenter ligger mellan luminans
signalens komponenter. 
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Underbtlrvåg 
Ut 

fb"59,9L.Hz fl .. 15,73G26kHz 

Fig. 3. Blockschema för en synkgenerator för 
färgtelevision. Den del av kopplingen som lig· 
ger innanför den streckade linjen är en vanlig 
synkge,nerator för svartvit televis!on. 

nämligen att ligga i motfas vid två på varandra 
följande avsökningar av ett godtyckligt bild
element. Genom ögats tröghet kommer stör
ningsmönstret att så att säga suddas ut. Ögat 
»hinner inte med» de snabba motriktade väx· 
lingarna utan uppfattar endast medelvärdet av 
luminansen i 'resp. bildpunkter. 

I praktiken har ju bildröret inte ett linjäl-t 
samband mellan styrspänning och avgivet ljus, 
varför någon fullständig utjämning inte erhål
les under successiva bilder. Då em@llertid un
der bärvågen äyen är en udda multipel av halva 
linjefrekvensen, kommer ett bildelement, som 
i ett visst ögonblick får sin luminans ökad ge
nom interferens mellan färgvärdessignalen och 
luminanssignalen att under följande bildfält 
0 / 60 sekund senare) på angränsande iinjer 
rakt över och under få bildelement, som får sin 
luminans minskad i samma grad. Om nu bil
den betraktas på sådant avstånd, att dess linje
struktur inte är synlig, bidrar även denna 
effekt till att interferenssignalen inte får någon 
märkbar inverkan på bilden. 

Av samma orsak kommer komponenter från 
luminanssignalen, som följer med in i motta· 
garens färgvärdeskretsar, inte -att få någon 
märkbar -inverkan på de färgade delarna av bil
den. Den synkrona demodulationen (se nedan) 
sker nämligen mot underbärvågens frekvens, 
och luminanskomponenterna flyttas då i fre
kvensspektrum å, att de bli udda multiplar av 
halva linjefrekvensen. 

Men om nu bilden inte är stationär utan i 
rörelse? I detta fall kan givetvis bildsignalens 
komponenter falla var som helst inom frekvens: 
spektrum, och vi kan inte vänta oss något per
fekt oberoende mellan luminans- och färgvär- _ 
dessignalerna. Emellertid blir effekten obetyd 
lig, om inte bilde!). avsevärt ändrar utseendc 
mellan ~uccessiva bilder. Gör den det, kommer 
störningarn~ ändå inte att bli så märkbara, 
emedan ögat distraheras just av rörelsen i bil 
den och inte blir så kritis t mot en viss stör-
ning i bildens rörliga del. 
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Ytterligare en möjlighet t ill störningsmöns
ter i bilden föreligger, nämligen den interfe
rens på ca 0,9 MH?, som kan uppstå mellan 
färgsignal och ljudbärvåg. Då ju ljudbärvå
"en är frekvensmodulerad, kan man inte med 
~van angivna metod fullständigt eliminera den
na störning, men praktiska försök visar, att det 
är gynnsamt att välja ljudbärvågens frekvens 
till en multipel av linjefrekvensen_ Ljudbärvå
gen ligger 4,5 MHz ovanför bildbärvågen och 
den 286 :te multipeln tilllinjefrekvensen ligger 
närmast detta värde (286'15,75-=4504,50 kHz). 
Det är emellertid med hänsyn till existerande 
svartvitmottagare inte lämpligt att ändra på 
ljudbärvågens frekvens, och ma)l har därför 
valt att i stället ändra på linjefrekvensen fl 
(och därmed även bildfältsfrekvensen), Gå att 
286· f/ = 4,5MHz. Den nya linjefrekvensen fl 
blir då 15 734,26 Hz i stället för 15 750 Hz, och 
bildfältsfrekvensen 59,94 Hz i stället för 60 Hz. 
Att avlänkningsfrekvenserna ändras med dessa 
små belopp innebär ingen nackdel, då svartvit
mottagare synkroniserar lika lätt till de nya 
avlänkningsfrekvenserna som till de gamla. 

Med utgångspunkt från dessa överväganden 
har underbärvågens frekvens fastlagts till 
(455/ 2) f l = 3,579545 MHz. 455 har primfakto
rerna 13, 7 och 5, varför frekvensavdelningen 
från underbär,vågens frekvens ner till halva 
linjefrekvensen inte ;möt.er några svårigheter. 
Ett blockschema för synkroniseringsgeneratorn 
i en färg-TV-sändare visas i fig. 3. 

I 

Synkron-detektorn 

Den typ av detektor, som används för att de
modulera de' två på underbärvågen överförda 
färgvärdessignalerna (I. och Q-signalern~) be
nämnes »synkrondetektor» CSynchronous De
modulator). En synkrondetektor utgöres i prin
cip av ett blandarsteg, där lokaloscillatorn har 
samma frekvens som den inkomm1\Jlde bärvå
gen. (Jfr synkrodynmottagare.) I ett lågpass· 
filter efter detektorn spärras uppkommande 
summafrekvenser mellan signalspänning och 
lokaloscillatorspänning. 

Underbärvågens två komponenter ligger 90° 
fasförskjutna i förhållande till varandra, och 
synkrondetektorn demodulerar endast den _ 
komponent, som ligger i fas med lokaloscilla
torns spänning. Lokaloscillatorn synkroniseras 
med färgsynksignalen, som ju har fixerad fas i 

R-Y 
W 

G-Y 

I 
I 
I 
I 
l 

----I B-Y 
2,03 

Q 

Fig. 4. Visar diagram för fasläget för 1-, Q- och 
färgdifferenssignalerna relativt färgsynksigna· 
len. E c är den färg som skall återgivas. 

, 

förhållande till J- och Q-signalerna (se fig. 4). 
Genom fasvridande nät mellan lokaloscillatorn 
och de två synkrondetektorerna (1- och Q-de· 
tektorn) kan man ernå, att den ena demodule
rar underbärvågens I-komponen( och den andra 
dess Q·komponent. 

En komplikation uppstår därigenom att J
signalen överföres med ena sid bandet under· 
tryckt ovanför ca 0,6 MHz (se fig. 5). Man 
kan visa att i så fall vid demoduleringen upp
står en »överhörning» melian kanalerna, så att 
komponenter från I-kanalen kommer att åter· 
finnas i utgångsspänningen från Q-detektorn. 
Lyckligtvis ligger dessa icke öpskade kompo
nenter inom frekvensområdet 0,6 till ca 2,0 
MHz. Då ju Q·signalen från början begränsats 
till frekvenser lägre än 0,6 MHz är det en en
kel sak att i lågpassfiltret efter Q-detektorn 
avlägsna alla »överhörningsfrekvenser» utan 
att ta bort något av informationen i denna ka

nal. 
En analys av demoduleringsförloppet visar 

att man efter lågpassfiltret erhåller: 
1) Den önskade Q·signalen (resp. I·signa

len). 
2) En signal härrörand~ från de delar av lu
minanssignalen, som ligger inom samma fre
kvensområde som färgvärdessignalen, ca 2,4 
till 4,2 MHz. Denna signal består av kompo
nenter, som är udda multiplar av halva linje
frekvensen, och blir därför som förut visats 
in te störande i bilden. 
3) En på grund av rörets olinearitet upp tå· 
ende distorsion av färgvärdessignalen, som i 
bilden yttrar sig som ett »blåstick», för att 
använda en färgfotografisk term. Denna dis· 
torsion blir mindre, i samma mån som oscil· 
latorsspänningen göres stor i förhållande till 

färgvärdessignalen. 
4) En på grund av rörets olinearitet I!ppstå
ende distorsion av luminans signalen, som i 
bilden yttrar sig som en-dragning åt purpur· 
blått, inom de delar av bilden som innehåller 
detaljer svarande ~lot bildfrekvenser mellan 
ca 3-4MHz_ 
Fig. 6 visar ett block schema för 1- och Q-de· 

tektorn. 
För synkroniseringen av lokaloscillatorn med 

färgsynksignalen har utarbetats en ny effektiv 
koppling, »Quadricorrelator». I princip kan man 
visserligen nöja sig med den traditionella kopp
lingen för faskontroll. Nackdelen med denna 

-3,58 MHz. Färg- 4,5 MHz 
g 

MHz 

Fig. 5. 1-, Q- och luminanssignalernas frekvens· 
område i bildkanalen. Lägg märke till att I·sig· 
nalen överföres med ' sitt övre sidband under· 
tryckt. 
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/ -~ 3,579545MHz 

1 MHz 

Fig. 6. Blockschema för färg
·detektorerna. För att undvika 
»överhörning·» mellan 1- och 
Q-kanalen lägges lågpassfil
ter enligt fig. efter detekto-

BF -spönning 

koppling ligger i den långa stabiliserings
tiden. 

För en sidstämning hos oscillatorn på 2,5 
kHz (motsvarande en frekvensdrift mindre än 
q,l Ofo vid underbärvågens frekvens) blir stabi
liseringstiden inte ~indre än 25 sek. Denna tid 
är givetvis alldeles för lång, och en koppling 
som denna måste därför kompletteras med en 
manuell kontroll för oscillatorns avstämning. 

Vill man undvika denna extra kontroll på 
mottagaren, måste faskontrollkretsen komplet· 
teras med en anordning, som ger en tillsats· 
kontrollspänning till reak~ansröret, då oscilla-

- torfrekvensen avviker så mycke! från färgsynk
signalens frekvens, att stabilisering inte sker 
praktiskt taget ögonblickligt. Principen för en 
koppling av delta slag återges i blockdiagram· 
met i fig . .J. Vanligen brukar både fasdifferens
('1') och frekvensdifferens- (S) detektorn utgö· 
ras av synkrondetektorer. Eve.ntuellt kan de 
»ordinarie» färgdetektorerna ingå i kopplingen. 

Den kontrollspänning som S·detektorn ger, 
användes även för att blockera mottagarens 
färgvä,dekretsar, när oscillatorn inte är synkro
niserad. På så sätt erhålles under oscillåtorns 
frekvensinställning en svartvit bild utan stö· 
rande färgstrimrnor, och när oscillatorn dragits 
in i synkronism kopplas färgvärdekretsarna på 
igen. Vid mottagning av svartvitsändningar, 
där färgsynk saknas, blockeras likaledes färg
värdekretsarna automatiskt. Skedde ej detta, 
skulle genom att Iokaloseillatorn svänger 
osynkroniserat, störande färgmönster. uppstå 
i bilden. 

En färgmottagare utrustad med detta system 
för färgsynkronisering »Quadricorrelator» bi· 
behåller perfekt färgsynkronism, tills bilden 

I-k<;lnol rerna. 

Fig. 8. Jämförelse mellan 
prestanda för en konventio· 
nell AFK-krets och quadri· 
correlatorn. Den senares maxi
mala regleringsområde är 

Q-kanal ±f h/ 2, alltså något mindre än 
det i fig. angivna. 

helt drunknat i störningar (signal/ störnings
förhållande = l eller mindre). Inställningsti
den för frekvensavvikelser hos oscillatorn så 
pass stora som ±5 kHz kan därvid göras mind· 
re än l sek. (se Hg. 8). 

Ma triskopplingar 

Som framgick av den tidigare artikeln om 
NTSC:s färgtelevision utnyttjas på åtskilliga 
ställen i utrustningarna s.k. matriser. Imatri· 
sen. utföres en summation av de tillförda sig
nalspänningarna eller av bestämda bråkdelar 
av dessa. Hur fungerar dessa matriskopp
lingar? 

Fig. 9 a visar den enklaste typen: summatio
nen åstadkomrpes genom att man har ett ge
mensamt anodmotstånd för flera rör. Denna 
matriskoppling användes j u ofta som »mixer» 
i utrustningar för ton frekvens, men lämpar sig 
inte särskilt väl för TV-ändamål, beroende på, 
att den är svår att kompensera för utökat he· 
kvensområde. Dessutom har den den nackde
len att rörens förstärkning inverkar på matd· 
seringens noggrannhet. ' 

Kopplingen fig. 9 b utgöres av anodjordade 
förstärkarsteg med gem'ensamt katodmotstånd. 
Kopplingen ger stort frekvensområde och låg 
fasdistorsion, men även låg förstärkning: 

EO = l / n(El +E2+· . . +E n) 

där n är antalet rör. För t.ex. tre rör blir -» för
stärkningen» ca 0,33. 

För summation av vissa bråkdelar av de tiU
förda spänningarna används två kopplingar: 
dels med motkopplat förstärkarsteg (fig. 9 c) 
och dels med passiv krets (fig. 9 d). För den 

3,579545MHz 

Synkronde-. r--r-- modulator 1 

90° 
fördröjn 

L--,------------------~----~~---~~~~~~~-2 
Fig. 7. Blockschema för en avancerad frekv-;:;ns- och faskontrollkoppling, den s.k. »cluadricorrela
torn». Med denna koppling bibehålles automatiskt färgsynk även vid så lågt signal/ störningsför
hållande som ca 1. 
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Konventionell 
t (sek.) ,AFK - krets 

120~--Hr--~-rr-~ 

10 1----++-+--+-+---1 

Quadro
carrelatar 

L-_--I:::::.. .... "'"'_~L-_ _:_I--l sek 
-8kHz O +8kHz 

f-- Max. arbetsområde-..J 

förstnämnda kopplingen gäller under förutsätt
ning att rörets egen förstärkning är slor 

Eo =--[El (Rolf/ R l ) +E
2

' (RM / R 2 ) + ... 
.. . +En(RjJl/ Rn)] 

RM kan inom vissa gränser väljas godtyckligt, 
, då värdet på detta motstånd endast bestämmer 

matrisens förstärkning. Genom att sedan välja 
R

l
, R

2 
osv. kan man erhålla en matris, som 

summerar bråkdelarna (RM/ Rl ), (R],[ / R2 ) ••• • 

För kopplingen fig. 9 d gäller 

EO = YlEl / 2:Y+Y2E2/ 2:Y+ ... 
.. . +YnEIl/ ..!;'Y 

Elementen Yl' Y2 ••• utgöres vanligen av resis
tanser parallellkopplade med små trimrnerkon
densatorer för kompensation av strökapacitan
ser över elementet Yo' 

För båda de sistn'ämnda kopplingarna gäller 
att det med ' dessa är lätt att få matriser med 
stort frekvensomfång och liten fasdistorsion. 

Ra 

o 

+ 

b. 

Rk 

Ro 

Eo c. 

El E2 El 

~~, ~Y2 ~Y3 
Yo ~a 

El E2 El 
d. 

Fig. 8. Principschemata för olika matriskopp
lingar. Kopplingarna enligt c och d bör matas 
från spänningskällor med låg inre impedans, 
Lex. anodjordade förstärkarsteg. 
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Ekvivalenta schemor för' delbelastade kretsar 
Av förste telegrafassistent Sune Breekström 

Det förekommer ofta inom ra
diotekniken, att en krets med 
reaktanser m.m. skall belastas 
med en resistiv last, men att 
man av flera skäl är förhind
rad att lägga belastningen över 
bela kretsen utan måste anord
na kopplingsuttag. Då uppställer 
sig frågan: hur ~kall en I{rets 
med dylika uttag kunna omräl{
Ilas till en »vanlig» lerets, så att 
lilan lättare lcan få ett grepp 0111 

(less egenskaper? Svaret ges i 
(leuna a rtil(eI. 

Teori 
I praktiken arbetar man vanligen med kretsar, 
i vilka den reaktiva komponenten är mer än 10 

. gånger större än ~en resistiva; kretsarna har 
ett Q-värde, som är större än 10. Härvid kan 
man införa vissa approximationer, som förenk , 
lar den matematiska behandlingen :w dylika 
kretsar med uttag. De formler, som härledas 
i det följande, är knutna till dylika kretsar 
med Q-värden> 10. 

Vi utgår från en reaktans, X, behäftad med 
förluster, vilka kan uttryckas med serieresis
tansen r enligt fig. l a eller med parallellresis
tansen R enligt fig. l b. Vi söker ett samband 
mellan r och R. Strömmen i ger upphov till 
spänningen v över impedansen. I fig. l a blir 
förlusterna då=ri2 =r(v/ X)2, och i fig. l b blir 
förlusterna=v2/ R=(Xi)2/ R. Om Q~lO, dvs, 
r litet och R stort, kan man approximativt anse 
fig. l a och l b likvärdiga, dvs. ri2=(Xi)2/R 
eller, vilket blir detsamma, r(v/ X)2= v2/ R, 
varav erhålles 

r= X2 / R; R =X2/r 

Tydligen kan serie- och paralleIIresistanscr 
»överreduccras» i varandra på detta sätt, när 

]. ~~) ]D I X v R 

r , 
I 

o 
Fig. 1. Förluster represente
rade a) av serieresistans, b) 
av paraIIeIIresistans. Se text. 

Fig. 2, Härledning av ekviva
lenta schemor 'för delbelastad 
krets. 
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b 

o 

~ mR 
o 

d 

R 

b c 

Fig. 3. Härledning av ekvivalenta schemo!' för svängningskrets med kopplingsuttag på spole, då 
induktansen L=(Lt +L2+M) är känd. 

R 

o b c 
Fig. 4. Härledning av ekvivalenta schemor för svängningskrets med kopplinguttag på spole, då 
endast varvtalen (n1' n2 ) är kända. 

ovannämnda approximation är tillåten. Hur 
formlerna skall tillämpas på delbelastade kret
sar visas i det följ ande_ 

I fig. 2 a visas en reaktiv krets iX, där be
lastningen R anslutits över en del iX2 av kret
.sen. 

ParalleIInätet (jX2+R) kan nu - förutsatt 
att Q-värdet för kretsen iX2 parallellt med R 
inte är <10 - omräknas på ovan genomgånget 
sätt till ett serienät enligt fig_ 2 b_ Då iXl och 
iX2 härigenom kommer att bli direkt serie
kopplade, kan de summeras (fig_ 2 c). R kan 
även under motsvarande förutsättningar om
räknas till att ligga parallellt över iX enligt 
fig_ 2 d. De i serie liggande iXl och iX2 kan 
sedan summeras till iX, se fig. 2 e_ 

Den givna kretsen i fig. 2 a kan alltså anting
en reduceras till seriekretsen i fig. 2 c eller till 
paralleIIkretsen i fig. 2 e, 

Praktiska tillämpningar 

I fig. 3. visas omräkning av ett fall , då en be
lastning, R, anbringas över ett uttag på en 

j X1 
j(X1+X2) j X1 ) 

j X2 
X2 2 

R xl j X2 ) 

Fr 
R 

b c d 

spole, som ingår i en avstämd krets. Spolens 
. delar L t och L2 har den ömsesidiga induktan
sen M. I fig. 3 a visas den ursprungliga kretsen. 
I fig. 3 b är den omräknad till en krets med 
två helt skilda induktanser utan inbördes kopp· 
ling. Med beteckningarna i fig. 2 är nu iXl = 

=jw(Ll+M) och jX2 =jw(L2+M). Då blir 
X22/R=w2(L2+M)2/ R, och vidare R(Xl+ 
X2)2/ X2=R[w(Ll+L2+2M)/w(L2+M)]2 = 
R[(Ll+L2+2M) / (L

2
+M»)2. Fig. 3c och 3d 

visar de ekvivalenta kretsarna. 
Ofta är emellertid varvtalen nl och n2 kända 

i stället för induktanserna L t och L2• I fig. 4'är 
ett sådant fall visat. Den givna kretsen syns i 
fig. 4 a. Då ju L/L2= (n/n2)2, kan man sätta 

L l = Knt
2 och L2 = Knl, där K är proportio

nalitetsfaktor. 
I de flesta fall kan läckningen mellan L j och 

L2 försummas, dvs. kopplingsgraden=l, och då 

är ju M=VLlL2. Nu blir 

Kx2=Knl2+Kn22+2VKnl2. Kn2
2 = 

=K(n
1
+n2)2 

Nu kan den ekvivalenta seriekretsen beräk-

, e 
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nas (fig. 4b). Men ett ännu mer användbart 
samband erhålles ur den ekvivalenta parallell
kretsen enligt fig. 4 c, om uttrycket i fi~. 3 d 
omräknas: 

(L1+L2+2M) / (L2+M) =K(n1+n2)2/ 

[Kn22+VKn12·Kn22] = (n1+n2)2/ 
n2(n1+n2) = (n 1+n2)/n2 

Gäller det spolar, som ej har inbördes kopp
ling, blir M = O, och fig. 5 erhålles i stJ. fig. 4 
(förutsatt att effektiva permeabiliteten är den· 
samma för båda spolarna). Skulle även här 

' varvtalen ni och n2 vara kända i sd. induktan
serna, får man de schemor som visas i fig. 6 i 
stJ. fig. 4 . .Ä ven dessa schemor gäller endast 
under förutsättning att effektiva permeabilite· 
ten är densamma för båda spolarna. 

I fig. 7 visas omräkning av ett fall, då belast
ningen anbringats över en kapacitiv spännings
delare, som ingår i en avstämd krets cnligt fig. 
7 a med delkapacitanserna"C

1 
och C

2
• Med till

lämpning av förut härledd teori fås, om beteck-
I ningarna i fjg. 2 används, att X

1
=I/ wC

1 
och 

X2=I/wC2. Nu blir X22/R=I/R(wC2)2, och 
vidare R[(X1+X2)/ X2]2=R[(Ct +C2)/C

1
]2 

samt (X1+X2) =1/ w[C1·C2/(C1+C2)]. 

Seriekretsen syns i fig. 7 b och parallellkret
sen i fig. 7 c. 

Med de här återgivna typexemplen blir det 
lätt att i varje särskilt fall undersöka, vad den 
delbelastade kretsen m~tsvarar för normal 

o b c 
Fig. 5. Härledning av ekvivalenta schemor för svängningskrets med uttag, då spolarna icke har 
inbördes koppling (M=O) o~h induktanserna L 1 resp. L 2 är kända. 

R Wl ~-R-,Jn12+n22 

o b c 
Vig. 6. Härledning av ekvivalenta schemor för svängningskrets med uttag, då spolama icke har 
inbördes koppling (M=O) och endast"varvtalen (ni resp., n2 ) är kända. 

(
Cl- C2)2 

R Cl 

o b c 
• Fig. 7. Härledning av ekvivalenta schemor för svängningskrets med kapacitivt kopplingsuttag. 

krets. Att märka är att det inte nödvändigtvis 
behöver vara fråga om delbelastade avstämda 
kretsar, som antytts i fig. 4--6. 

Belastningen kan jämväl tänkas förlagd över 
ind~ktiva eller kapacitiva spänningsdelare utan 

anknytning till en svängningskrets. Dock gäl
ler alltid enligt förutsättningarna vid härled
ningen villkoret, att R skall ha en resistans, 
som är minst ca lO ggr större än den del av den 
reaktans den skall överbrygga. 

Ingångss~eg för UKV med ~~CC 81 
I praktiskt taget alla moderna tyska UKV
mottagare har man gått in för en separat av
stä~'rmingsenhe t för UKV. I dessa enheter an

_vändes vanligen som blandare en självsvängan
de triod, som går meq viss återkoppling för 
mellanfrekvensen, detta för att få upp värdet 
på uigångsresistansen och förstärkningen. Vi
dare tillämpas i dessa triodblandarsteg spe
ciella kopplingar för att reducera oscillator
spänningen över signalkretsen, vilket även till
lämpas i de fall man har ett speciellt HF -steg 
före blandarröret. Härigenom undertryckes ef
fektivt utstrålning av oscillatorfrekvensen från 
antennen. 

I fig. I visas en koppling med .en dubbel
triod ECC81, som tillämpas av Tele/unken. Här 
går ena trioden som g!lllerjordat ingångssteg, 
under det att andra triodhalvan arbetar i ett 
självsvängande blandarsteg. Detta rör ersätter 
sålunda två EC92, som tidigare oftast kommit 
till användning för samma ändamål. 

Ingångskretsen, som ju är starkt dämpad av 
det gallerjordade steget~ låga ingångsimpe
dans, och som därför har en bandbredd på 
flera tiotal MHz, avstämmes ungefär till mit
ten av det frekvensband, man vill mottaga, 
exempelvis 90-100 MHz. Ingångsresistansen 
för det gallerjordade steget är ca 300 ohm, vil
ket ger god anpassning till en 3oo·ohms vikt 
halvvågsantenn med 300 ohms matarledning. 

OCH TELEVISION - NR 6 - 1954 

För en 70 ohms halvvågsantenn kan man ha 
varvtalsomsättningen 1:2 för ingångskretsen. 

Anodkretsen i det gallerjordade steget är av
stämt till slgnaIfrekvensen och är ansluten till 

.oscillatorkretsen i en punkt P, som med hjälp 
av trimmern C5 symmetreras mot jord, 'så att 
ingen oscillatorspänning uppträder över signal
kretsen. Se fig. 2, som visar den bryggkoppling, 
som uppstår för oscillatorfrekvensen. 

För blandarsteget användes induktiv åter
koppling från anoden, återkopplingskondensa
torn är på 30 pF .. 

Signalkrets och oscillatorkrets är gangade; 

(F orts. på sid. 17) 

lk 

t 

UKv311 

C4
J

llOP 

Fig. 2. Bryggkoppling för oscillatorfrekvens. 

Fig. 3. Motkopplingskanalen för MF. 

lOk 

MF 

Dr 

Fig. 1. Principschema för HF- och självsvängande blandarsteg med rörel ECC81. 
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NYA RÖR : 

EC 92 
Additiv blandning i självsväng

ande triodblandare har nästan 

helt slagit igenom i UKV -rund

radions föregångsland Tysk

land. Speciellt konstruerat för 

detta ändamål är den högbrap

ta trioden EC92, som nyligen 

släppts ut av de europeiska 

rörfabrikanterna. 

R öret ,EC92 kännetecknas framförallt av myc· 
ket hög branthet (S mA/ V vid 2S0 V och 
-2 V gaHerförspänning) och hög förstärknings· 
faktor, ca 60 vid nyss angiven arbetspunkt. Av 
dessa orsaker och på grund av rörets låga ekvi· 
valenta brusresistans och höga ingångsresis· 
tans på grund av löptidseffekten lämpar detta 
rör sig utmärkt som HF·steg på UKV och som 
självsvängande blantI:arrör på UKV. Detta rör 
har också kommit till mycket vidsträckt an· 
vändning för dessa ändamål i tyska UKV·mot· 
tagare. 

Rördata framgår av tab. L I fig. 2 och 3 
visas statiska rörkurvor .för röret och i fig. 4 
dynamiska data för röret, använt som själv· 
svängande blandarrör. Kurvorna i fig. S visar 
uppmätta värden' på ekvivalent brusresistans 
och ingångsresistans på grund av löptidseffek· 
ten m.m. för det fall att röret ingår i ett själv· 
svängande blandarsteg. 

Några exempel på kopplingar med röret 
EC92 anges i fig. 6-8. 

t 

t~g 
S~k 

a 

Fig. L Sockelkoppling och d'
mensioner för röret EC92. / 

I 

+ 

UKV 

Fig. 6. Koppling för röret EC92 som självsvängande blandarrör. lYår 
tillämpas kapacitiv avstämning av signal- och oscillatorkrets. Principskissen 
t.h. visar den bryggkoppling för oscillatorfrekvfmsen, som hindrar att oscilla
torspänning kommer ut över signalkretsel). En viss grad av positiv återkopp· 
ling tillämpas för mellanfrekvensen. . 

Fig. 6 visar röret EC92 i ett blandarsteg, där 
induktiv återkoppling tillämpas. Oscillator
kretsen L o e o är i denna koppling förlagd till 
rörets anodkrets. Signalkretsen L 1 el är kopp
lad till återkopplingsspolen för oscillatorkret
sen via ett uttag P, och genom en trimkonden
sator et sker symmetrering av denna spole i 
förhållande till jord. Parallellmotståndet på 10, 
kohm till et förbättrar den bryggkoppling, som 

erhålles med kapacitanserna et och C;g/, 
(e gk shuntas av rörets ingångsresistans Re' 
som vid Rg = 20 kohm är av storleksordningen 
3 kohm, se fig. S) och som har till uppgift att 
förhindra, att oscillatorspänningen kommer ut 
på signalkretsen och sedan utstrålas f&ån an· 
tennen. De tyska bestämmelserna för dylik ut· 
strålning från UKV-mottagare är f.ö. synnerli· 
gen stränga. 

Denna koppling, som bl.a. tillämpas av Phi
lips, ger ca 25 ggrs blandningsförstärkning. 

I fig. 7 visas en annan koppling med själv
svängande blandarsteg, som bl.a. tillämpas av 
Saba. Här har en viss grad av positiv åter
koppli'ug införts för mellanfrekvensen, detta 
för att löka rörets inre resistans för denna 
frekvens. Avstämningen sker induktivt. Över 
kondensatorn Cl uttages via oscillatorkretsen 
en MF-återkopplingsspänning tm rörets galler, 
vilket ger en viss grad av positiv återkoppling 
för denna frekvens. 

I fig. 8 visas en koppling, som tillämpas av 
Lorenz. Här utnyttjas EC92 såväl i ett galler· 

Tab. L Data för EC92 

100 V 
-IV 

Glödspänning 
Glödström 
Anodspänning 
Gallerförspänning 
Anodström 
Branthet 
Förstärkningsfaktor 
Inre resistans 

6,3 V 
O,lSA 

2S0V 
-2V 

lOmA 
SmA/ V 

60 

3mA 
3,SmA/ V 

S8 
12 kohm 16,6kohm 

Gränsdata: 
Anodförlust 
Anodspänning 
Anodspänningskälla 
Spänning mellan glöd-

tråd och katod 
Katodström 
Gallerläcka 

Kapacitanser: 
A~od-galler 
Galler·katod 
Anod·katod' 
Katod-glödtråd 

2,SW 
300 V 
SSOV 

±90V 
lSmA 
l Mohm 

Anod~( galler+glödtråd) 2 

Katod-( galler+glödtråd) 2 

1,SpF 
2,2pF 
0,7S pF 
2,3pF 
2,1 pF 
4,SpF 

l I gallerjordad koppling med stift 2 till jord = 
0,24 pF. 
2 I gallerjordad_koppling med stift 2 till jord. 
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Fig. 3. Statiska rördata, inre resistansen R; 
samt branthet S, som funktion av gallerför
spänningen U g och med anodspänningen V" 
som parameter. 
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Fig. 7. Annat exempel på koppling med röret EC92 som självsvängande 
blandarrör. Princip s kissen t.h. visar den bryggkoppling, som hindrar att 
oscillatorspäninngen kommer ut på signalkTetsen, som anslutes i punkten P. 
Induktiv. avstämning av signal· och oscillatorkrets tillämpas. 

jordat HF·steg som i ett självsvängande blan· 
darsteg. Oscillatorkretsen för blandarröret är 
inlagd i katodkretsen, återkoppling skeF via en 

kondensator på 20 ~F kopplad till anodkretsen. 
Oscillatorkretsen blir på detta sätt kopplad till 
HF·kretsen endast via det låga värdet på gal· 

ln lk 

Fig. 8. Exempel på användning av röret EC92 dels som galler· 
jordat HF·rör och dels som självsvängande blandarrör. 
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Fig. 4. Övre delen, Dynamiska data för EC92 

som självsvängande blandarrör : Blandnings
branthet Sb samt inre resistans R i som funk
tion av oscillatorspänningens storlek l g' RIJ 
resp. gallerströmmens storlek l g (vid l Mohm 
gallerläcka) och med anodspänningen V

ll 
som 

parameter. Nedre delen: Anodströmmen l a som 
funktion av oscillatorspänningens storlek med 

anodspänningen U a som parameter. 
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Fig. 5. Ytterligare dynamiska data för EC92 
använt som självsvängande oscillatorrör. In· 

gångsresistansen på grund av löptidseffekten 

(R in ), ekvivalenta brusmotståndet Re' bland

ningsbranthetelJ. Sb samt inre -resistansen ~i 
som funktion av oscillatorspänningen. Rin samt 

R e anges för Rg= l Mohm resp. 20 kohm. Sb 
anges för Rg = l Mohm, 0,3 Mohm och20kohm. 

lerkatodkapacitansen i oscillatorröret, varför

någon bryggkoppling för eliminering av oscil
latorspänningen över signalkretsen' ej erford
ras, i synnerhet som ju också det föregående 
gallerjordåde steget effektivt fungerar som 
skärm mellan blandarrör och antenn. 

Ingångssteg _ . _ (Forts. från sid. 15) 

induktiv avstämning tillämpas med aluminium

kärnor, som är -rörliga i resp. kretsars induk
tansspolar. 

En viss återkoppling för att höja inre resis
tansen och för att öka förstärkningen hos blan

dartrioden för mellanfrekvensen tillämpas. 
Återkopplingsvägen för mellanfrekvensen fram
går av det ferenklade schemat i fig. 3. Med de 
i schemat angivna värdena erhålles en lagom 
stark återkoppling, som ger en skenbar inre 
resistans hos blandartrioden av ca 30-50 

kohm, i stället för de ca 15 kohm, som erhålles 
utan återkoppling. 

3D i TV 

(Forts. från sid. 10) 

Enligt det ena systemet (se fig .. 2) utnyttjar 

man de enkla från 3D-filmen kända filterglas
ögonen som kompletterats med ett par prismor. 
Om man skall kunna använda dessa glasögon, 
måste man emellertid framför bildskärmen på 
TY-mottagaren med hjälp , av sugknappar an
bringa ett polarisationsfilter, som ger ljuset 

från ena bilden i horisontellt, den andra bilden 
i vertikalt polariserat lj us. Betraktar man nu 
bildskärmen genom dessa glasögon, kommer 
det vä,!!stra ögat endast att se den högra bilden, 
under det att det högra ögat endast kommer 
att se den vänstra bilden. 

De båda prismorna PI .och P2 (fig. 2) är 

båda rörliga och är avsedda att ställas in så 
att man får en noggrann täckning av de båda 
del bilderna. En sådan korrektion är nödvän
dig så snart åskådaren flyttar sig i förhållande 
till bildskärmen. 

Det andra förfarandet är baserat på använd

ning av avbländningsskärmar, som gör polllri
sationsfilter överflödigt. Härvid användes glas
ögon (fig. 4), som innehåller två rörliga pris
mor samt en ogenomskinlig vridbar avbländ

ningsanordning. Åskådaren ser först tre .~ilder, 

i_ mitten den plastiska, till vänster och höger 
däremot två plana bilder. Nu gäller det att 
manövrera avbländarna så, att de båda yttre 
plana bilderna täckes, så att · man får endast 
den tredimensionella bilden kvar. Fig. 3 visar 

principen. 

Fördelen med den förra metoden är atl man 
kan röra sig utan att förlora det tredimensio
nella intrycket. Vid den senare metoden måste 
man däremot sitta- alldeles stilla för att inte 
delbilderna skall bli synliga och förstöra den 
stereoskopiska bilden. 

Yinjettbilden visar åskådaren framför en 
ordinär TY-mottagare, på vars skärm de båda 
stereoskopiska bilderna framträder_ 
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Man kan lämpligen börja med att sätta nät
aggregatet i drift. Sedan man övertygat sig om, 
att man får fram anodspänning från detta, bör 
man omedelbart ansluta aggregatet till förstär
karen. Det är inte bra att ha nätaggregatet gå
ende i tomgång alltför länge, enär man då 
kommer upp i så hög tomgångsspänning, att 
det kan vara risk för att elektrolytkondensato
rerna inte stoppar. De är visserligen dimensio
nerade för +SOO V arbetsspännipg, men tom
gångsspänningen kommer upp i farlig närhet 
av denna spänning. När förstärkaren anslutes, 
sjunker emellertid spänningen till ca 400 V. 

Man kan nu lämpligen fortsätta med att un
dersöka, att man har rätta arbetsspänningarna 
i de olika stegen. Dessa spänningar är i prin
cipschemat angivna inom rektangulära ramar. 
Avvikelser från de uppgivna värdena kan bero 
på felaktiga värden på katod- resp. anodmot
stånd. Det kan också vara fråga om läckning i 
en kopplingskonqensator. 

En Williamson-förstärkare 

Därefter kan man lämpligen utföra symme
treringen av slutrörens anodströmmar. Härvid 
ansluter man ett strömrnätningsinstrument i 
endera av de två jackarna i resp. slutrörs ka
todtilledning och avläser värdet, som skall vara 
av storleksordningen 60-70 mA. Därefter fly t
tar man över instrumentet till andra jacken och 
undersöker, vilken ström man har där. Skulle 

(Forts.) 

Nätdelen 

För att man skall få tillräckligt hög effekt från 
triodslutsteget, som ju arbetar i klass A, måste 
man arbeta med relativt hög anodspänning. 
Det är därför nödvändigt att bygga ett rela
tivt kraftigt anodspänningsaggregat för för
stärkaren: det bör dimensioneras fÖr +400 V 
och ISO mA. 

I fig_ 16 visas principschemat för nätaggrega
tet, och i fig. 17 återges kopplingsschemat. Re
lativt obetydlig silning erfordras för sl; t- och 
drivstegen, som ju är mottaktkopplade och som 
därför är relativt okänsliga för ev_ brumspän
ning överlagrad på anodlikspänningen. 

Silningen till försteg och drivsteg sker med 
RC-länkar, RlO+C3 resp. RS+C2, som ingår 
i förstärkaren. Dessa tar dels ner spänningen 
till +240 V resp. +180 V, och dels filtrerar de 
bort den överlagrade brumspänningen. 

Anod- och glödspänningen till förförstärka
ren uttages från ett anslutningsdon anbringat 

Fig. IS. Det kompletta nätaggregatet. 
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på effektförstärkaren. Från detta anslutnings
don får man en filtrerad spänning av storleks
ordningen 2S0 V, vilket är ungefär lagom för 
förstärkarens behov. Filtreringen kompletteras 
sedan i förförstärkaren, där - som framgår av 
s~hemat i fig. I i nr 3/ 19S4 - extra silkretsar 
för anodspänningen ingår. 

Filterkondensatorn CI i nätdelen "anhringas 
på chassiets undersida på en aluminiumvinkel. 
En särskild lödplint för nättransformatorns 
primärlindningsuttag placeras likaledes på un
dersidan, på denna plint placeras också hål
larna för säkringarna (2A). Hur dessa detaljer 
är utförda torde framgå av fotografierna. 

Inkoppling 

Beträffande förstärkarens inkoppling och trim
ning är inte mycket att säga. Förstärkaren är 
så pass enkel och erbjuder så få fallgropar, att 
man inte gärna kan mi lyckas. , 

stycklista 

CIA, CIB=32+32 I'F, 
SOO V, el. lyt 

Tr = nättransformator, 
(Elfa MIl, Sundberg 
N4012) 
Primärlindning: 110, 127, 

ISO, 220, 240 V; 
Sekundärlindning: 2 X 400 

V, 120 mA, ca 120 VA; 
S V, 3 A; 2X3,IS V, 5 A. 

Dr = drossel, (Elfa NU, Elab 
FO-I40), 120 mA, 20 H. 

SI = 2-pol. nätströmbrytare 
(Elfa H8) 

Rör: 5V4G -
l st. enhetschassie (Elfa 

EC-I) 
2 st. säkringar 2 A 
l st. nätsladd 

Dr 

. de två aevlästa värdena avvika från varandra, 
får man j ustera bort denna avvikelse med po
tentiometern R16. Förskjutes mittuttaget på 
denna från ena sidan till den andra, ändras 
gallerförspänningen på de båda rören, så att 

- den ökar för det ena röret och minskar för det 
andra, vilket medför en ökning resp_ minsk
ning av "anodströmmarna i resp. rör. När båda 
strömmarna är exakt lika stora, har man ingen 
likströmsmagnetisering av kärnan kvar, vilket 
är nödvändigt, om man skall få den höga pri
märinduktans, som är förutsedd för utgångs
transformatorn. 

Man kan nu koppla in högtalaren. Den kan 
lämpligen ha talspoleimpedansen 8 ohm. I mo· 
dellapparaten användes med utmärkt resulta t 
en 8 ohms bredbandhögtalare inmonterad i 
basreflexlåda. 

Först när dessa mätningar är gjorda och hög· 
talaren inkopplad! 'bör man sätta in motkopp· 

Jordas pI!! 
tro"nsformotorn 

S1 

2 st. oktalrörhållare Fig. 16. Principschema för nätaggregatet. 
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Fig. 17. Kopplingsschema för nät aggregatet. 

lingsmotslåndet R24. N u gäller det att vända 
sekundärlindningen rätt, så att man inte får 
medkoppling. Har man -kopplat fel får man 
återkopplingstjut eller ev. en högfrekvent 
svängning. Om denna svängning skulle falla 
utanför det hörbara området, kan man konsta
tera den genom att hålla apparaturen i närhe
ten aven vanlig radiomottagare. Man kan då 
höra en »bärvåg» ,på olika ställen på stations
skalan, en bärvåg, som försvinner, när man 
slår ifrån förstärkaren. Man märker också des
sa högfrekventa svängningar genom att förstär
karen, när sådana är för handen, ger distorsion 
på ett tidigt stadium redan vid låg utstyrnings
grad. 

Mätningar 

En del mätningar ' har utförts på modellappa
raten, och i fig. 20 återges de frekvenskurvor, 

-som upptagits för olika grader av motkoppling. 
I fig. anges de olika seriel)1otstånd i motkopp
lingskanalen, som därvid inkopplats vid de 
olika mätningarna. Som framgår av frekvens
kurvorna uppnår man med kraftig 'motkopp
ling en synnerligen rak och jämn ir'ekvenskur
va. Först vid ca 100 kHz uppträder variationer 
i frekvenskurvan + någon dB. Över denna fre-

Fig. 18.· Det färdiga nätaggrega
tet sett underifrån. 

kvens sjunker däremot frekvenskurvan mycket 
snabbt. 

Tyvärr har inte mätningarna kunnat utsträc
kas ner till de lägsta frekvenserna, men man 
har anledning utgå från att frekvenskurvan är 
praktiskt taget rak ända ner till ca 3 Hz, då 
hård motkoppling tillämpas. 

- Som också framgår av den uppmätta fre
kvenskurvan uppträder det vissa ojämnheter i 
frekvenskurvan, när man närmar sig övre gräns
frekvensen. Detta hänger samman med vad som 
tidigare sagts om motkopplingen : j ust vid 
gränsfrekvenserna uppträder ju de fasvrid
ningar , som kan ställa till trassel. 

Man kan nu kanske fråga sig, om detta stora 
frekvensområde, som Williamson-förstärkaren 
har, verkligen är nödvändigt för högklassig 
ljudåtergivning. Ja, det är det och det beror 
på att i all musik ofta förekommer plötsliga 
förändringar, plötsliga ackord, pukslag etc., 
varvid man får mycket branta vågformer, som 
- om inte ett stort antal övertoner långt 'över 
det hörbara ! registret kommer med och dess
utom kommer i rätt fas - innebär en försäm-

Fig. 20. Frekvenskurvor för mo
dellapparaten vid olika värden 
på motkopplingsmotståndet R24. 

Fig. 19. Distorsionen för William
sonförstärkaren vid olika utstyr
ningsgrad. 
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ring av förstärkarens möjligheter att korrekt 
återge dessa s_k. transienta förlopp. 

Endast med så vidsträckt frekvensområde, 
som visas i fig. 20, får man tö. en tillräckligt 
liten fasförskjutning inom det hörbara tonom
rådet mellan 50 Hz och 15 kHz. Fasdistorsion 
innebär att övertonerna kommer i fel fas i för
hållande till grundtonen, vilket ger ett annat 
ljudintryck än originalljudet även om det inte 

skulle vara fråga om transienter. 

Distorsionen har inte uppmätts annat än ge

nom att kurvformen -.;id sinusformad ingångs

spänning undersökts med oscilloskop på ut

gångssidan. Typiskt för Williamson-förstärka

ren är j u, att distorsionen är mycket låg till en 

viss gräns och därefter mycket snabbt tilltar 

(fig. 19). Detta ser man också, när förstärkaren 

vrides upp till full utstyrning: distorsion in

träder nästan språngartat vid en viss utstyr

ningsgrad. 

Distorsionen är f.ö. så låg vid lägre signal

nivåer att den är svår att mäta upp, den utgör 

endast några bråkdelar aven procent. 

2 5 10 20 W 
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Fig. 21. William'son-förstärkare och 
tillhörande nätdel sammankopplas 
på detta sätt. Grammofon anslutes 
till uttagen märk ta InI. 

Förstärkaren har bl.a. provats tillsamm~ns 
med en FM-tillsats' för FM-stationen i Stock
holm på 92 MHz. Det kunde konstateras att 
den ljudåtergivning, som erhölls då en 8-tums 
högtalare i basreflexlåda anslöts gav utmärkt 
resultat. l synnerhet återgivning av mera »kom-

• I 

plex» musik gav ett förbluffande naturtroget 
intryck. Skillnaden är i själva verket enorm, 

1 En utförlig beskrivning aven sådan tillsats 
kommer inom kort i POPULÄR RADIO och 
TELEVISION. 

Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer eller diskusslonsinlllgg 
från våra Ilsare. De åsikter som fram
föras står helt fllr vederbörande in
sändares rllkning. 

Williamson -förstärkaren 

Herr Redaktör! 

»Amplifiers and Superlatives» hör ihop enligt 
D T N Williamson och i en beskrivning av för
förstärkare kan man alltid vänta sig superlati
ver. Tråkigt är bara att man ej vet hur mycket 
man skall sätta tro till, dvs. hur många procent 
man skall dra av på uppgivna data. Några 
superlativer tycks förekomma i artikeln »En 
Williamsonförstärkare» i PR nr 4/ 54. Frånsett 
att omsättningen på utgångstransformatorn ej 
stämmer med anodbelastningslinjen i fig. 6 
(belastningslinjen skall ändras till 5000 ohm), 
vilket ger mindre uteffekt än den uppgivna 
(15 W), så är den uppgivna distorsionsprocen
ten för hei~ förstärkaren (3,5 %) anmärknings
värt låg. 

Förstärkningssiffrorna för rören har också 
tagits till i överkant. Härigenom har ett för 
högt värde på motkopplingsfaktorn erhållits, 
vilket även bidrar till attoden uträknade distor
sionsprocenten blir låg, endast 0,2 %; den tor
de vara större. 

Speciellt därför att artikeln är skriven för 
nybörjare, som ej kritiskt kan granska de givna 
uppgifterna, är det viktigt att superlativen ej 
blir för starka, och att byggarna göres alltför 
optimistiska förespeglingar. Visserligen är Wil-

20 

Hjjgtclare 

Forförstörkare 

om man jämför denna återgivn~ng med den 
»murriga» återgivning man får från en ordinä~ 
rundradiomottagare med hög distorsion och in
termodulation. 

Rättelse 

I nr 4/ 1954 s. 31 fig. 6 är i diagrammet inritat 
en belastningslinje för 10 kohms belastning. I 
själva verket blir belastningen=5 kohm på 
vardera slutröret, varför rätteligen en belast
ningslinje för 5 kohm skulle vara inritad. 

liamson-förstärkaren bra, men frågan är om 
inte konstruktionsprincipen: färre och effek
tivare steg, skulle vara att föredra bl.a. med 
hänsyn till stabiliteten. 

Mycket intressant och upplysande i denna 
föga utredda fråga vore jämförande kvalitets
mätningar beträffande: a) frekvensgång, b) 
distorsion och c) intermodulation vid olika fre
kvenser, -{ör några olika förstärkare, utförda 
aven opartisk tekniker. 

En sådan opartisk undersökning, samt be
skrivnin,g av mätmetoden, vore bättre än aldrig 
så många superlativer! 

Bengt G Olsson 
Civilingenjör 

Det är riktigt, att omsättningen på utgångs
transformatorn inte stämmer med belastnings
linjen i fig. 6; denna skall vara för 5 kohm i 
stället för 10 kohm. Jfr rättelse på sid. 20. 

De i artikeln angivna beräknade förstärk-
_ ningsvärdena för de olika stegen i Williamson
förstärkaren har avrundats, och det är tänk
bart, att de kan skilja sig ca 10 Q/o från de 
riktiga. Någon väsentlig skillnad ger emellertid 
inte detta i slutresultatet: det är möjligt att 
distorsionen blir 0,25 0/ O i stället för 0;20 %. 

Detta har emellertid knappast annat än teore
tiskt intresse. 

Att Williamson-förstärkaren skulle vara be
svärlig ur stabilitetssynpunkt är direkt felak
tigt. Denna typ av förstärkare är j u kä~d för 
ått j ust ur denna synpunkt vara praktiskt ~aget 
fool-proof, vilket däremot inte är fallet med 
motkopplade förstärkare med pentoder i för
st~gen och med reaktanselement i motkopp
lingskanalen. -

(Red.) 

Kristallmottagare 
iraktvålsfodral 

I -botten på ett raktvålsfodral av bakelit har 
monterats 4 st. hylsor för banankontakter. På 
dessa har sedan hela kristallmottagaren kopp
lats enligt schema (fig. l). MontelOingen av de
taljerna framgår av fig. 2. Spolen är anbringad 
på två grova koppartrådar, som är fa:stlödda på 

banankontakterna. 
Som detektor använde,s kristalldioden lN34. 

Då apparaten endast är avsedd att användas 
som lokalapparat, behövs ingen reglerbar av-

1N34 

Fig. l. Principschema för kristallmottagaren. 

stämning, och någon variabel kondensator 
finns därför ej. Antalet lindningsvarv måste 
därför utprovas. I modellapparaten, som är av
stämd till Spånga-sändarens frekvens, 773 kHz 
(388 m), har spolen lindats på en liten järnpul
verkärna med 72 varv 0,25 mm emaljerad kop

partråd. 
Prov har också gjorts /med en cylinderspole. 

På ett bakelitrör med 32 mm diameter linda
des 53 varv 0,25 mm emaljerad tråd, vilket ga\' 

lika gott resultat. 
För den, som vill utföra mottagaren för an

nan våglängd, rekommenderas att provisoriskt 
utföra kopplingen på en brädlapp och placera 
en variabel kondenslltor parallellt med spolen. 
Sedan avlindas varv efter varv i den mån man 
ser att de,t går att vrida ur kondensatorn. Det 
varvtal, som blir kvar på spolen, då kondensa
torn är helt urvriden, är det rätta. 

Till slut må påpekas, att det i allmänhet är 

Fig. 2. Motfagaren isärplockad. 
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Fig. 3. Kristallmottagaren klar till användning. 

nödvän'digt ~tt ha utOIt;lhusantenn om man ska 
få hygglig mottagning. 

(E A Fredlufid) 

Und~r rubriken Radioindustrins DY
heter Införes uppgifter från tillverkare 
och importörer om _ nyheter, 80m av 
företa aren Introduceras på marknaden. 

Nya svenskbyggda mikrofoner . 
Ett par intressanta nykonstruktioner på mikro· 
fonområdet har utvecklats av' Pearl Mikrofon· 
laborat~rium, Spånga: en mikrofon av magne· 
tisk typ och en mikrofonförstärkare med tran· 
sistorer avsedda att byggas in i miluofonkap
seln. 

Den »magnetiska» mikrofonen har en princi· 
piell uppbyggnad, som visas i fig. 1. Den består 

Fig. 1. Principen för magnetisk mikrofon. 

av 'en rörlig tunga T !lV mjukt speciallegerat 
järn, som befinner sig i ett magnetfält alstrat 
av två perman~ntmagneter, tungan sättes i rö
relse via en stång S av svängningarna från ett 
inspänt membran M. Vid tungans rörelse änd· 
ras flödet genom denna, varvid en ström indu
~eras i en spole Sp, anbringad omkring tungan. 

Fördelen med- denna konstruktion är fram
för allt att en synnerligen robust uppbyggnad 
kan förverkligas, som gör mikrofonen okänslig 
för stötar och ovarsam-behandling. 

Genom att utform~ mikrofonen Gom hastig
hetsmikrofon, dvs. genom att låta ljudvågorna 
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: rofonförstärkare med transis-
I-- Mikrofon -1-____ Mfkrofonförstörkar. ---___ Kobel-l....- Etf.ktför.ta~kar. torer. 

-5 

Fig. 3. Frekvenskurva för mikro- -10 

fonförstärkaren med transistorer 
enl. fig. 2. 

0,05 

"påverka även membranets baksida, kan man i 

betydande grad eliminera bul~er och störande 

bakgrundsljud i en lokal. För ljud, som infaller 

huvudsakligen från mikrofonens framsida, 

exempelvis ]lär man talar mycket nära mikro

fonen, erhålles däremot maximal utgångsspän

ning. Därigenom blir mikrofonen särskilt lämp' 

lig att användas i spårvågnar, bussar, järnvä

gar, fabrikslokaler m.m. Då man bekvämt kan 

ge spolen passande varv~al, kan mikrofonen lätt 

dimensioneras för optimal utgångsimpedans för' 
olika användningsområden. 

Genom att kombinera mikrofoner av magnetisk 
eller dynamisk typ med en i mikrofonkapseln 
inbyggd transistorförstärkare har man vid 
Pearl Mikrofonlaboratorium för mikroIoner av 
detta slag uppnått samma känslighet som. för 
en kolkornsmikrofon. Fördelarna med de »tran
sistoriserade mikrofonerna» framför kolkorns
mikrofonen är framförallt bätt.e driftsäkerhet, 

Fig. 5. Mikrotelefon med in
byggd transistorförstärkare 
och med magnetisk mikrofon 
istället för kolkornsmikrofon. 

0,1 0,5 10 20 kHz 

bättre ljudkvalitet och gxnnsammare brusegen
skapet. 

Schemat för den av Pearl utvecklade två
stegstransistorförstärkaren visas i fig . 2. För
stärkaren har ca 260 ggrs förstärkning och har 
en utgångsimpedans av ca 700 ohm. Den låg
impediva utgången är givetvis gynnsam ur 
bnlln- och störningspunkt. Frekvenskurvan 
framgår av fig. 3. 

Från en magnetisk eller dyna;rusk mikrofon 
erhålles en utgångsspänning av storleksord -
ningen 5-10 m V; efter transistorförstärkaren 
erhålles en utgångsspänning, som är tillräcklig 
för direkt utstyrning av slutröret i en effekt
förstärkare. Kravet på speciell förstärkare bort
faller alltsh 

Strömförsörjningen för transistorförstärka
ren sker via s"åmma ledning, som utnyttjas för 
överföringen av utgående talspänning. Se fig. 
2. Erforderlig strömkälla är antingen 15 V, 
8 mA eller 5 V:-8 mA. Då förstärkningen i 

Fig. 4. Två varianter av mi
krofonförstärkaren med tran-. , 
slstorer. 
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Bygg själv 
Er \ reseradio och spara 
50:- till 75:· kr. 
Komplett byggsats till ~-röcs superkopplad rese
radio med våglängdsområden c:a 190 - 550 m och 
750-1900 m. 6 rörfunktioner, 5" högtalare. Låg 
strömiörbrukning. Skala med stationsnamn och 
våglängd. 

, 
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Komplett byggsats exklusive Ud. 98:- neHo 
låda 22:-

Sep. kopp!. sch,ma och montering,anv, 6: 50 

IADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 - STOCKHOLM 
Tel. 31 3114 - 322060 - 310025 

BANDSPELARDÄCK 
Marknadens förnämsta däck av 
fabrikat Truvox. 2 hastigheter - 2 
kanaler. Däcket är försett med 3 
motorel', vilket gör dess konstruk
tion enkel och robust .... Pris 470 kr. 
netto kontant. 

Mol' avbetalning pr 3 mån. 485 kr. 

Kristalldioder CG6E kr. 5:25 netto. 

Enkla kretsar avstämda till 50 kp/s 
för Q-fiver. Dim. (/) 35x70 mm. Kr~ 
5:50 brutto. 

Vridkondensatorer för sändare till 
låga priser. 

Vi har en mycket stor sortering av 
vridkondensatorer i olika kapaci
tetsvärden, plattavstånd och utfö
rande. Enkla, splitstator och but
terfly. Vi vilja framhålla, att kon
densatorerna är av absolut för
nämsta kvalitei·. 

/ 

Vi lagerföra de flesta detaljer inom 
radiobranschen och lämnar sed
vanlig amatörrabatt. Vi motse gärna 
en specificerad förfrågan, ' 

AB RADIOMAlERIEL 
Drottningg. 69 - GÖTEBORG C 

Tel. 112205 - 110364 

'\ 

transistorförstärkaren är oberoende av ar,bets
spänningens storlek, kan man helt enkelt ut
nyttja spänningen över · ett katodmotstånd i 
effektförstärkaren som strömkälla flir transis
torförstärkaren. Givetvis kan man också an
vända sig aven inbyggd strömkälla för mat- o 
ningen. 

Två varianter av transistorförstärkare avsed
da för inbyggnad i mikrotelefonhandtag eller 
mikrofonkapslarna visas i fig. 4. 

Teletest 

AB Trako, Stockholm, har översänt uppgifter 

om ett serviceinstrument för TV- och FM

UKV-apparater, benämnd »Teletest:!> och till

verkad av det tyska företaget Klein & Hummel 

i Stuttgart. 

I denna signalgenerator ingår en kanalom

kopplare för samtliga TV -kanaler enligt det 

västeuropeiska TV-systemet. För de olika ka- . 

nalerna erhålles samtidigt bärvågor för bild 

och ljud, den -förra kan amplitudmoduleras 

med synkpulser och bildmönsterpulser, den se

nare kan frekvensmoduleras med 800 Hz. I ett 

12:e läge av kanalomkopplaren erJiålles bärfre

kvenserna 89, 94,5 och 100 MHz, som kan fre

kvensmoduleras för prov på FM-mottagare på 

UKV. 

Signalgeneratorn har vidare tre mellanfre· 

..kvensområden, nämligen 16-22, 22-30, 30-

45 MHz. Även denna bärvåg kan bildmönster· 

moduleras och samtidigt kan en frekvensmo· 

dulerad ljudbärvåg erhållas på ±5,5 MHz av

stånd. Vidare finns ett speciellt område för in

tercarrierfrekvensen 5,5 MHz med bandsprid

ning från 5,2-5,8 MHz. För mellanfrekvensen 

10,7 MHz för FM-UKV-mottagare finns också 

ett särskilt område med bandspridning 10,4-

n,6 MHz. Ä ve inom de båda sistnämnda fre· 

kvensområdena kan bärvågen FM·moduleras 

C U " .. 
& ..... fW .... iI&IkII ~ GentrQbti'Zrillnl...,.bt 

r-- -------,- --- - -- --- - - - - - - - ---- "' 
: i I 
I 
I~ 

I 

Fig. l. Provgen;rator »Tele~ 
test» från Klein & Hummel. 

med 800 Hz. De utgångsspänningar, som kan 
erhållas för de olika bärvågorna, är följande: 

för TV· och FM·UKV·kanalerna: 80 mV, 
1,5 mV, 80 /AV; för MF·frekvenserna: 500 
mV; för 5,5 MHz: 100 mV. 
Frekvensnoggrannheten är ca 0,025 % för 

• bärvågorna inom TV·kanalerna och inom FM· 
UKV·bandet och ca 0,1 % vid mellanfrekvens· 
områdena och 5,5 MHz. 

Den bildmönstermodulering, som kan påfö· 
ras bildbärvågen är anti~gen 50-180 kHz (ver· 
tikala band) eller 150-350 Hz (horisontella 
band). Man kan oc~så erhålla ett rutmönster 
genom blandning av moduleringspulserna. 
Horisontella och vertikala synkpulser; 15 625 
Hz resp. 50 Hz, erhålles från en speciell synk· 
pulsgenerator. 

Sammanlagt innehåller Teletest 14 rör. Sche~ 

mat visas i fig. L f 
Apparaturen är avsedd för anslutning till 

nät 220 V, 50 Hz. Med apparaturen levereras en 
HF.proYkabel och MF.provkabel. Apparatens 
yttermått är 400X235X180 mm, vikt ca 11 kg. 

Högklassiga utgångstransformatorer 

Ingenjörsfirman Ek%n, Sfockholm, har över· 
sänt data för utgångs transformatorer i topp· 
klass från Partridge Trans/orme; Ltd, England. 

Fig. 2 Principschema för :!>Teletest». 

H:>--ri---> '-
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"CENTRALAB" 
ytskiktsmotstånd 

kännetecknas av 
sina utmärkta HF
egenskaper, låg 
brusnivå, låg tem
pera t~r koefficient 
och ·stor mekanisk 
hållfasthet trots 
små dimensioner. 
Standardutförande 
med ± 10 OJa tole
rans. 

"BEYSCHLAG" 
keramiska kondensatorer 

tillverkas i ett flertal olika typer. Bland annat erbjuder 
Centralab en serie högspänningskondensatorer och trim
rar speciellt avsedda för televisionsapparater. 

"MAYR" 

keramiska omkopplare 
i ett rikhaltigt urval beträf

fande både storlek och kon

taktkombinationer. 

kanalväljare 
för televisionsmottagare. 
Kan även levereras färdig
kopplad med -spolar för 
önskade kanaler. 

" 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29 

STOCKHOLM Sö. - Tel. 44 92 95 

ALPHA INDUSTRIN J. INDUSTRINS TJ ANST 

ALPHA NYA VIPPSTRtJMSTÄLLARE 

VIPPSTRÖMSTÄLLARE -
gedig na O ch driftsäkra 
De avbildade typerna, - för 2 A 

250 V, utföres dels som 2·poliga 

strömställare, typ 2724, och dels 

som l·poliga 2·vägsomkopplare, 

typ 2827. De har momentbryt· 

ning. är försedda med dubbel 

isolering för manöver armen och 

är godkända av SEMKO för a~· 

vändning enligt montagegrupp 

B2, alltså högsta isolationsldass. 

förenar tidigare goda egenskaper med följande konstruktionsförbättringar : 
Ny speciaUastsättning av kontaktf;ädrarna. Lödanslutningen göres direkt på kORtaktljäckar· 
nas förlängning. Kontaktfjädrarnas förspänning kan ej oavsiktligt ändras. VippströmställaTeD 
kan nUfRera även erhållas med droppformad metallvipparm. 

AKTIEBOLAGET ALPHA E T T L M ERICSSON FÖRETAG 

Sundbyberq. tel. 28 26 00 
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HORTELEFOl\lER 
i miniatyrutförande rekommenderas 
för den som vill undvika olägenheter
na med vanliga, stora hörtelefoner. 
Miniatyrtelefonen fästes på en plast
propp som inpassas i hörselgången, 
varigenom god ljudåtergivning erhål
les med mycket liten utgångseffekt. 
Lagerföras med flera olika frekvens
kurvor och impedanser. 

Typ I Impedans I D iam. i 
mm 

DC dynamisk 30 O 20,8 
DB 

" - 60 O 20,8 
DA 

" 
120 O 20,8 

DD " 250 O 20,8 
DG " 1000 O 20,8 
Minor 120 O 18,2 
T 23 kri~tall - 23,0 

Rekvirera vm: katawg 

med utförliga data oc" prisuppgifter! 

HÖRAPPARATBOLAGET 
Kungsgalan 29 - Tel. 231700 

STOCKHOLM C 

Bilradiomateriel 
fabr. Motorola 

198 81. handmikrofoner. 
198 sI. kraflchassier, primärt 6V liksiröm, 

sckundärl-15V - + 350V med in· 
monterad höglalare jiimte antenner, 
kahlar, säkringar, reläer ocb.trans-

_ formatorer. 

Somtlig materiel försäljes i befintligt 
skick. Vidare upplysningar genom 

Kungliga flygförvaltningen 
Anskaffningsbyrån - S T O C K H O LM 80 

Telefon 679500 ankn. 135 

WILLIAMSON transformatorer 
med C-kärna. 
BREDBANDS-kvalitetshögtalare 
10", 12", 15" o. 18". Även delnings
filter o. högtonshorn. 
DYNAMISKA kvalitetsmikrofo
ner. 
TONBANDHUVUD. Alla typer. 
UKV -FM-tillsatse<r för 87-100 
samt 35-48 mc/ s. 
HIGH FIDELITY enheter för Wil
liamson m. fl. 

Begär offert! 

Ingenjörsfirman EKOFON 
Vldargatan 7 STOCKHOLM 

Tel. 32 04 73. 30 58 75. 

,-----------------
24 

\ 
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Det är två typer, som är av särskilt intresse, 
nämligen WWFB och CFB. Båda typerna är 
speciellt avsedda att användas i effektförstärk
kare, i vilka avsevärd motkoppling över vid-

Fig. 1. Högklassig utgångstransformator från 
Partridge Trans/ormer Ltd. 

sträckt frekvensområde är avsedd att tillämpas 
från transformatorns sekundärlindning till ka
todkrets«n i något försteg, exempelvis förstär
kare av typ Williamson. Tekniska data för 
transformatorerna framgår av nedanstående 
sammanstäHning. Distorsions- och frekvenskur
vor visas i fig. 2 och 3. 

ID 

'~1 .. 1lOW 

Fig. 2. Distorsionskurvor för högKlassiga ut
gångstransformatorer typ WWFB och CFH från 
Partridge. . 

JUli 1111111I ~IIIIILI 
'Kl JO 100 JOO 1Xll JQl) 1JOX) 200XI Hl 

Fig. 3. Frekvenskurva för transformator typ 
WWFB från Partridge . 

Transformator typ WWFB är avsedd för max. 
16- W uteffe~t och max. 80 mA/ primärlind
ningshalva. ~äckinduktansen är för denna 
transformator 15 mH för 10 kohm belastning. 
Primärinduktansen mätt vid 50 Hz med 4 V 
mätspänning uppgår till (la 100~'H, likströms
resistansen är 220 ohm/ lindningshalva. 

Transformator CFB ger, som framgår av dis
torsionskurvan i fig. 2 väsentligt lägre di~tor
sion och kan dessutom ge 60 W uteffekt från 
30 Hz till 30 kHz med mindre än 1 010 dis
torsion utan motkoppling. Primärinduktansen 
är 120-160 H och läckinduktansen uppgår till 
endast 10 mH. . 

Båda transforIllatorerna är utf6irda med 8 
separata sekundärlindniJlgssektiol'ler, som kan 
förbindas i serie eller parallellt i olika kombi
nationer för olika belastningar. 

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

REABs antenner 
för 

TY-FM-UKY 
N 
Y 
H 
E 
T 

Kombinerad antenn för FM-ban
det och TV -band 1. Endast en ma
tarledning (300 ohm twin lead.) 

Pris 180:- (inkl. 3 m . mast) 

NYHET' 

Riktantenn för TV -kanal 4-9. 
11 dB antenn vinst. 

Utföres för 70 eller 300 ohms ma
tarledning. 

Pris på begäran 

Begär vår broschyr f!Ch prislista 

över UKV antenner. 

RQSLAGENS 
ELEKTRISKA BOLAG 

-' 

Tel. 126'10 -105 35 - NORRTÄLJE 

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

NR (; - 1954 - POPUL.4.R RADIO 



Fig. 4. Oscillogram visande kantvågsspänning 
för transformator typ CFB från Partridge vid 
frekvenserna 30, l 500, 5 000 och 20 000 Hz. 

Fig. 4, visar några oscillogram öve,r ut
gångsspänningen från en CFB-transformator 

120 W likspänningsförstärkare 

Civilingenjör Carl O Olsson, Vällingby, har 
översänt data för en likspänningsförstärkare 
för 120 W uteffekt. Apparaturen är huvudsak
ligen avsedd att användas vid vibrationsprov 
och vid prov på servoapparatur men bör ha 
jämväl andra användningsområden. 

\ 

Förstärkarens slutsteg består i princip av ett 
anodjordat förstärkarsteg med variabelt resis
tansvärde för katodmotståndet. I förstärkaren 
tillämpas höggradig motkoppling, och både 
ingångs- och utgångsklämmorna har ena polen 
på chassiepotential. 

Ingångsimpedansen är l Mohm och känslig

heten 9 V (effektivvärde) fijr full utstyrning. 

Frekvensområdet är 0-20 Hz och distorsionen 

under 0,5 %. Utgångsimpedansen är ca 300 

ohm. 

SCHUL THEISS, K: Der KUTzwelle
amateur. Stuttgart 1954. Franksche 
Verlagshandlung. (lntrapress, Holte, 
Danmark.) 

Denna bok, som IJU föreligger i sin tredje upp

laga, utkom 1949 strax efter krigsslutet i sam

hand med att sändningsförhudet för de tyska 

amatörerna upphävdes. I stort sett är det en 

lärobok. Visserligen finns det också med en 

del »praktiska saker», bl.a. ingår i hoken ett 

kapitel med en heskriv':;ing aven amatörsta-
/ 

tion för 80, 40, 20 och 10 m med ett par foto-

grafier, men i stort sett är det grundläggande 

OCH TELEVISION - N'R 6 - 1954 

ORTOFON den professionella pick-up en 

Det finns bara en pickuptyp som hela världens 
yrkesmän i grammofonbranschen använder när 
fordringarna är som allra högst, och det är den 
dynamiska. De gör så därför alt de vet alt ingen 
annan pickup-princip kan ge samma trogna åter
givning vid samma låga påfrestning på spårväg
garna. Och bland världens dynamiska pickuper 
står ORTOFON i toppklass. 
När en inspelningstekniker fäller ner en Ortofon
pickup på det nyss inspelade vaxet, så vet han 
alt han får höra precis vad söm blivit inspelat, 
fast det ännu varma vaxet är ungefär lika mjukt 
som såpal 
En pickup som konstruerats för så krävande tiänst, 
ör naturligtvis det yppersta instrument man kan 
välja också när 'det göller . vanlig. grammofon

återgivning. Vi är ledsna alt vi inte har plats här alt berälta varför Ortofonpickupen är så 
bra, men Ni kan läsa om det i vår Ortofonbroschyr, som inte är en reklambroschyr i vanlig 
mening utan en hel liten lärobok i grammofonteknik, med massor av intressanta fakta. 

Ortofonpickupen finns i elt stort antal typer för alla slags skivor, till 

Priser från 5 O : -

. 

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

\ 

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

KÖPINGS TEKNISKA· INSTITUT 

€l 
Ingenjörs- o. verkm.-ex. från folksk ., real - el. studentex. Dag- o. aftonskola. 

iii 
I Teleteknik med radio - och radarteknik. l\lasklnteknik med verkstadsteknik. 

K I 
Låga levnadskostnader: 100 kr. lägre pr mån än i Stockholm o. Göteborg. 
Moderna kursplaner. Höstterminen börjar 30 aug. Studiehandbok sändes 

: på begäran. - Angiv fack, praktik, ålder m.m. Åberopa denna tidning. 

',Glasgat. 23, Köping. Tel. 11316. - INGVAR LILLIEROTH, civIling., rektor. 

\ 

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

TEKTROMIX Signalgenerator med konstant amplitud 

Typ 190 signalgenerator genererar sinusvågor inom 
frekvensområdet 350 kp/s till !JJ Mp/s. Utamplituden 
på kabelanslutningen varierar mindre än 2 % från 
3!JJ kp/s till 30 Mp/s och mindre än 4 % mellan 30 
-50 Mp/ s. Frekvensen är kontinuerligt variabel i 
sex områden med en noggrannhet av 2 %. Utspän
ningen är kontinuerligt variabel från 4 mV till 10 V 
i 10 områden och indikeras med 10 % noggrannhet 
på visarinstrumentet. Utimpedansen är 52 ohm. 
Mycket lämplig för kontroll av högfrekvensåtergiv
ningen hos videoförstärkare och liknande. 

Generalagent: ERIK FERNER Björnsonsgatan 197, Bromma 3 

" 

\ 
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S IJ O radio-
batterier 

finnas i passande typer ach stor

lekar för olla batteriapparater. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
!.VENSKA ACKUMULATOR ~K TtEBOlAGfT JUNCNER 

Stockholm 
Göteborg Karlstad Malmö 

Norrköping Skelle~eå Sundsvall 

O) 

TUN6SRAM 
~ 
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fakta, som behandlas med känd tysk grund· 
lighet. 

För den som redan prövat på amatörverksam'· 
het fr,ån 'mera praktiska utgångspunkter kan 
boken vara värdefull: det kan vara nyttigt att 
få j ämväl de' teoretiska sambanden' klarlagda. 
Då detta sker resonemangsvis utan matematis
Ka utläggningar, är bokens innehåll lättillgäng
ligt även för a~alörer utan nämnvärda teore
tiska förkunskaper. Men någon praktisk erfa
renhet av amatörsändning bör nog som sagt 
läsaren ha på förhand . 

En del bestämmelser betr. amatörtrafiken 
m.m. avslutal' boken. 

HANSEN, E: FjernsynstekJlik for 
radioteknikere. Köpenhamn 1954. 
Forlaget IVAR. 420 sid. ill. 

Danmark ligger -ju som bekant före oss några 
hästlängder, när det gäller televisionens ut
nyttjande för publika sändningar och det är 
därför kanske inte heller förvånande, att det" 
nu föreligger en ny bok på danska. om televi
sionsteknik. Redan för ett par år sedan kom 
ju den första danska televisionsboken ut, 
»Fjernsynets Teknik» av Carstens och Jörgen
sen, (Se POPULÄR RADIO, nr l / 51). 

Denna nya bok 'är skriven för radiotekniker, 
som i sin dagliga _gärning sysslar företrädesvis 
med felsökning och service. Framställningen 
tynges därför inte av några djupsinnigare teo
retiska överläggningar. Å andra sidan behand
las grundläggande silker rätt ingående, dess
utom med mängder av praktiska beräknings
exempel, varför boken blir mera en lärobok i 
ämnet än en uppslagsbok. Men denna upplägg· 
ning är säkerligen väl motiverad! En service
man måste känna en TV-mottagares verknings
sätt rätt ingående, innan han kan med fram
gång ge sig på att göra ingrepp i en sådan ap
parat. 

Det finns också en hel del »praktiska» saker 
med, b1.a. ett kapitel om felsökning och ett ka
pitel om mätutrustningar för televisionsappa
rater. De danska servicemännen, som nu är i 
full fart med att praktiskt pröva sina o.alanger 
i fråga om service på TV-utrustningar, har utan 
tvekan med denna bok fått en värdefull hjälp i 
sitt arbete. 

Tyvärr är bildmaterialet inte i klass med bo
kens innehåll i övrigt, hoprafsat som det är 
från olika källor. Det är skada, ty bokens typo

_ grafiska utstyrsel i rigt är utmärkt. 
(Sch) 

RADANNONSER 
Under di'nna rubrik Intöras radannonser till 

,ett pris av kr. 3: - per rad. Annonstypen är 

avsedd endast för amatörer och tör enstaka 

försälJningar. FIrmaannonser måste hänvisas 

till våra övriga annonsformat. 

Till salu: 2 st. nättransf. prim. 110-125 V, 
220-250 V sek. 2 X40~50 V; 450 mA; 2X530-
600 V; 450 mA lämpliga till sändare, riktpris 
95: -_ 10 st . skärmburkar. Telcon mymetall 
dy = 30, 1= 35 mm med lock, pr st. 10:-. 
B . Olsson, Bergsgat. 10, Ludvika, tel. 103 44. 

Till salu: Spolsystem 1,5-34 MR/S, gang till 
d :o, Mf-, utgångs- och nättransf., rör samt 
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Alpha AB, Syndbyberg .. .... . , . . ,.. . ...... 23 

Champion Radio AB, stockholm .......... 28 

Ekofon, Ingenjörsfi!ma, Stockliolm ... . .. 24 

Elektronikbolaget AB, Stockholm ........ 2 

Elektr!'uikbolaget AB, St!lckholm ........ 27 

Elfa Radio & Television, Stockholm . , ... . 

Ferner, Erik, Stockholm-Bromma ....... , 25 

Hörapparatbolaget, Stockholm ............ 24 

Jungner, Svenska ACkumulator AB, Stock-
holm . . ................... , ... . .. .... . ....... 26 

K. L. N . Trading Co. Ltd. AB, Stockholm 

Kungl. Flyg'förvaltningen, Stockholm .... 24 

Köpings Tekn. Institut,! Köping .,....... .. . 25 

Mikroton AB, Malmö ... . ............... . ... ; 26 

Orion Fabriks- och Försäljnings AB, Stock-
holm .... . ............ .. " ... .. .... .. . ... . . .. . 26 

Palmblad AB, Bo, Stockholm ., ... .. . .. ,... 23 

Pearl Mikrofonlaboratorium ... Stockholm-
Bromma . ........... ,.. .... . ................ 6 

Radiokompaniet, Stockholm .... ... . ... ..... 22 

Radiomateriel AB, Göteborg ..... ,.. ...... 22 

Roslagens Elektriska AB, Norrtälje .... , . 24 -

Sela, Stockholm-Enskede . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Sonoprodukter AB, Stockholm ..... , .. , . .. 

Sun din, Tryggve, Stockholm .... , . ... . .. . . 

Nyhet! , 
För hemmet - kontoret - affären . .. 

Ni fäster Edifon telefon pick-up 
med ett ~nkelt handgrepp på 
handmikrotelefone,n enligt bil
den, utan att på något sätt skada 
telefonen. Anslutning göres sedan 
till radions grammofon uttag, var
vid båda talande höres i rummet. 

Leverans med 3 m sladd kr 35:
pr_ost. plus porto. 2 st. portofritt. 

AB MIKIOTON 
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Box 162 - MALMÖ ) 
---------------

schema för mott. Tel. Uppsala 476 29 efter 
kl. 17.00. 

Till salu: Sele~likriktareeiement 6,5 V IOA 
24: - kr. Utmärkt strömkälla vid bilradio
service m. m. S. Carlsson, Skytteg. 7, Kalmar. 

Till salu: Gitarr- och orkesterförstärkare 
med mikrofon komplett i väska utförsäljes. 
Tel. Sthlm 227820. 

NR 6 - 1954 - POPULÄR RADIO 
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sändare 

television 
först i forskning - störst i, produr<:tion .. 

,/ 
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. m,Ottagare 
\ 

" , -- -'" -... 

industritelevision 

television - nu även i färg 

Generalagent: 

E L E K T R O N I K B O L' A G E T A B 
Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM SÖ. Tel. 449760 
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2 NYA 
modeller 

o ~ @ ~ ~. kvalitetsmikrofoner 
till rimliga priser-

MIC 33-1: En förstklassig 
hand- eller bordsmikrofon med 
kristallsystem för högtalaranlägg
ningar och bandspeln'ingsapparater 
I mikrofonen är Inbyggt ett _-. 
akustiskt filt~r, som ger 
en rak tonkurva f,ån 30 till 7.000 pIs. 

Pris kr. 65:-

MIC 35-1: En all-round 
handmikrofon i robust 
utförande med frekvens~mråde 
50 till 5.000 pis. 
lämplig för inspelningsapparater, 
högtalaranläggningar etc. . 

Pris kr. 33:-

kder utvecklingen 
, 

ACOS-produkterna skyddas ge
nom patent, patcntansökmngar 
och inregistrerade varumärken I 
alla länder. 

Generalagent: AB CHAMPION RADIO 
Rörstrandsgatan 37 
Nordhemsgatan 60 , 
Isak Slaktaregatan 9 

STOCKHOLM 
GOTEBORG 
MALMO 

T el. 22 78 20 (växel) 
Tel, 12.co75 (växel) 
Tet 976725, 976726 

c O S M O C O R D L I M I T E D, E N F I E L D, M ID D L E S E X, E N G L A N D 


