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Generalogent : 

Tillverkare: 
Optische Anstalt 
C. P. Goerz 
Wien 

Pris kr 270:

Leverons från lager. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentovd. - Barnängsgaton 30 - Stockholm SÖ - TeL 44 97 60 

"GOERZ 
UNIVERSAL HV" 
• 20 000 D/Y för likspänning 

• 2 000 D!y för växelspönning 

• Overbelastningsskydd 

• Behändigt format 200 X 105X70 mm. 

• Bruksanvisning på svenska på in· 
strumentets baksida 

• Mätområden : 

Likspänning: 1-5-25-100-250-1000-
2500 Y (med extra mätkropp 15 kY) 
Yäxelspänning: 2,5-10-50-250-1000 
-2500 Y 
Likström: 50 JLA-2,5-25-250 mA-1-
10 A 
Resistansmätning : 5D-1 MD 
(med yttre batteri 10 MD) 

R.C.A:s transistorer finns f.n. i fyra utföranden för olika 

frekvenser och användningsområden, två är spelstran

sistorer och två är skikttransistorer. De förstnämnda 

lämpor sig bäst för högre frekvenser och används till 

HF-oscillatorer, HF- ach MF-färstärkare samt puls- ach 

kopplingskretsar. Skikttransistorerna har hög effektför

stärkning och arbetar med låga ingångseffekter, varför 

de bäst passar oscillatorer och förstärkare inom ton

frekvensområdena . Samtliga typer lagerhållas normalt. 

TYPER: 

2 N 32 Spetslransislor 

2 N 33 

2 N 34 Skikllransistor 

2N 35 I 

ANVÄNDNING: 
Puls- eller kopplingskretsar _ 

Oscillalorkrelsar upp till 

50 Mp/s 

Tonfrekvensförstärkning 

(2 N 35 tillverkas ej ti Ils 
vidare) 

Vi Jå'nder gärna vår 4-Jidiga brOJchyr på JvenJka 

upptagande tekniJka dåta över ReA tranJiJtorer. 
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17" eller 14" TELE\lISIOl\lS· 
MOTT~GA8E I BYGGSATS 

Färdigkopplat chassie. 

Komplett byggsats innehållande all erforderlig materiel såsom rör, 
kondensatorer, motstånd, iårdiglindade spolar, drosslar, transfor
matorer, iårdigborrat chassi och schema: 

Pris med 14" bildrör Kr. 750: 
Pris mcd 17; bildrör Kr. 825:-

För dem som ej har tlnfälle att förvärva hela hyggsatsen 
på en gång säljes densamma i enheter enligt nedanstående: 

Schema med placeringsritningar ... . .................... ........ . 
Komplett chassie ......................................... . 
Högfrekvensenhet ... . ..... .. ....... ..... .. .. ...... . ........... ....... . . 
Mellanfrekvensenhet . ..... .. . , .. .... .. .... .. .. ..... ......... ...... .. 
Ljudenhet ........... ... ..... ......... ............................. ... . .. 
Synkseparerings- och bildavlänkningsenhet ... . ..... ....... . . 
Linjeavlänknings- och högspänningsenhet . ...... . ............ . 
Nätenhet med kopplingsmateriel iör hela apparaten ..... . 
Bildrör med avlänkningsenhet och joniålla 14' ........... . 

Dito men 17" ........................ . 

15:-
75:-
43:-

105:-
105:-
82:-

105:-
85:-

210:-

290:-

ELFA Radio & Television 
Holländargatan 9 A - STOCKHOLM C 

Tel. 207814, 207815 Postgiro 25 12 15 
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Irving Langmuir. 

RADIONS PIONJÄRER (XI): 

Irving Langmuir 

Radioteknikerna insåg snart, att elektronrö
rets verkningssätt ingalunda berodde på joni
sering utan fastmer på elektronavgivning från 
den upphettade katoden. På olika sätt förbätt
rades röret kanske främst genom att gasför
tunningen efterhand drevs mycket långt. En av 

de främste, när det gällde att konstruera effek
tiva vakuumpumpar, var Irving Langmuir. 

Irving Langmuir iir född den 31 januari 1881 
i Brooklyn, New York. Han studerade vid uni
versiteten i Columbia och i Göttingen. Vid det 
sistnämnda blev han filosofie doktor -1906. Se
dan Langmuir återvänt till USA anställdes han 
1909 vid General Electric:s forskningslabora
torium, sedermera såsom teknisk chef. 

General Electric behövde ett institut för att 
utnyttja vetenskapens rön i industriens tjänst. 
W R Whimey fick i uppdrag att organisera 
detta laboratorium, som blev kallat »the House 
of Magic», och det var han, som anstäl! de 
Langmuir och uppmanade honom att under
söka lagarna för elektronemission i vakuum. 
Langmuir fann, att de elektroner, som ström
mar från katod till anod i vakuumröret, kom
mer från en rymdladdning kring katoden. Ge
nom att förbättra rörets vakuum kunde joni
seringsrisken minskas och effekten likas. Re
dan 1912 hade han konstruerat trioder för flera 

HF HF 

kilowatts effekt. Hans patentanspråk på hög
vakuumrör blev emellertid inte beviljade, eme
dan man ansåg, att det redan från början varit 
känt, att elektronröret krävde bästa möjliga 
vakuum. Katodmaterialet förbättrades genom 
att man använde torierad glödtråd, vilken krä
ver liten effekt för att avge elektroner_ 

I de Forests audionkoppling användes ett 
högresistivt motstånd i serie med gallerled
ningen_ Langmuir hittade på att sätta in en 
gallerkondensator parallellt med motståndet 
och' på det sättet är ju den gallerlikriktande 
detektorn kopplad än i dag. Samma anordning 
användes i rörgeneratorer för att förbättra 

verkningsgraden. Langmuir fick 1913 brittiskt 

patent på en sådan detektor, som dessutom 

hade 2-stegs HF-förstärkning före och l-stegs 

LF·förstärkning efter detektorn. Langmuir er

höll 1932 nobelpriset i kemi för sina upptäck

ter och undersökningar inom ytkemien. 

(N.E.L.) 

Oet.+LF LF Slutshg 

Princip schema för den av Langmuir patenterade mottagaren med två HF
steg, gallerlikriktande detektor, LF-steg och slutsteg. 

Pörnämligt instrument omg. från lager: 

~p~ 
UNIVERSALINSTRUMENT 

mod. 630 
Ytterst lättskött - manövreras med en hand och en omkopplare 
med stor infälld ratt. En inställning för varje mätområde. Ni u,nd
viker besvär och tidsipillan och eliminerar omkopplingsfel. 

MÄTOMRÄDEN: 
Spänningsmätning (likspänning och växelspänning) : 
0-3-12-300-1200-6000 V. Inre resistans 5000 ohm/ V vid väx
elspänningsmätning och 20 000 ohm/ V vid likspänningsmätning. 

Strömmätning (likström) : 
O-6O,uA; 0-1.2-12-120 mA; 0-12 A. 

, 

Ett begränsat antal övriga Triplettin
strumont i lager: 630A, 666R och rör
voltmeter 650. 

Resistansmätning : 
0-100-10000-100 000 ohm; 0-1O() Mohm. 
Instrumentet har skala, graderad i dB. 

Pris netto kr. 250;
tJJegär närmare upplysningar genom generalagenten: 

K. L. N. QtaJin9 CO. J!.tJ. d. B. 
Sveavägen 70, STOCKHOLM Va, Tel. 215205, 20.6275 
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TYP DQ-85. 

TAVELINSTRUMENT 

Kvadratiska M-W-instrument av hög kvalitet. Tillverkas i olika 
storlekar från 45X45 mm tilll44X l44 mm. 

Ett pålitligt och noggrant instrument med elegant utseende. 

Typ 
Q 45 
Q 85 
Q 96 
RQ 
Q 144 

Dimensioner 
45 X 45 mm 
85X 85 mm 
96X 96 mm 

llO X 1l5 mm 
144X l44 mm 

Från lager levereras alla gångbara standardvärden av såväl vrid
järn- som vridspoleinstrument. 

Det g~r mer - man ser mer 

, 

Vi leverera även runda instrument 

och sända gärna vår specialbroschyr på begäran. 

----~.@--

ALPHA 

ALPHA 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB .. v v ... 

Artillerigatan 85, Stockhohn, tel. 6757 15 - 16 

- INDUSTRIN I INDUSTRINS TI ÄNST 

NYA VIPPSTROMSTÄLLARE 

VI PPSTRÖ M ST ÄLLAR E -
gedigna och 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 ror manöverarmen och 

är godkända av SEMKO för an

vändning enligt montagegrupp 

B2, alltså högsta isolationsIdass. 

förenar tidigare goda egenskapel: med följande konstruktionsförbättringar: 
Ny speciaUastsättning av kontaktfjädrarna. Lödanslutningen göres direkt på koutaktfjädnr
nas födängning. Kontaktf;ädrarnas förspänning kan ej oavsiktligt ändras. Vippströmställaren 
kan numera även erhållas med droppfonnad metallvipparm. 

AKTIEBOLAGET ALPHA E T T L M ERICSSON FÖRETAG 

Sundbyberg. tel. 28 26 00 
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Radio- och TV -nytt 
från IEe 1 

Arbetet inom IEC har under år 1953 liksom 
under tidigare år bedrivits i intensiv takt. Ett 
stort arbetsmöte har hållits i Opatija i Jugo
slavien, varvid 15 tekniska kommitteer och 
underkommitteer sammanträdde_ Inom områ
den som intresserar radiotekniken kan följande 
framsteg noteras_ 

Televisions- och radiomottagare_ 

Rekommendationer beträffande grundläggande 
begrepp och data samt mätmetoder för FM
mottagare är under slutbehandling_ Motsvaran
de arbete beträffande televisionsmottagare som 
legat nere under 1953 kommer på nytt att dis
kuteras vid höstens IEC-möte i Amerika. 

Normering av radiosändare kommer att på
hörjas. 

Radiodetaljer. 

Bestämmelser av grundläggande betydelse för 
den fortsatta standardiseringen och normering
en av radiokomponenter har färdigställts i och 
med utgivandet av publikation 68 Basic Climatic 
and Mechanical Robustness Testing Procedure 
for Radio Components, som anger internatio
nella provningsmetoder för alla slag av radio-

1 IEC = International Electrotechnical Commis
sion_ 

komponenter. Kompletterande bestämmelser 
för speciella detaljer såsom papperskondensa
torer, keramiska kondensatorer, elektrolytkon
densatorer, motstånd m.m., är under slutbe
handling_ 

Bland nya arbetsuppgifter som påbörjats un
der året kan nämnas HF-kablar med kontakter 
samt styrkristaller. 

Elektroakustik. 

Kommitten för elektroakustik har under året 
haft sitt konstituerande sammanträd!<. Härvid 
har arbetet uppdelats i flera undergrupper, 
omfattande bandinspelning, skivinspelning, 
ljudförstärkaranläggningar, högtalare, hörap
parater, nomenklatur m.m. Med hänsyn till det 
långt framskridna arbetet för ljudförstärkaran
läggningar, (Jfr SEN 36-1953), erhöll Sverige 
det internationella sekretariatet för underkom
mitten för ljudförstärkaranläggningar. Ett förs
ta sammanträde inom denna kommitte beräk
nas kunna hållas under våren 1955. 

I EC-arbetet i övrigt. 

Revideringen av den internationella elektrotek
niska ordboken har under året fortskridit så 
långt att de båda första avsnitten 05 Funda
mental Definition och 10 Machines and trans
forme rs nu överlämnats till trycket. Av övriga 
avsnitt är ett flertal under slutbehandling. Där
ibland märks de av Sverige utarbetade avsnit
ten för strömriktare, reläer och transduktorer. 

IEC har under året lidit en svår förlust i 

och med att M. Charles le Maistre, som funge
rat som IEC:s generalsekreterare allt sedan 
kommissionens bildande, avlidit den 5 j uli 
1953. Han var vid sin död 79 år gammal och 
hade deltagit i IEC-arbetet icke mindre än 
49 år. 

IEC:s 50-åriga j ubileumsmöte kommer att 
äga rum i Philadelphia, september 1954. Sam
manträden planeras med icke mindre än c:a 40 
tekniska kommitteer och subkommitteer. Ord
föranden i SEK :s fullmäktige, generaldirektör 
Håkan Sterky, har tillsammans med några 
andra internationellt kända tekniker inbjudits 
att på jubileumsdagen den 9 september hålla 
föredrar om elektrotekniska standardiserings
frågor. 

Som nya medlemmar i IEC har under året 
invalts J apan och Chile. 

* 
Nyutkomna SEN -rekommendationer 

Rekommendationer för Teletekniska apparater: 
SEN R 43 01 15 Stativ 09"-serien), 

SEN R 43 01 16 Apparatstommar (19" -serien), 

SEN R 43 01 17 Paneler 09" -serien) samt 
för Radiodetaljer : 
SEN R 43 01 18 Anslutningsdon för skärmad 

enkelledare, och 
SEN R 43 01 19 Hörtelefonpropp, 
har färdigställts av Svenska Elektriska Kom
missionen (SEK) och försäljes genom Sveriges 
Standardiseringskommission (SIS), Box 3295, 
Stockholm 3. 

\ 

Skarp och klar Televisionsmottagning 

\. 

6 

på-MER ÄN 150 KM AVSTÅND 

A L L G O N högeffektiva, stackade 

6-elementsantenn fördubblar den nor

mala räckvidden. 

Även om fältstyrkan är låg, blir bilden 

lugn och kontrastrik. 

Denna antenn öppnar onekligen nya 

områden för televisionsmottagning. 

Riktpris 195: - inklusive 3 meters mast. 

o 

ANTENNSPECIALISTEN Akersberga 
Tel. Vaxholm (0764) 21142 . 21143 
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kvalitetsmikrofoner till 
rimliga priser 

Idealiska för 
band- och 
skivinspelning, 
förstärkaran
läggningar 
och amatör
radio 

Mic. 33·1 En förstklassig 
hand- eller bordsmikro
fon utan riktningsverkan 
för högtalaranläggningar 
och bandspelningsappa
rater. I mikrofonen är in
byggt ett akustiskt filter 
som ger en rak tonkurva 
från 30 till 7.000 pIs. 

Pris kr. 65:-

Mic. 35-1 En all-round hand
mikrofon i robust utförande med 
frekvensamråde 50 till 5.000 pIs. 
lämplig för inspelningsappara
ter, h~gtalaranläggningar etc. 

Pris kr. 33:-

leder utvecklingen 

Mic 36. En elegant mikrofon 
med hög känslighet och ett 
upptagningsområde som är utan 
riktningsverkan och med i det 
närmaste rak ton kurva från 30 
-7.000 pIs. 
Mikrofonen är försedd med 
strömbrytare och kan m-onteras 
på golv- eller bordsstativ. 

Pris kr. 85:-

ACOS-produkterna skyddas ge
nom patent, patentansökningar 
och inregistrerade varumärken i 
alla länder. 

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

STOCKHOLM 
GOTEBORG 
MALMO 

Tel. 227820 (växel) 
Tel. 124075 (växel) 
Tel. 976725, 97 67 ~6 

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

industriell 

elektronik 
Den snabba utvecklingen av utrustningar för industriell 

elektronik och elektronisk mätteknik ställer alldeles spe" 

ciella krav på elektronrören. Dessa rör måste fungera kon

tinuerligt, ofta i åratal, utan att nämnvärt ändra sin ka

raktäristik. I en del fall utsättes de dessutom för stötar och 

vibrationer som normala elektronrör icke kan uthärda. Phi

lips har därför konstruerat en serie långlivade rör, speciellt 

för dessa ändamål. Som regel har dessa en li vslängd över

stigande 10 000 driftstimmar under förutsättning att driftsdata 

ligger inom föreskrivna värden. I fråga om glödspänningarna 

bör värdet ligga inom ± 5 '7'0 och för glödströmmarna inom 

± 1,5 '7'0 av de nominella värdena. Den stora livslängden 

har uppnåtts bl.a. genom att katodbelastningen har minskats 

från 25-90 inA/cm2 till ett värde som ligger mellan 10-40 

mA/cm2 Den nya serien omfattar följande rör: 

E 80 CC ..... Dubbeltriod för lågfrekvensförstärkning. 

E 80 F ...... Lågfrekvenspentod 

E 80 L ...... Slutpentod för lågfrekvens 

E 81 L ...... Slutpentod för bredbandsförstärkning 

E 83 F ...... Bredbandspentod 

E 90 CC ..... Dubbeltriod för matematikmaskine1. 

18042' ...... Bredbandspentod 

18050 ...... Slutpentod för bredbandsförstärkning 

~ ................................................ . ...................................................... ~ 

Komplett dekadräknare omfattande sju räknesteg. Det första röret 

fr'&n vänst&r registrerar miljontalen, det andra hundratusentalen o.s.v. 

Dekadräkneröret E1T - speciellt avsett för räkneutrustningar 

Philips har också utvecklat ett nytt elektroniskt räknerör som möjliggör enkla konstruktio· 

ner av räkneapparater för forskning och tillämpad teknik, t.ex. · räknare för radioaktiv 

strålning, matematikmaskiner, produktionsräknare, tidmätare, frekvensmätare, bokförings

maskiner m.m. I Philips Electronic Application Bulletin finns en beskrivning aven 

enkel dekadräknare·konstruktion med räknehastigheter upp till 30000 pis. Vi har fram· 

ställt ett särtryck av denna artikel som vi gärna sänder Er. 

PHILIPS Dekodröknerör ElT rör 
räknehostigheter upp till 
30000 pis. 

RADIOAVDELNINGEN STOCKHOLM 6 T E L. 34 05 8 O, F Ö R R I K S S A M T A L 34 06 8 fl 
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R A D I O OCH TELEVISIONS TEKNIK ELEK' TRONIK AMATÖRRADIO 

Forskning 'och utveckling mikrovågsområdet , 
,-

Av Dr-ing. F Tischer 

Om man intresserar sig för högfrekvenstekni
ken och bläddrar i en teleteknisk tidskrift, så 
finner man, att mikrovågstekniska problem 
behandlas i den största delen av de högfre
kvenstekniska artiklarna. På mikrovågsområ
det ligger idag gränserna till det okända, där en 
intensiv forsknings- och utvecklingsverksamhet 
bedrivs_ Mikrovågorna, som omfattar frekvens
området mellan 100 och 100000 MHz, utgör 
ett arbetsområde, vilket genom det sista decen
niets framsteg har utvidgats så, att en speciali
sering i delområden har inträtt. En överblick 
över hela området har endast den, som från 
början arbetat på de olika delområdena. En ny
börj are får specialisera sig på ett av special
områdena: mikrovågselektronik, -transmission, 
-antenner resp_ vågutbredning, mätteknik, kom
ponenter och tillämpningar. 

Uppfattningen, att mikrovågorna är ett del
område inom radiotekniken, har blivit föråld
rad_ Den bör korrigeras så, att ra~iotekniken 
(inte att förväxla med teletekniken) är en li
ten del av högfrekvenstekniken, vars huvuddel 
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utgöres av mikrovågorna. Enlig denna upp
fattning har också ett stort antal högskolor in
rättat sin studieplan. 

Nya generella HF-begrepp 

Tiden är numera inne för att mikrovågspro
blemen behandlas förutsättningslöst på ett me
ra originellt sätt, dvs. utan att tillämpa meto
derna och begreppen från de lågfrekventa ar
betsområdena. För ett antal problem, t.ex. rör
problem, vågledare osv. har sådana nya teorier 
och begrepp härletts med resultatet, att nya 
sa~~.and upptäckts och nya apparater uppfun
nits. 

För den som arbetar på mikrovågsområdet är 
det ett självklart faktum, att de olika högfre
kvenstekniska problemen på detta område har 
sin allmängiltiga formulering och att man från 
dessa genom förenklingar kan härleda de radio
tekniska problemen såsom ' specialfall, i rör
teorin genom försummelse av elektronlöptiden, 
till den konventionella ledningsteorin från en 

, 
allmän vågledarteori över TEM-vågorna och till 
krets teorin från hålrumsresonatorerna vid 
minskning av dimensionerna och införande av 
ett kvasistatiskt fall_ 

Mikrovågornas exploatering 

Mikrovågornas användningsmöjligheter är ota
liga och endast en liten del har utnyttjats. På 
civilt område kan nämnas länksystem, som er
sätter kablar för diverse ändamål, trådlös bil
telefoni, privattelefon, enskild rundradio, flyg
och skeppsnavigering, radar, dielektrisk upp
värmning osv. På militärt område: länksystem, 
robot-, flyg- och skeppsnavigering och styr
ning, flygspaning och ett otal speciella an
vändningsområden. Sista kriget visade, att ett 
stort antal olösta uppgifter har kunnat be
mästras med mikrovågorna. Ett eventuellt 
framtida krig skulle bekräfta detta i ännu 
högre grad_ Arbetet på detta område och exi
stensen aven duglig och effektiv arbetskapaci
tet för att snabbt kunna lösa uppdykande upp-

9 



gifter är därför en beredskapsåtgärd i försvars
syfte_ 

Sverige på efterkälken 

Hur långt har man nu kommit i världen på ut: 
vecklingens väg och hur är läget här i landet? 
Också om den militära sekretessen är ett hin
der, kan den som har fantasi ur publicerings
verksamheten ungefär avlä$a, hur läget är_ Om 
man betraktar originalforskningen och -utveck- ' 
lingen och jämför arbetsresultaten, så synes 
läget här inte vara särskilt olikt det på televi
sionsområdet, där landet ligger åtskilliga år 
efter. 

Det synes råda en diskrepans mellan arbets
områdets omfattning och betydelse och arbets
insatsen resp_ arbetsresultaten här i landet. Om 
vi bortser från Chalmers Tekniska Högskola, 
där ett intensivt forskningsarbete på ett del
område, mikrovågselektroniken, pågår, har på 
de övriga delområdena, trots att sådana arbe
ten sedan ca 10 år tillbaka pågår på flera insti
tutioner, icke några specialister framträtt med 
forskaranlag av internationell klass. Detta kon
staterande bör icke betraktas som en kritik 
utan som en uppmaning till dem, som har med 
organisationen av arbetsuppgifterna på mikro
vågsområdet att göra, nämligen att göra allt 
för att ge dem, som har fallenhet för forsk
ningsarbete och förutsättningen för en större 
insats möjligheter att göra det. 

Det är självklart, att ett litet land inte kan 
konkurrera med stora länders väldiga resur
ser_ Men särskilt av denna orsak måste landet 
och allmänheten med än större omsorgsfullhet 
tillvarata alla möjligheterna, Lex_ de personal
rnässiga och hushålla med den personal, som 
är kapabel att göra eA också internationellt 
sett framgångsrik insats på detta arbetsområ
de såsom fo~skare eller ingenjör_ Åtmi~stone 
på några delområden borde göras ansträng
ningar och försök att nå goda rei;;ultat för att 
ha något i utbyte till utlandet_ Om detta inte 
sker, blir eftersläpningen ett dyrbart faktum_ 
Redan nu måste från utlandet dyrt köpas, vad 
i denna utvecklingens tid nästan är föråldrat, 
när det inköpes_ 

Rationalisering av forskningen? 

Kan mindre länder för att nå bästa möjliga 
arbetsresultat rationalisera arbetet? Detta är 
vid forskning' och utveckling naturligtvis inte 
på samma sätt möjligt som Lex. i ett industri
företag_ Vissa möjligheter härför finns dock! 
Framförallt kan detta ske genom statliga un
derstöd och anslag till härför lämpliga arbets
områden och genom att stimulera grupparbete, 
vilket p_g_a. problemens mångsidighet är en 
nödvändighet_ 

Vid sidan av dessa skenbart enkla, men i 
verkligheten dock mycket svåra uppgifter, har 
en organisation för forskning och utveckling 
att lösa personalproblemet, att utvälja för des
sa arbeten lämpliga personer och ge dem en 
miljö, som motsvarar deras -kapacitet, samt 
den nödvändiga -arbetsron och möjligheter till 
internationell kontakt osv. En rationalise
ringsåtgärd består också däri att förhindra 
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I FM eller AM för UKV-rundradio? 

Av ingen j ör John Schröder 

I debatten om det tekniska un
derlaget för det svenska dub
belprogrammet har AM-UKV
rundradio framförts som ett 
tänkbart alternativ av prof. 
H enry Wallman vid Chal
mers Tekniska Högskola. Att 
AM-UKV-systemet sannolikt 
inte ställer sig gynnsammare 
än FM-UKV framhålles i ne
dla.nstående artikel, där också 
påvisas, att man får räkna med 
en del besvärande nackdelar 
med AM-UKV. 

Diskussionen om hur det 'Svenska dlibbelpro
grammet skall ordnas tekniskt har ju varit före
mål för debatt under rätt lång tid. Trådradio 
eller FM-UKV-rundradio har därvid varit de 
system, som mest ingående diskuterats. Under 
senaste tiden har dock som tredj e alternativ 
AM-UKV-rundradio framförts av professor 
Henry Wallman vid Chalmers Tekniska Hög
skola. 

Enligt prof. Wallman skulle AM-UKV-sy
stem för rundradio ställa sig billigare än FM
UKV för rundradiodistributionen, emedan man 
på mottagaresidan skulle komma ifrån med 
mindre kostnader än med det förra systemet. 
AM-systemets större känslighet skulle kompen
seras med en ökE-ing av den utstrålade effekten 
från sändarna och antalet sändare skulle tre
dubblas, så att man skulle få tillräcklig fält
styrka för f,ullgod mottagning. Den omständig-

" 

personliga rivaliteter mellan forskare, att för
hindra dubbelarbete, affektbetonat arbete och 
orationellt arbete. 

Kraven på forskare 

De krav som måste uppställas på en forskare 
på mikrovågsområdet är mycket stora. Han 
måste ha,en utmärkt teoretisk utbildning, fram
förallt i teoret'isk elektroteknik och matematik. 
Han bör ha fantasi för att kunna gå nya vägar, 
uthållighet för att inte förlora modet vid de 
alltid vid detta slags arbete förekommande svå
righeterna, temperament för att ha den nöd
vändiga aggressiviteten att angripa svårig ets
trösklarna. Han bör vidare ha ärlighet och 
självkritik för att kunna acceptera och med
dela svårigheter vid arbetet och inse egna fel 
och eventuellt vara villig att avbryta arbetet 
och slutligen arbetserfarenhet för att mellan de 
ofta många möjliga vägarna kunna urskilja 

den, som för rätt till målet. 

Om man tar i betraktande denna för ett 

heten att man måste arbeta med ett väsentligt 
större antal sändare vid AM-UKV-systemet 
skulle enligt professor Wallman bli möjligt ge
nom att AM·UKV-stationerna uppvisar mindre 
»interferensvolym»'. 

Det har redan tidigare' i denna tidning på 
ledarplats anförts betänkligheter mot detta 
AM-alternativ. Det skall gärna medges, att åt
skilliga av prof. Wallmans argument är bestic
kande. Vid närmare begrundande kommer man 
emellertid snart fram till att fördelarna med 
AM-alternativet inte är så påtagliga, tvärtom 
kan man peka på en hel del allvarliga nack
delar. Och att AM-alternativet ~kulle bli natio
nalekonomiskt sett billigare - vilket ju skulle 
vara AM-alternativets stora förtjänst - före
faller inte heller vid närmare eftertanke vara 
så alldeles säkert. 

AM-UKV-tillsatser accepteras ej av 
publiken , 
Till en början ' får man nog - om man ser 
realistiskt på problemet - bortse från den av 
prof. Wallm'an antydda möjligheten att kom
plettera ordinära rundradio apparater med till
satser för att möjliggöra mottagning på UKV. 
På lång sikt kommer med största sannolikhet 
inte allmänheten att acceptera dylika apparater 
utan kombinerade UKV-MV-LV-mottagare tor
de bli det normala. Utvecklingen på andra håll 

1 Ett utförligt referat av prof. Wallmans pro
jekt återfinnes . POPULÄR RADIO och 
IfELEVISlON nr 4/1954, s. 4. 
2 Se POPULÄR RADIO och TELEVISION nr 
2/ 1954, s. 13. 

framgångsrikt arbete nödvändiga kombination, 
blir man inte förvånad, att arbetsresultaten i 
allmänhet inte är så stora. Dessutom måste 
ännu en egenskap tagas med, idealism, för att 
vederbörande skall stanna kvar på detta arbets
område. Med ovannämnda egenskaper skulle 
nämligen Lex. en politiker lätt bli statsråd. 
Alla ovannämnda egenskaper finns sällan 
förenade i en person och det är också av denna 
orsak, som grupparbete !~ör eftersträvas för 
att de olika m~darbetarna skall komplettera 
varandra. 

Om man vidare vet, vilka summor forsk
nings- och utveckli!lgsarbetet kostar, och hur 
stora sumIIJor som går förlorade, därför att 
arbetet går på vägar, vilka i förväg oftast ge
nom enkla räkningar kan fastställas såsom 
återvändsgränder, kommer man o~illkorligen 
till .resultatet, att en viss organisation av forsk
ning och utveckling är nödvändig, och att de 
där verksa,mma forskarna måste vara eliten be
träffande erfarenhet samt andliga och mora

liska egenskaper. 

NR8-1954 POPULÄR RADIO 



utomlands pekar i varje fall otvetydigt i en så
dan riktning. 

Att tillsatser kommer att spela en viss roll 
under en övergångsperiod är mycket troligt, 
men i det lång~ loppet måste man räkna med 
att UKV-området måste inarbetas som en orga
nisk del i rundradioapparaten. Och vill man 
göra jämförelser mellan AM- resp. FM-alterna
tiven bör det därför ske på basis av de kostna
der man får räkna med för dylika kombinerade 
FM-UKV-MV-LV-mottagare resp. AM-UKV
MV-L V ·mottagare. 

Speciella MF-filter för AM-UKV 

Man kommer snart fram till att det inte med 
hänsyn till frekvensdriften på UKV går att ar
beta med samma snäva MF-filter som på mel
lan- och kortvåg. Det betyder, att man måste 
ha en uppsättning extra MF-transformatorer 
för UKV-mottagning. Rimligtvis bör man inte 
heller i MF-delen spoliera det vidsträckta LF
område, som man utan svårigheter kan över
föra på UKV. Skall en rättvis jämförelse göras 
med FM-systemet, bör man givetvis kalkylerA 
med samma LF-bandbredd som vid FM-syste
met. Uppenbarligen bör man ha en MF-band
bredd på 30 kHz, om man skall få med modula
tionsfrekvens upp till IS kHz. 

Med hänsyn till ~ekvensdriften, som för 
serietillverkade mottagare med nuvarande tek
nik är av storleksordningen ca ±IO kHz" ger 
detta en total band bredd hos MF-kretsarna av 
ca 50 kHz och den mellanfrekvens, som därvid 
kan tänkas lämpa sig, kommer då att bli av 
storleksordningen 3 MHz. 

Ett MF-steg tillräckligt vid AM-UKV 

Om man nu går in för en mellanfrekvens av 3 
MHz och räknar med bandbredden 50 kHz, får 
man räkna med att den högsta stegförstärk
ning, som kan uppnås i MF-steget, uppgår till 
50-100 ggr, dvs. obetydligt mera än vad som 
kan uppnås i en MF·förstärkare för en FM
mottagare med mellanfrekvensen 10,7 MHz och 
med bandbredden 300 kHz. Sannolikt räcker 
det dock, vilket självfallet är nog så betydelse
fullt, i AM-UKV-mottagare (med hänsyn till de 
högre fältstyrkevärden som förutsättes) med 
endast ett MF-steg. Detta innebär naturligtvis 
en förenkling, då man ju i ordinära rundradio
mottagare vanligen inte har mer än ett MF-rör. 
Man kan då med enkla medel ordna omkopp
lingen från AM-mottagning på MV och LV till 
AM-UKV-mottagning. 

I FM-mottagare använder man däremot i de 
flesta fall två mellanfrekvenssteg, varav det ena 
oftast går som begränsarsteg. Detta steg 1I0rt
faller tydligen vid AM-mottagare, men detta är 
också egentligen den enda förenklingen, som 
kommer AM-alternativet till godo. 

Att FM-detektorn blir något mer komplice
rad än AM-detektorn är visserligen riktigt, men 
å andra sidan krävs det i AM-mottagaren något 

1 Se TETZNER, K: Om frekvensdrift i UKV
oscillatorer, POPULÄR RADIO och TELEVI
SION 1954, nr 5, s.19. 
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slag av störningsbegränsare i detektorkretsen 
för att man enligt förutsättningarna skall kun
na nöja sig med endast tre gånger högre fält
styrka vid AM. Man kan nog i stort sett räkna 
med att en effektiv störningsbegränsare blir 

' fullt ut lika komplicerad som en FM-detektor. 
Att man för att undvika distorsion i AM-detek
torer vid höga moduleringsgrader dessutom 
måste tillgripa speciella kopplingar, ev. ett 
extra anodjordat steg, är också en komplika
tion, som det kan vara anledning att ta hänsyn 
till. 

AM-mottagaren endast 10: - a 20:
billigare 

Med ledning av vad som anförts kan man nu 
uppskatta prisskillnaden mellan å ena sidan en 
kombinerad AM-UKV-MV-LV-mottagare och 
en fM-UKV-MV-LV-mottagare å andra. Över
slagsvis kan man beräkna a,tt en FM-mottagare, 
som skall ha ett rör och en MF-krets mer än 
AM-mottagaren, kommer att bli ca 10: - till 
20: - kr. dyrare än AM·mottagaren. 

Med 2 milj. lyssna:e blir då besparingen to
talt sett rätt blygsam, 20--4{) milj. Man har nu 
svårt att tro att denna summa skulle förslå till 
en sa radikal utbyggnad av sändarsidan, som 
förutses i AM-alternativet. Och skulle inte AM
alternativet bli väsentligt gynnsammare ekono
miskt sett bortfaller det viktigaste argumentet. 
Dessutom kan man lätt påv~a en rad tekniska 
nackdelar, som talar mot AM-förslaget. 

Tekniska nackdelar 

Ett tekniskt problem, risken för spegelfrtlkvens
störningar, kommer i detta sammanhang in i 
bilden. Spegelfrekvenserna kommer ju att ligga 
endast 6 MHz från signalfrekvensen och den 
förselektion man får vid UKV är ju inte så sär
skilt effektiv, att man kan räkna med någon 
starkare undertryckning_av spegelfrekvenserna. 
Vid FM, där man arbetar med en mellanfre
kvens av 10,7 MHz, ligger däremot förhållan
dena gynnsammare till, alldeles frånsett FM
systemets mindre känslighet för interferens
störningar. 

Och eftersom man vid AM·alternativet räk
nar med en tredubbling av, antalet stationer, 
måste man samtidigt räkna med väsentligt ökad 
risk för spegelinterferens. Framförallt gäller ju 
detta, om man i en framtid får flera än ett pro
gram på UKV. 

Korsmodulation 

Och vad värre är: måste man med hänsyn till 
AM·systemets större störning~känslighet arbeta 
med 3 ggr högre fiiltstyrka, ökas samtidigt ris
ken för uppkomst av korsmodulation i HF- och 
blandarsteg, i synnerhet som man ju på UKV 
inte har reglerrör utan trioder i dessa steg i 

mottagarna. Detta kan bli ett allvarligt pro

blem. Man m'åste ju räkna med möjligheten av 

att det kan bli flera starka UKV·sändare på 

samma ort och det kan då bli svårt att undvika 

korsmodulation mellan lokalsändare. 

1000 kW på UKV besvärligt problem 

Dessutom får man ta hänsyn till ytterligare ett 
par tekniska omständigheter : om man vid AM 
måste arbeta med 10-faldigt högre effektbe
lopp än vid FM, stöter man genast på tekniska 
svårigheter: 1000 kW effekt (erp) vid 100 
MHz blir kanske en enkel sak att ordna i en 
framtid, men är det knappast ännu. På sändar
sidan får man också vid så höga effektbelopp, 
varom här är fråga, tekniska svårigheter att 
klara modulationstransformatorer med till
räckligt låg distorsion, som kan överföra så 
vidsträckta frekvensband (från 50 Hz upp till 
IS kHz)' och det vid de höga effektnivåer, som 
det blir tal om i detta sammanhang. 

Självklart är ju också att driftskostnaderna 
för AM-stationer, som skall ha 10 ggr högre 
effekt än FM-stationerna, måste bli drygare. 
Det är ju inte endast anskaffningskostnaderna. 
som skall bestridas; det gäller j u att hålla sta
tionerna i gång !lckså ( 

I detta sammanhang kommer givetvis också 
frågan om driftskostnaderna för sändarnätet in. 
Går man ut från ett relativt glest nät av FM
stationer, kan dessa i stor utsträckning kombi
neras med TV-stationerna, så att kostnaderna 
för stationsbyggnader och antennmaster blir 
utslagna på »flera händer». Skall man i stället 
arbeta med tre gånger så ~ånga AM-stationer, 
blir det sannolikt väsentligt dyrare per station 
räknat. 

Grannländerna har FM 

Till sist kan det också erinras om att våra 
grannländer Danmark och Finland redan har 
gått in för FM-UKV-rundradio. I många av 
våra gränstrakte~ kan man mycket väl ta in 
dessa sändningar från grannländerna - bl.a_ 
kan man utefter Norrlands-kusten ta in de 
finska FM-sändningarna. Skulle vi nu här i 
landet gå in för AM på UKV blir det inte lika 
roligt att få in dessa program. Visserligen kan 
man genom sidstämningsdemodulering få in 
programmet, begripligt, .men den kvalitet man 
då får blir ju som bekant ingenting att skryta 
med. Att störningarna från grannländernas 
FM-stationer med deras 75 kHz frekvenssving 
kan bli besvärande för AM·stationerna i Sve
rige är också uppenbart. Användes FM på 
båda håll blir däremot risken för inteferens
störningar väsentligt mindre. 

* 
Det vore kanske ur andra synpunkter för

månligt för Sverige att gå in för ett annat sy-o 
stem än de övriga europeiska ländernas, bl.a. 
skulle ju den svenska radioindustrien få en 
chans att slippa konkurrens utifrån, när det 
gäller att' förse den svenska marknaden med 
nya apparater med AM-UKV-område. Men det
ta är ju kommersiella frågor, som det knappast 
är anledning att diskutera här. Men ur ekono
misk synpunkt och - som det förefaller -
även ur teknisk talar många skäl för FM-syste
met för utbyggnaden av vårt rundradionät att 
omfatta två program. Många av de skäl, som 
anförts, gäller också för det fall att denna ut
byggnad och programverksamhet kommer att 
·ske i privat regi. 

Il!. 
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Televisionsmottagaren 

konstrueras (XIX) 

hur den beräknas och 

I detta avsnitt - det sista -
genomgår förf. sluts tegen i tele· 
visionsmottagarens avlänknings
del. Tidigare avsnitt av artikel
serien har varit införda i nr 11, 
12/ 1951, nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,. 9, 
10, 11/1952, nr 2, 3, 5, 9, 11/ 1953 
samt nr 2/ 1954. 

E lektronstrålen i bildröret i moderna TV
mottagare avlänkas vanligen elektromagne
tiskt. Detta sammanhänger med att man nu
mera måst övergå till vidvinkelavlänkning, vil
ket i sin tur beror på att bildrörskärmarna blir 
allt större. Mätt diagonalt är vinklar om 70 
il 90° vanliga, och bildstorleken är ofta 10 il 
25 dm". I USA massproduceras f.n. TV·appa
rater med 24" bildrör med fyrkantiga bildskär
mar om 53X42 cm. Diagonala avlänkningsvin
keln är i dessa rör 90° (horisontellt ca 85·) . 

Utvecklingen har gått fort på detta område. 
Större och bättre bilder erhålles numera med 
moderna storbildrör än med projektionsrör. På 
teknikens nuvarande stadium är det nämligen 
svårt att med projektionsprincipen få tillräck
ligt ljusstarka bilder, vidare är den härvid er
forderliga högspänningen väl hög, ca 27 kV. 

Med moderna elektromagnetiskt avlänkade 
bildrör kan apparatlådan utformas på ett trev
ligt sätt. Bildskärmen är alltid fyrkantig och 
såsom redan p · pekats i avsnitt XII, nr 11/ 1952, 
erhålles exempelvis med 27AP4 en bild om 
hela 26 dm" trots att rörets längd blott är 55 cm. 

Elektromagnetisk avlänkning 

Vid bildrör med elektromagnetisk avlänkning 
avböjes elektronstrålen med hjälp av fältet 
från två par avlänkningsspolar placerade utan
för rörhalsen och mellan elektronkanonen och 
bildrörsskärmen. Ena spolparet användes för 
linjeavlänkningen och andra paret för bild/älts
avlänkningen. Detta framgår även av princip
skissen i fig. 141. 

Ett tvärsnitt av rörhalsen till ett bildrör samt 
två spolar för vertikalavlänkningen av elek
tronstrålen återges i fig. 142. Vid strömgenom
gång samverka spolarna så, att ett horisontellt 
magnetfält erhålles och beroende på strömmen 
genom spolarna avlänkas elektronstrålen uppåt 
eller nedåt. Med ett motsvarande spolpar på 
rörhalsens övre och nedre sida, varmed ett ver
tikalt magnetfält alstras, erhålles avlänkning i 
horisontell led. Spolparen är alltså riktade 90· 
mot varandra. Spolarna är konstruktivt utfor
made så, att de sluta tätt intill rörhalsen med 
linjespolparet innerst och bildfältsspolparet 
placerat utanför det förstnämnda (jfr fig. 97 i 
nr 2/ 1953 sid. 19). 

För en given bildrörtyp blir med en viss av
länkningsenhet avlänknil}gen på skärmen D cm 

där 

k =en konstant 

Iavl=ström i avlänkningsspolpar, mA 

V
a2 

= andra anodspänning, V .. 
Av formeln framgår dels att avlänkningen D 
är beroende av strömmen genom avlänknings
spolparen, dels att med högre andra anodspän
ning minskas avlänkningskänsligheten. 

För ,bildrör MW36-24 gäller att goda bilder 
erhålles med mellan 7)5 och 11,5 kV andra 
anodspänning, varvid med en avlänkningsenhet 
Philips ATlOOO/ Ol (fig. 97) och Va2 =10 kV 
erhålles horisontella avlänkningskänsligheten 
DI= 33 mA/ cm och vertikala avlänkningskäns
ligheten Dbf=32 mA/cm. Med detta bildrör 
kan en huvudsakligen rektangulär bild om 
29 X22 cm erhållas. För avlänkning från den 
ena ändan av bilden till den andra erfordras 
alltså ca 950 mA för linjerna och ca 750 mA 
för bildfälten. Bildröret har 70· diagonal av
länkningsvinkel. 

Ett blockschem;\ för avlänkningsdelen i en 
mottagare med bildrör 16AP4 återfinnes i fig. 
143. Från linjeavlänkningsgeneratorn erhålles 
en kombinerad puls- och vippspänning (fre-

Fig. 141. Principskiss för bildrör med elektromagnetisk avlänkning. }<;lek.· 
troderna i röret äro normalt sammanbyggda till en enhet - elektronkano
nen. Elektroderna är anslutna till stiften på rörsockeln. Andra anoden till
föres däremot spänning via en på glaskolven anbringad kontakt. K, G, H, 
0, F och A=elektronkanon, X och Y = avlänkningsspolpar för linje- och 
bildfältavlänkning, E=glaskolv, S=skärm. 
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Av civilingenjör Carl Akrell 

kvens / x = 15625 p/ s) med en amplitud om 50 
il 150 V. Denna spänning tillföres linjeslutste
get. ' Som linjeslutrör användes en pentod 
(6BG6G) och från linjeutgångstransformatorn 
med tillhörande avlänkningsspolpar erhålles för 
avlänkningen hörande vippström. Här kan även 
den horisontella bildbredden och ofta den 
horisontella lineariteten varieras. I kretsen in
går en dämpningsdiod (6W4GT) med uppgift 
dels att dämpa vissa svängningar i linj etrans
formatorn vid linjeåtergången och dels att 
möjliggöra tillgång till en hög anodspänning 
för linjeslutröret och bildfältslutsteget. Vissa 
från linjeslutsteget erhållna högspänningspul
ser likriktas (lB3GT +lB3GT) och tillföres 
bildrörssteget (l6AP4) såsom andra anodspän
Ding. 

Den vertikala avlänkningen åstadkommes på 
liknande sätt (frekvens /y = 50 p/s). Från bild
fältavlänkningsgeneratorn erhållen kombine
rad puls· och vippspänning tillföres bild/ält· 
slutsteget (6SN7GT med parallellkopplade 
trioddelar) ; från bildflilttransformatorn med 
tillhörande avlänkningsspolpar erhålles önskad 
vippström . 

För erhållande av önskade vipp strömmar i 
avlänkningsenheten skall vågformen hos av· 
länkningsspänningen över spolparen och där· 
med vågformen hos den till slutstegen förda 
vippspänningen ha visst utseende. Av fig. 144 b 
framgår vippspänningarnas utseende vid rent 
induktiv belastning på slutsteget. I själva ver
ket är belastningen även något resistiv (fig. 
144 c), och drivspänningen skall därför ut
göra en kombination aven rektangulär puls 
och en vippspänning per period. Den till slut
stegets gallersida tillförda spänningen får ock· 
så motsvarande utseende, vilket även framgår 
av genomgången i avsnitt XV, nr 5/ 1953 s. 25. 

Bildfältslutsteget 

Det vertikala avlänkningsslutsteget kan utföras 
i enlighet med något av alternativen i fig. 145. 
Kombinerad vipp· och pulsspänning v ay till· 
föres i fig. 145 a gallerkretsen till det triod· 

Fig. 142. Tvärsnitt genom ett bildfältspolpar för 
elektromagnetisk avlänkning. Spolarna place· 
ras en på var sida om rörhalsen och av figuren 
framgår hur elektronstrålen avlänkas i vertikal 
led av det horisontella magnetfältet. 
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kopplade slutröret 6K6GT. Gallerförspänning 
erhålles på vanligt sätt med katodmotstånd ; 
katoden är bildfältfrekvensmässigt avkopplad 
till jord medelst en stor kondensator. På anod· 
sidan är inlagd en utgångs transformator T y 

som till sin utformning mycket påminner om 
de transformatorer, som inkopplas mellan slut· 
rör och högtalare i vanliga rundradiomottaga. 
re. Till utgångstransformatorns sekundärlind
ning anslutes efter nedtransformering avlänk. _ 
ningsenhetens vertikalspolpar Ay • I detta spol
par utbildas den önskade vippströmmen iay' 
som slutligen orsakar det magnetfält, som av
böjer bildrörets elektronstråle i vertikal led. 

Genom variation av motståndet i katodkret
sen, (1) kan arbets punkten på rörkarakteristi
kan flyttas. Lineariteten hos den vertikala av· 
länkningen påverkas härvid, och injustering av 
lineariteten kan alltså utföras på detta sätt. 
Vertikal bildlörskjutning kan utföras genom 
att till vippströmmen genom avlänkningsspol
paret lägga en likström som injusteras med 
motstånd (2). Strömkretsen f\lrtsättes vid (3) 
till kretsen för horisontell bildjörskjutning. För 
att dämpa svängningar, som kan uppkomma i 
spolparen vid bildfältsåtergångarna, har över 
spolarna lagts motstånd. 

I fig. 145 b återfinnes ett liknande schema 
med e.tt triodslutrör (6S4). I gallerkretsen in
går det motstånd (1), som ger den kombinera' 
de vipp- och pulsspänningen. Genom variation 
av motståndet inställes pulskomponentens stor
lek. I katodkretsen (2) kan vidare lineariteten 
injusteras. Kopplingen rekommenderas av Syl
vania för bildrör med 70° diagonal avlänk
ningsvinkel (16TP4). 

De vertikala avlänkningsspolparen till ame
rikanska mottagare (ly = 60 p/ s) har normalt 
induktansen 30 a 50 mR samt resistanser om 
50 a 100 Q. I dessa spolpar erhålles ofta full 
avlänkning vid strömvariationer om 150 a 200 
mA, vilket, om utgångstransformatorns (T yl 
omsättningstal är 10:1, ger önskad avlänkning 
med 15 a 20 mA på primärsidan. En mindre 
triodkopplad slutpentod, bägge trioddelarna 

o b C . 

Vippspänning Vippspänning Vippspänning 

~ I U lJ flrlr 
. 

, 

R L R + L 

c:::::J IQO' ~ 

Vippström Vippström Vippström 

~ ~ ~ 
.-

Fig. 144. Tillförd vippspänning för alstring av vippström i en resistans (a), induktans (b) och 
en komliination av resistans och induktans (c). . 
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Fig. 145. Schemor för bildfältslutsteg a) med triodkopplad pentod som slutrör samt utgångs
transformator, b) med utgångsautotransformator. 

-

Bildfölt
slutsteg Blldföltutgångs

transformator 

till dubbeltrioderna 6SN7GT, 12AU7, ECC82 
eller trioderna 6S4 och %12BR7 lämpar sig 
alltså för ändamålet. 

pulser 

l , 
HorisonteLL" Horisontell 
linearitet bildbredd 
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Fig. 143. BIockschema 
för en TV-mottagares 
kretsar för Hnj e· och 
bildfäItavlänknin~. 

I Philips avlänkningsenhet ATlOOO/ Ol (för 
bildrör MW36·24) är induktansen blott 7,7 mR 
och resistansen 9,8 Q och för avlänkningen er
fordras ca 750 mA. Är utgångstransformatorns 
omsättningstal 40: 1 erhålles önskad avlänkning 
med ca 20 mA på primärsidan (jfn fig. 146). 

På grund av nedtransformeringen i utgångs
transformatorn behöver strömmen ge.!l0m slut
röret alltså ej bli stor. Den för slutsteget er
forderliga höga anodspänningen, 350 a 500 V 
erhålles som nedan kommer att genomgås från 
linjeslutsteget. 

Godtycklig typ av genomgångna avlänknings
enheter kan användas för utstyrning av slut
steget. Tidigare har i avsnitt XVI, nr 9/ 1953 s. 
20 påpekats, att vid bildbytena för strålens åter
gång endast får åtgå 0,8 ms eller ca 4 o/~ aven 
bildfältsperiod. Återgångstiden får å andra si· 
dan ej heller vara mycket kortare än ~enna tid. 
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lin[eåtergångarna i transformatorn T x höga 
positiva spänningspulser. Dessa pulser dämpas 
ej av slutröret då detta, som ovan påpekats, är 
strypt- under linjeåtergångstiden. Av data på 
linjeslutrör i tab. 17 framgår, att dessa positiva 
pulstoppar ofta har amplituder om 4 a 6 kV. 
Linjeslutrören har därför ofta anoden uttagen 
till en toppkontakt på glaskolven. I schemat 
enligt fig. 147 har pulserna en amplitud om 
4500 V; efter upptransformering likriktas 
spänningen i rör lB3GT. Erhållen spänning, ca 
13 kV, tillföres sedan bildrörets 17CP4 andra 
anod. Likriktarröret får sin glödspänning från 
en särskild lindning på transformatorn, och 
spänningsuttaget sker från glödtrådskretsen. 
På grund av den höga frekvensen (/ x) och det 
låga strömuttaget (vanligen ca 100 {lA) räcker 
en 500 pF kondensator för filtreringen (jfr av
snitt XIII i nr 2/1953 s. 18). I tab. 18 har in
förts data för ett antal högspänningslikriktar
rör. Typerna 5642 (Sylvania) . och EY51 är av 
miniatyrtyp med trådanslutningar. 

1000 
pF 

330 
k 

ECL80 

330k 1,2M 

27000 
pF 

Fig. 146. Principschema för bildfältgenerator och -slutsteg (Philips). Dämpningsdiod 

Vid avlänkningen uppstår nämligen på grund 
av den snabba strömändringen i de vertikala 
avlänkningsspolarna vid strålens återgång höga 
positiya pulsspänningar. Blir återgångstiden 
för kort, erhålles så höga pulsspänningar att 
slutröret, utgångstransformatorn eller rörhålla
ren kan skadas. Pulsens amplitud beror för
utom av återgångstiden även av vågformens ut
seende. Rör 6S4 tål pulsspänningar om 2000 V 
och detta värde får alltså ej överskridas. Van
ligen kan pulserna begränsas till omkring 
1000 V. 

Data för några bildfältslutrör återfinnes i 
tab. 17. Exempel på toppvärden av drivspän
ningarna på gallersidan samt motsvarande spän
ningar på anodsidan återfinnes i tabellen, vida
re framgår fördelningen mellan puls- och vipp
komponenterna. 

I fig. 146 återges ett schema av avlänknings
generator och bildfältslutsteg i en TV-mottaga
re tillverkad av Philips. Från pulsseparatorn 
erhållen sammansatt pulssignal pulsfiltreras 
och tillföres vertikala avlänkningsgeneratorn 
med oscillator av blockeringstyp. Trioddelen 
till ECL 80 användes som oscillatorrör, medan 
Jlentoddelen användes som slutrör. Med en 
aämpningskrets (68 kohm+2200 pF) har de 
positiva pulsspänningarna på slutstegets anod
sida kunnat begränsas till max. 1200 V. Fre
kvensberoende motkoppling tillämpas fÖJ; att 
vippströmmen genom avlänkningsspolarna skall 
få den rätta kurvformen. 

Linjeslutsteget 

Ett horisontellt avlänkningsslutsteg kan utföras 
i enlighet med fig. 147. Linjeslutrörets 
(6BQ6GT) gallerkrets tillföres härvid en kom
binerad vipp- och pulsspänning vax om totalt 
ca 70 V. Vågformen hos spänningen har i stort 
sett ett utseende enligt fig. 114 i nr 5/ 1953 s. 
25, i många mottagartyper är spänningen näs-

14 

tan helt sågtandformad. Slutröret är under en 
linjeperiods linjedel strömförande och anod
spänningen relativt jord är härvid låg. Under 
tiden för elektronstrålens återgång « 10 Ils) 

är däremot slutröret strypt. För att skydda röret; 
om drivspänningen av någon orsak skulle falla 
bort, inlägges vanligen på katodsidan ett katod
motstånd med tillhörande avkopplingskonden
sator. 

En autotransformator (T x) är inlagd på rö
rets anodsida. Denna matar avlänkningsenhe
tens horisontalspolpar Ax' I detta spolpar ut
bildas önskad vippström iax' som i sin tur alst
rar det magnetfält, som avböjer bildrörets elek
tronstråle i horisontell led. 

Medan slutrörets anod under periodernas 

linjedelar är negativ relativt den till steget till

förda anodspänningen uppstår vid de snabba 

Vax ' 

S8QSGT 

470 
k 

l 
I 
I 
I 
I 

=fC 
I 
I 
I 
I 

12AX4GT 

I schemat i fig. 147 återfinnes en s.k. dämp
ningsdiod (l2AX4GT). Under linjeperioder
nas linj edelar är dioden strömförande; den till
förda anodspänningen (+250 V) tillföres slut
röret genom detta rör. Transformatorkretsen är 
härvid dämpad. Vid den därefter inträffade 
snabba linjeåtergången blir katoden hos 
12AX4GT snabbt positivare än anoden, vidare 
är - som tidigare påpekats - slutröret ej le
dande, varför kretsen är helt odämpad och ener
gien i transformatorn T x ger upphov till hög
frekventa svängningar aven frekvens, ofta 75 
kp/ s, som bestämmes av' de ingående kretskom
ponenterna. Så snart den första positiva puls
toppen passerats dämpas därpå följande nega
tiva pulstopp effektivt av dioden, och samtidigt 
återfås en del av energi en i kretsen som ett spän
ningstillskott till den tillförda anodspänningen 
+250 V. I själva verket erhålles med denna 
metod ca 400 V anodspänning. 

183GT 

500 
pF 

+145V 

+2S0V 

+13kV 
till 17CP4 

I +480V 
L_ - - - - - ..!----.!.------h:itiITll'b;Ti l;;:dififä:;;l~ts;Jl-;;uf,ts~t:;;eng 

Fig. 141. Principschema för linjeslutsteg. Förutom önskad vippström iax till avlänkningsspol
paret Ax erhålles hög anodspänning +480 V till bildfältslutsteget och högspänning +13 kV 
till bildrörets 17CP4 andra anod. 
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Tab. 17. Data för bild fält- och !injeslutrör. 

Användning Bildfältslutrör Linjeslutrör 

Typbeteckning 6S4 ECL80 12BH7 6W6GT I 6CD6G PL8l 25BQ6G 6AV5GT 
(pentoddell (en trioddel) ( triodkoppI. ) {6BQ6G)7 

Utförande Miniatyr Miniatyr Miniatyr Glas 

I 
Glas Miniatyr Glas Glas 

Toppvärde hos rppk• m",.,,, V 

drivspänning 
Neg. pulskomponent V 

Toppvärde hos { Vippkomponent V 
utspänning Pos. pulskomponent V 

Anodspänning Va V 

Skärmgallerspänning Vg2 V 

Ånodström la mA 

Skärmgallerström Ig2 mA 

Gallerförspänning Vg V 

Katodmotstånd Rk il 

Erhållen högspänning- Va2 kV 

Glödspänning V f V 

Glö(Iström If A 

Diag. avlänkn.-vinkel aD I o 

Exempel bildrör typ 

Schemaexempel fig. 

1 Till steget tillförd spänning. 
, Hela röret. 
3 Bildrörström Ia2 = 0 ,uA. 

Om ej dämpningsdiodens glödtrådskrets ma-
tas från en särskild transformator där ena glöd-
trådsändan förbundits med katoden måste för-
siktighet iakttagas, så att ej maximalt tillåten 
spänning mellan glödtråd och katod överskri
des. Dämpningsrören har speciellt god isola
tion och tål vanligen minst 4 kV, om katoden 
är positiv relativt glödtråden. 

I fig. 148 återfinnes bilder av typiska kompo
nenter, som ingår i bild fält- och !injeslutsteg. 

De horisontella avlänkningsspolparen till 
amerikanska mottagare (j x = 15 750 p/ s; i Eu
ropa f x = 15625 p/ s) har normalt induktansen 
8 il 20 mH samt resistanser om 10 il 20 Q. 
I dessa spolpar erhålles ofta full a~länkning 
med strömvariationer om ca l A, vilket, om 

cm 

d 
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9·stjft '9-stift 9-stift oktal oktal 9-stift oktal oktal 

60 25 65 75 50 65 
140 

48 32 35 55 50 35 

350 230 320 

800 670 . 480 5500' 4000 4400 

450 485' 350 300 500· 485 275' 460· 

485' .- 170 190" 275' 136 

18 9,5 16 10 92 98 85 78 

1,7 15 24 9 7 

-8,7 -10 

4000 300 82 100 100 

10 12 12 

6,3 6,3' 12,6/ 6,3' 6,3 6,3 21,5 25 6,3 
\ 

0,6 0,3' 0,3/ 0,6' 1,2 2,5 0,3 0,3 1,2 

70 70 66 70 70 

16TP4 MW36-24 19AP4 MW36-24 17CP4 

145 b 146 149 147 

• 350 V + 150 V (tilläggs~änning). 7 6BQ6G har annan glödspänning och ström. 
5 Till steget tillförd skärmgallerspänning. 
6 325 V + 135 V (tilläggsspänning) . 

Fig. 149. Principschema för 
linjeavlänkningsslutsteg 
(Philips). 

Fig. 148. Linjeutgångstrans
formatorn (a), bildfältut
gångstransformatorn (b), Ii
neariseringsspole (c), !inj e
breddspole (d) och avlänk
ningsenhet (e) (ReA). 

c 

. , 
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·190V 

l,Sk 

470 pF 390k 
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- 6V 
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Hor avlönkc 
ningsspolar 

Fig. 150. Enhet för variation av bildbredden i 
TV-mottagare (Philips). 
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Tab. 18. Data för högspänningslikrikta~rör och dämpningsrör för linjeslutsteg. 

Användning Högspänningslikriktarrör Dämpningsrör 

Typbeteckning lX2A EY51 5642 lB3GT 6V3 PY80 oÅX4GT 25W4GT 
(l2AX4GT) 1 (6W4GT) 1 

Utförande I Miniatyr Miniatyr Miniatyr Glas Miniatyr Miniatyr Glas Glas 
9·stift trådanslutn. trådanslutn. oktal 9-stift 

Max. likriktad ström Il mA l 0,2 0,25 2 135 

Max. toppström It mA 10 80 5 17 600 

Max. backspänning Vbl V 18000 17000 10000 30000 6000 

Max. frekvens tilli. sp. f p/ s 300000 300000 

Min. frekvens tillf. sp. f p/s 5000 

" Anod-katodkapacitans Cak pF 1,0 0,8 0,6 1,5 

Glödspänning Vf V 1,25 6,3 1,25 1,25 6,3 

Glödström If mA 200 90 200 200 1750 

'12AX4GT och 6W4GT har annan glödspänning och ström. 

utgångstransformator,ns T x omsättningstal är 
7 :1 ger önskad avlänkning med ca 140 mA på 
primärsidan (vippströmmens toppvärde). Kraf· 
tiga slutpentoder exempelvis enligt tab. 17 läm· 
pa sig för ändamålet. Dessa rör skall kunna 
lämna medelanodströmmar om 70--120 mA. 

I ovan omnämnda avlänkningsenhet Philips 
ATlOOO/ Ol är ind uktansen hos linjespolparen 
5,3 mH och resistansen 5,8 !J, för avlänkning 
av MW36-24 erfordras ca l A. Utgångstrans
formatorns omsättningstal är 3,8:1, varför öns
kad avlänkning erhålles med ca 250 mA. Me
delanodströmmen hos slutsteget enligt fig. 149 
är 98 mA och toppströmmen i röret (PLSl) är 
270 mA. Schemat enligt fig. 149 är i övrigt lik
artat det i fig. 147. Bildbredden kan justeras 
med en liten variabel induktans om 0,16 a 0,9 
mH i serie med avlänkningsspolp~ren. Denna 
spole kan utformas enl' fig. 150. Ofta ingår i 
linjeslutsteget även justeringsmöjlighet för 
lineariteten. 

> 
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~o 

'" :5 

o 
0,01 0,1 

Belastningsström - mA 

\ 
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\ , 

Fig_ 151. Spänningskurva för ett högspännings· 
steg vid varierande belastning. . 

Utgångstransformatorn för linjeavlänkning
en utföres antingen som autotransformator eller 
med primär- och sekundärlindningar. Kärnan 
är normalt av ferrittyp, som genom hög permea
bilitet medger små spolar med små förluster. 

Avlänkningsslutstegen behöver enligt ovan
stående framställning ej tillföras mer än 190 a 
250 V anoclspänning, varvid effektförbrukning
en blott är 20 a 30 W. Genom dämpningsröret 

16 
, 

med tillhörande krets höjes denna anodspän
ning till ett för linjeslutröret och bildfältsslut
steget lämpligt värde, 4Q0 a 500 V. Slutligen 
erhålles f! ån linj~transformatorns högspän
ningskrets 10 a 16 k V till bildröret. Användes 
stora bildrör med 16 a 18 kV som andra anod
spänning ingår i högspänningssteget ofta flera 
likriktarrör i spänningsfördubblarkoppling. 
Från ett högspänningssteg erhållen spänning i 
kV som förhållande till belastningen i mA 
framgår av fig. 151. 

(Slut) 
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ELEKTROTEKNIK 

Elektronisk ~vhländning av hilstrålkastare 
Elektronisk apparatur kan ut
nyttjas för automatisk avbländ
ning av bilarnas strålkastare 
vid möte. 

L ätt jan är inte bara alla lasters utan också 
många uppfinningars moder. Alla bilförare vet 
nogsamt, hur prövande det är att sitta på en 
tätt trafikerad väg i nattrafik med uppmärk
samheten på helspänn för att icke riskera att 
blända av strålkastarna för sent, samtidigt som 
han talar dovt med andarna om de bilförare · 
han möter, som icke visar samma Åke Mjuk
anda. 

Trafikexperter har upptäckt den oerhörda 
ökning av riskerna i trafiken som följer av att 
förare bländas av mötande fordons helljus, och 
deras upptäckt har resulterat i nya paragrafer 
i vägtrafikförordningen. Men erfarenheten vi
sar, att varken upplysning (hm), lagbestäm
melser eller prop~ganda är tillräckliga fltt 
tvinga alla förare till större uppmärksamhet 
under nattkörning. Återstår då endast att lita 
till vad tekniken kan göra för att förbättra 
förhållandena. 

De första bilstrålkastarna var försedda mer! 
endast en glödtråd. För avbländning användes 
en reostat eller helt enkelt en strömbrytare, 
som fick kortsluta ett motstånd i lampkretsen. 
Så småningom infördes två glödtrådar och nu
mera är den ljustekniska sidan av problemet 
knappast möjlig att förbättra utan mycket ra
dikala förändringar. Återstår så att ordna au-

Förstärkare 

tomatisk avbländning. Att sådan principiellt 
varit möjlig med hjälp av fotoceller har länge 
stått klart, men de praktiska· svårigheterna att 
få en dylik anordning att fungera oklanderligt 
har hindrat utvecklingen av sådana apparater 
tidigare. 

Krav på avbländningsautomatik 

De viktigaste kraven på en automatik av detta 
slag kan sammanfattas i följande punkter: 

a) Anordningen skall uta~ tidsfördröjning 
blända av för ett mötande ljus av tillräcklig 
styrka och lika snabbt -koppla om till hel
ljus då den mötande ljuskällan avlägsnat sig. 
b) Anordningen skall förbli i avbländat läge, 
då den mötande bländar av sina strålkastare. 
c) Anordningen skall blända av för mötande 
bilar, även då mötet sker i en kurva men den 
får ej blända av onödigt ofta för andra ljus
källor vid sidan av vägen. 
d) Föraren skall kunna blända av manuellt 
för stadstrafik eller då han ligger bakom 
en annan vagn för det fall att dennes bak
ljus icke är starkt nog att hålla anordningen 
i avbländat läge. 
e) Föraren skall kunna koppla på helljuset 
för att signalera eller vid körning under 
skymningen, då dagslj uset är så starkt att 
helljuset icke kopplas på automatiskt. 
f) Anordningep. skall icke skadas av att an
vändas vid dagsljus. 

Till en början var den största svårigheten att 
få fram fotoceller, som hade tillräcklig känslig-

r--------------------------~ 
I I 2 tr kabeL 

het, så att avbländning erhölls på ett betryg
gande avstånd. Detta kunde erhållas med hjälp 
aven fotocell med elektronmultiplikator, vars 
känslighet är upp emot millionen gånger större 
än en vanlig fotocells. Med denna ökade käns
lighet visade det sig icke vara svårt att upp
fylla kraven a) och b), t.o.m. mycket stora 
variationer i ljusstyrka kunde tolereras. Men 
med den ökade känsligheten följde andra såväl 
elektriska som optiska svårigheter att övervinna. 

Principsche,mat 

Den slutliga lösningen av problemet kan sam
mafattas i princip schemat i fig. 1. Anordning
en drives från bilens normala 6 V-batteri, en 
vibrator omformar lågspänningen till växel
spänning. På vibratortransformatorns sekundär 
ligger två lindningar. Den ena ger ca 1 150 
volt, som efter likriktning tillföres fotocellen, 
den andra ger anodspänning (växelspänning) 
till förstärkarröret och driver genom detta det 

Fotocellens katod 

Samlingslins 

LJUS 

Filter och mask 

Fig. 2. Fotocellen och dess optik. 
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Fig. 1. Principschema för 
elektronisk apparatur för 
automatisk avbländning av 
bilstrålkastare. 
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Fig. 3. LjusvågIängden hos dagsljus resp. glöd
lampa samt känslighetskurvor för fotocell med 
och utan gulfilter. . 

känsliga relä, som utför den egentliga omkopp
ljngen mellan hel- och halvljus. Denna spän
ning uppgår till ca 150 volt; den likriktas di
rekt i förstärkarröret, och för att hållreläet 
(Rh) icke skall klappra, måste dess lindning 
shuntas med en kondensator. 

Spänningen till fotocellen grovinställes med 
en potentiometer, PI (se fig. l) och tillföres 
fotocellenheten via en kabel, som också inne
håller en ledare för utspänningen från foto
cellen till förstärkaren. fotocellens känslighet 
ställes- in på önskat värde med potentiome
tern P2. 

I normalläge, dvs. då helljuset är inkopplat, 
drar förstärkarrörets högra rörhalva tillräck
ligt mycket ström för att hålla reläet i anod
kretsen tillslaget. Då fotocellen träffas av ett 
tillräckligt starkt ljus, avger den en ström, 
som utvecklar en negativ förspänning över 
högra rörhalvans gallerresistans. Härav mins
kas rörets anodström tillräckligt mycket för att 
reläet i anodkretsen skall släppa. Står då av
bländningskontakten Sa i läge »Automat» (som 
i fig. 1), får belysningsreläet Rb spänning och 
bländar av strålkastarna. Samtidigt som reläet 
släpper, kopplas en mycket större resistans in 
i förstärkarrörets gallerkrets (potentiometern 
P3 i fig. l) och härigenom ökas fotocellens 
känslighet ca tio gånger. Skulle avbländnings
kontakten Sa stå i sitt undre läge, är strålkas
tarna redan avblän~de och intet händer. Då 
ljuskällan försvinne~, dvs. den mötande bilen 
har passerat, försvinner den negativa förspän
ningen från fotocellen, och reläet slår till på 
nytt, så att belysningsreläet blir strömlöst och 
helljus!!t kopplas på. Samtidigt minskas foto
cellens känslighet. 

Slutes helljuskontakten Sh, kommer rörets 
vänstra halva att dra ström, och då de båda 
anoderna är hopkopplade, kommer hållreläet 
alltid att vara tillslaget, oavsett vad som hän
der med anod strömmen i den högra rörhalvan, 
vilket betyder att helljuset alltid blir inkopp
lat, om avbländningskontakten står i läge 
»Automat». 
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Fotocellen och dess optik 
Innan~ätet i själva fotocellhuset utgöres för
utom av fotocellen med dess motståndssats dels 
aven samlingslins och dels en bländare - eller 
kanske rättare mask - och ett gulfilter. Fig. 2 
antyder dessa delar. Samlingslinsen koncentre
rar ljuset på gulfiltret, som avpassar den starkt 
blå-violett-känsliga fotocellens känslighetskur
va till det ljus - huvudsakligen av gul-röd ka
raktär - som den skall arbeta för. Den när
mare mekanismen i denna anpassningsprocess 
framgår av fig. 3, där ljusfördelningen hos 
dagsljuset resp. eh genomsnittsglödlampa sam
manställts med känslighetskurvorna för foto
cellen, dels utan och dels tillsammans med gul
filtret, vars transmissionskurva också återges 
i fig. Den resulterande känslighetskurvan -
streckad i figuren - visar en stark betoning 
av det gula och i viss mån också av det röda 
ljuset. Genom denna avvägning erhåller man 
dels okänslighet för sådant ljus, som härrör 
från dagsljus, neonskyltar (ofta grönt eller 
blått) eller lysämnesarmaturer ' o.dyl., medan 
känsligheten för det röda baklj uset från en 
framförvarande bil bibehållits. 

Kravet att apparaten icke skall reagera för 
ovidkommande ljuskällor vid sidan av vägen 
strider dels_ mot kravet på, att avbländning 
skall ske även då man möter ett fordon i en 
kurva. Genom att välja en lämplig kompromiss 
på vidden av den ljussektor, inom vilken av
bländning sker, kan dock detta krav få en för 
praktiskt bruk lämpad lösning. Detta sker med 
hjälp av masken mellan gulfiltret och fotocel
lens katod. Maskens läge måste också avpas
sas så att det ljus,_ som reflekteras från den 
egna bilens strålkastare, vid körning på våt I 

asfalt eller vintertid och i snöyra ej åstadkom
mer en automatisk avbländning. Av dessa krav 
dikteras maskens inställning i höjdled. 

Denna höjdledsinställning av masken påver
kas emellertid också av hur fordonet är lastat 
- moster och morbror från Skövde kanske sit
ter i . baksätet - och känsligheten för nor
malt ljus dvs. från mötande fordon, kommer 
att minskas, om man maskar av för kraftigt 
för ljus från lågt belägna ljuskällor. Även höjd
ledsavpassningen av masken blir alltså en kom
promiss. 

Praktiska synpunkter 

Ungefär så långt kan man komma 'med skriv-

Fig. 4. De olika de
larna, som ingår i ap
paraturen för elektro
nisk avbländning av 
strålkastarna, kan 
exempelvis monteras i 
bilen på detta sätt. 

, 

bords- och laboratoriekonstruktion för av
bländningsanordningen - sedan måste den ta
gas ut på praktiska prov. Först kommer då 
frågan om det rent mekaniska utförandet, som 
i allt väsentligt kommer att följa de erfarenhe
ter, man redan har från fabrikation av bil
radioapparater, nämligen robust mekaniskt ut
förande, rostskydd och skaksäkert montage -
särs~ilt med tanke på det ganska känsliga håll
reläet - samt känsligheten för spänningsva
riationer hos bilbatteriet. Dessa utgöra ett icke 
allt för enkelt problem, om man betänker att 
batterispänningen kan variera 15 0/O upp eller 
ned från batteriets nominella 6,5 volt. Huvud
delen av dessa variationer tas emellertid upp 
av strömregulatorröret i vibratortransforma
torns primär, och om man undersöker den di

stans anordningen bländar av på vid olika bat

terispänningar visar det sig, att denna varierar 

nedåt med <:a 7 0/0, då batterispänningen är så 

låg som 5,5 volt, medan den endast ökar med 

ca 2 0/0, då batterispänningen gått upp till 7,5 

volt. Den senare variationen är icke allt för 

allvarlig, medan den förra kan ge anledning 

till invändningar, om det icke vore så, att bat

teriet i alla fall måste laddas, om dess spänning 

sjunkit så lågt som till 5,5 volt. 

En annan fråga av betydelse både för bilens 

batteri och för dess generator är, att anord

ningen icke får draga allt för stor ström. I prak

tillen har det visat sig, at~ man kan begränsa 

, strömförbrukningen till mindre än 2,5 A, då 

bilen har sexvoltssystem och under 1,4 A då 

den har 12-voltssystem. 

Ytterligare en omständighet måste tagas i 

betraktande vid det praktiska utarbetandet av 

en avbländnings anordning med multipelfoto

cell. Kör man nämligen med spänningarna på 

under dagsljus, kan fotocellen producera så 

stark ström, att den allvarligt skadas. Detta 

undviker man genom att välja resistanserna i 

fotocellens spänningsdelare tillräckligt höga. 

De relativt svaga strömmar, som alstras vid 

normal användning nattetid påverkas ej nämn

värt av dessa stora resistansvärden, medan de 

stora resistansvärdena effektivt begränsar 

strömmen till för fotocellen säkra värden när 

dagsljuset får verka på fotocelllen. 
(H) 
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Automatisk ,brusavstängare 
mottagare 

för superr'egenerativa 

Den anordning, som i det följande kommer 
att beskrivas, är avsedd att avlägsna det besvä
rande brus, som förekomrrier hos superregene
rativa detektorer, då mottagna signaler saknas. 
Ifrågavarande brus, från högtalaren räknat, är 
ofta flera gånger starkare än den mottagna sig
nalen plus restbrus, varför det stundom kan 
vara rätt prövande att avlyssna en dylik motta
gare, särskilt om sändningarna är av intermit
tent natur. 

Högtalare 

Av Lennart Brandqvist 

Avstängningsanordningens princip grundar 
sig på den amplitudskillnad som föreligger 
mellan utspänningarna från detektorn då mot
tagen signal saknas och då mottagen signal er
hålles från antennen. Vanligen är, som förut 
nämnts, utspänningen i det förra fallet störst. 
Principen är följande: Brusspänningen från 
detektorn förstärks upp till storleksordningen 
tiotal volt, likriktas med en diod och får via 
ett effektsteg påverka ett relä, vilket håller hög
talaren frånkopplad så länge ingen signal in
kommer på antennen; det är sålunda bruset 
självt som stänger av mottagaren. När en sig
nal kommer in, försvinner bruset till en grad, 
som beror på signalens styrka. Härvid minskar 
också minusspänningen till effektsteget, var
vid reläet kopplar in högtalaren. 

Fig. L Principschema för brusavstängare avsedd att anslutas till superregenera
tiv mottagare. 

Iförsöksmodellen (se fig. 1) erhöll förf. ca 
5 ggr högre likspänning utan signal än med 
signal, vilket var mer än tillräckligt för att få 
anordningen att fungera med betryggande sä
kerhet. Detektorn som använts är beskriven i 
POPULÄR RADIO nr 12/ 52. 

Efter detektorn är inkopplat ett RC-filter, 
avsett att förhindra pendel spänningen från de
tektorn att komma in i LF-förstärkaren och 
förorsaka överstyrning. Se fig, 2. Gränsfrekven
sen för detta filter är förlagd till ,5 000 Hz. 

Lågfrekvensförstärkaren är av helt vanlig typ 
och har förstärkningen ca 500 ggr. Brusav
stängaren anslutes till slutrörets anod via en 
kondensator enl. fig. L 

Reläet som använts är av surplus-typ, som 
trimmats att slå till för 2 mA, varigenom ett 
6SN7 räcker till för manövreringen av reläet. 

Med hjälp av potentiometern P inställes 
strömmen genom reläet strax under tillslags
gränsen, då mottagen signal saknas. 

Filtret vid 6SN7:s galler bör ha så lång 
tidskonstant, att de fluktuationer i likspän
ningen, som förorsakas av bruset och modula
tionen, utjämnas. Å andra sidan får inte tids
konstanten vara så lång, att märkbar fördröj
ning erhålles vid inkopplingen av högtalaren, 
I det föreliggande fallet är tidskonstanten 
T=RC=O,HMQ) 'O,H/kF) = 0,01 s, vilket är 
lagom. 

I regel används inte superregenerativa mot
tagare för stationärt bruk, men med brusav
stängare kan den ha sitt berättigande, särskilt 
om man endast är intresserad. av ett fåtal sta
tioner. 

Till sist bör det påpekas, att myndigheterna 
inte ser med så blida ögon ~å de »blåslam
por», som ligger och knattrar och kanske stör 
radiopolisen. För att förhindra den störande 

Fig. 4. Principschema för superregenerativ 
mottagare med HF-steg, LF- och slutsteg samt 

.brusavstängarsteg, bestyckad med 3 st. 6SN7. 
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Fig. 2. Mellan den superregenerativa 
detektorn och den efterföljande LF-för
stärkaren bör inkopplas ett RC-filter_ 
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utstrålningen och freda samvetet kan ett HF
steg enl. fig. 3 inkopplas mellan antennen och 
detektorns ingångsklämmor. Högfrekvenssteget 
kan vara av gallerjordad typ (se Radioteknisk 
uppslagsbok sid. 158), som ger god skärmning 
mellan detektorn och antennen. 

Någon nämnvärd förstärkning är inte att 
räkna med i steget i denna utformning, men 
man vinner förutom frihet från utstrålning, att 
antennen inte kommer att inverka på detek
torns quench-frekvens och får denna att glida. 

Fig. 3. Ett gallerjordat HF-steg före den super
regenerativa detektorn förhindrar att utstrål
ning sker från antennen. 

1/26SN7 1/26SN7 6SN7 
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BYGG SJÄLV: 

Här kolIllll.eT en utförlig be
skrivning aven högklassig 
FM-tillsats, som vem som helst 
kan bygga. Den kan med för
del anslutas till den tidigare i 
POPULÄR RADIO beskrivna 
Williamson-förstärkaren. 

Ä ven om rundradions framtid här i Sverige 
ännu inte är avgjord, kan man nog ändå räkna 
med att den FM-sändare på UKV-rundradio
bandet, som under några år varit i drift i Stock
holm" kommer att fortsätta sändningarna_ Där
med har man en chans att ordna med förstklas
sig rundradiomottagning inom en radie av ca 
100 km från Stockholm_ Se kartan i fig_ L 

1 Se Nya FM-stationen i Stockholm, POPULÄR 
RADIO 1953, nr 3, s_ 12_ 
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Solo 
• Uppsala 

• 

En FM-tillsats 

Fördelarna med FM-rundradio är kanske 
kända' för de flesta, men det kan här ändå er
inras om att man vid FM-mottagning dels slip
per ifrån en mängd störningar och dels får med 
ett mycket vidsträckt toIifrekvensområde_ Båda 
dessa omständigheter gör att kvaliteten på 
rundradioöverföringen blir en helt annan än 
den man är van vid_ I själva verket är skillna
den enorm: den lägre störnivån och det vid
sträcktare frekvensområdet vid FM-överföring 
på UKV ger nämligen helt andra och gynn
sammare förutsättningar för en naturtrogen 
återgivning än mellanvågsöverföringen_ 

Denna fråga har ju tidigare mera ingående 
behandlats i POPULÄR RADIO i olika sam
manhang_ Här skall nu ges konkreta anvis
ningar för hur man kan bygga en tillsats för 
FM-mottagning_ Denna kan anslutas till nål-

» 
2 Se FM-rundradion enkelt förklarad, POPU
LÄR RADIO 1953, nr 4, s. 13. 

Fig. L ~arta vi
sande den unge
färliga räckvidden 
förnuvarandeFM
sändaren i Stock
holm. 100.uV/ m 
visar gränsen för 
god mottagning i 
tättbebyggda sam
hällen, 25 /-lV/ m
gränsen anger 
gränsen för mot
tagning på lands
bygden. 

• 

mikrofonuttagen på den ordinarie rundradio
apparaten, men ännu bättre är det, om man 
går in för att använda en högklassig LF-för
stärkare, exempelvis den Williamson-förstärka
re, som tidigare beskrivits i denna tidskrift! 

Det är ju så att om man önskar ta vara på 
FM-systemets möjligheter bör man ha en verk
ligt förstklassig lågfrekvensdel. Förstärkaren 
bör sålunda förutom stort frekvensområde ha 
låg distorsion och låg brumnivå, så att FM
UKV-överföringens goda distorsions- och stör
ningsegenskaper verkligen kommer till sin rätt. 

I 

Vad menas med FM-UKV-rundradio? 

Först några ord om FM-UKV-rundradions tek
niska bakgrund. 

FM-UKV-rundradiostationerna kommer i 
första omgången att förläggas till det så kalla· 
de FM-UKV-rundradiobandet på UKV. Detta 
är beläget mellan 88 och 100 MHz, dvs. inom 
våglängdsområdet 3,15-3,28 m! Det är alltså 
ett rätt bra hopp från kortvågsområdet, som 
slutar vid ca 20 MHz (15 m) och UKV·rund
radioområdet, och det går av denna anledning 
inte utan vidare att använda sig av samma 
kopplingar som för kortvågsområdet. Vid dessa 
höga frekvenser får nämligen den nästan mi
kroskopiska induktans, som en liten lednings
stUl'l1P besitter, så hög reaktans att den kom
mer att spela en icke försumbar roll i UKV
kretsarna. Å andra sidan får även mycket små 
kapacitanser, exempelvis den mellan en led
ningstråd och chassie eller mellan två närbe
lägna ledningar, så liten reaktans att den kan 
verka störande. Av dessa orsaker måste man 
gå in för ett speciellt uppbyggnadssätt av UKV
kretsarna. 

8 Se En Williamson-förstärkare. POPULÄR 
RADIO och TELEVISION, 1954, nr 4, 5 och 6. 

• Jfr diagrammet på sid. 21, som visar hur fre
kvensområdet mellan 30 och 300 MHz, dvs. 
UKV-området, disponerats för olika slag av 
radiokommunikation. 
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Vid frekvensmodulerad sändning låter man 
bärvågens frekvens variera i takt med module
ringsspänningens variationer. För att man skall 
få med alla moduleringsprodukterna måste 
man därvid arbeta med en bandbredd hos kret
sarna, som är väsentligt större än den man kan 
tillämpa vid amplitudmodulering_ Vid FM
UKV-rundradio har man ett frekvenssving av 
±75 kHz och därvid är det nödvändigt att ha 
en bandbredd i mottagaren av ca 300 kHz_ Vid 
AM-rundradio har man som bekant mycket 
»snävare» kretsar med kanske 5-8 kHz band
bredd_ Därav följer, att man för FM-UKV-mot
tagare måste utnyttja speciella typer av mellan
fretc.venskretsar_ I stället för en mellanfrekvens 
av 475 kHz, som är vanlig i AM-rundradiomot
tagare, arbetar man vanligen med 10,7 MHz 
som mellanfrekvens; detta för att på enkelt 
sätt få tillräcklig bandbredd_ 

Vid frekvensmodulering måste man på mot
tagarsidan ha en annan typ av demodulator 
eller detektor än den som användes vid ampli
tudmodulering_ Även om denna detektor är nå
got mera komplicerad till sin uppbyggnad och 
dessutom kräver ett visst trimningsarbete för 
att fungera tillfredsställande, erbjuder den inga 
oöverkomliga svårigheter för en amatör att 
klara_ 

Det kan tilläggas, att den FM-tillsats, som 
kommer att beskrivas här, är uppbyggd avenk
la enheter, vilket gör att såväl uppbyggnaden 
som trimnings förfarandet blir mycket enkelt_ 
I själva verket bör vem som helst med någon 
erfarenhet av amatörbygge vara i stånd att 
bygga apparaten_ 

FM -tillsatsens principschema 

FM-tillsatsens blockschema visas i fig. 2. Som 
synes består mottagaren av ett HF -steg, följ t av 
ett kombinerat blandare- och oscillatorsteg 
(självsvängande blandare). _Därefter följer två 
MF-steg, varav det senare samtidigt fungerar 
som begränsarsteg. Slutligen kommer FM-de
tektorn, från vilken erhålles LF-spänningen, av
sedd att tillföras nålmikrofonuttagen på en ra
diomottagare eller ingången på en separat LF
förstärkare. 

Principschemat för FM-mottagaren visas i 
fig. 3. Från antennen kommer man in på ka
todkretsen i HF-steget, som är bestyckat med 
en triod, en EC92, i gallerjordad koppling. In
gångsimpedansen för det gallerjordade steget 
är mycket låg, under det att utgångsimpedan
sen är hög. Inimpedansen är av storleksord
ningen 300 ohm, vilket betyder, att om man 
har en vikt dipol, som just har 300 ohms impe
dans, får man god anpassning till mottagaren, 
förutsatt att man använder 300 ohms matar
kabel. 

God skärmning mellan ingångs- och ut
gångskretsen erhålles i detta förstärkarsteg. 

Fig. 2. Blockschema för FM-tillsatsen. 
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Fig. 1. Frekvensfördelningsplanen för frekvensornrådet 30-300 MHz. F=radiotrafik mellan 
fasta radiostationer (kommersiell telefon eller telegramtrafik). R=radiotrafik mellan rörliga 
stationer eller mellan fast och rörlig station på land (ex. polisradio). RFI=radiotrafik flygplan
flygplan eller flygplan-markstation. Rt.= radiotrafik mellan flyttbara landstationer. NFI=radio
navigering för flygtrafiken. A=amatörer. Ru+TV=rundradio eller television. 

Frekvensfördelningsplanen för UKV 
Enligt radiokonferensen i Atlantic City 1947, 
som varit i kraft sedlln jan. 1949 för UKV
området, gäller den frekvensfördelningsplan, 
som återges i fig. 1. Av särskilt intresse är de 
frekvensområden, som upplåtits för rundradio 
och television, nämligen band I, dvs. 41-68 
MHz, band II 87,5-100 MHz, band III 174-
216 MHz. Av dessa frekvensband användes 
band I och III uteslutande för television och 
band II för rundradioöverföring. Band I och III 
är uppdelade på ett antal olika kanaler. I Väst
europa är kanalerna 2-10 inom band I och III 
fastställda. Se tab. 1. Observera att kanalnum
reringen börjar med nr 2. Kanal l (41-47 
MHz) konpn~rdock inte att användas. Denna 
nya kanalnurnrering, som avviker från den som 
tidigare tillämpats bl.a. i POPULÄR RADIO 
och TELEVISION, har fastställts av Svenska 
Elektriska Kommissionen (SEK). Se Svenska 
Elektrotekniska normer SEN R4203. 

Tab. 1. Kanaler för televisionsöverföring i Sve-
rige, Danmark m.fl. länder. 

Frekvens- Bild- Ljud-
Kanal band frekvens frekvens 

MHz MHz MHz 

2 47- 54 48,25 53,75 

3 54- 61 55,25 60,75 

4 61- 68 62,25 67,75 

5 174-181 175,25 180,75 

6 181-188 182,25 187,75 

7 188-195 189,25 194,75 

8 195-202 196,25 201,75 

I 

Gallret fungerar nämligen som skärm mellan 
de båda kretsarna. Det är alltså ingen risk för 
att oscillatorspänningen skall komma ut i an
tennen. 

Ingångskretsen utgöres i modellapparaten av 
en enhet, typ F334 (fabrikat Görler) . Denna 

LF 

9 

10 

202-209 

209-216 

203,25 

210,25 

208,75 

215,75 

I Frankrike är TV-banden I och III upp
delade på det sätt som anges i tabell 2. 

Tab. 2. Kanaler för televisionsöverföring 
Frankrike. 

Frekvens- Bild- Ljud-
Kanal band frekvens frekvens 

MHz MHz MHz 

41,5-49 46,0 42,0 

l 162-176 

2 176-190 185,25 174,1 

3 190-204 

4 204-218 

I England är kanalindelningen den som åter-
ges i tab. 3. 

,Tab. 3. Kanaler för televisionsöverföring i Eng-
land. 

Frekvens- Bild- Ljud-
Kanal band frekvens frekvens 

MHz MHz MHz 

l 41-48 45 41,5 

2 48-53 51,75 . 48,25 

3 53-58 56,75 53,25 

4 58-63 61,75 58,25 

5 63-68 66,75 63,25 

Betr. England föreligger planer att »exploa
tera» även band IV som omfattar frekvensornrå
det 470-585 MHz för television, men såvitt 
bekant är ännu ingen kanalindel1!.ing fastställd. 

krets är avstämd till mitten av rundradioban· 
det på UKV. Genom att kretsen är hårt belas
tad av det efterföljande röret blir bandbredden 
så stor, att man kan ha den fast avstämd; den 
täcker flera tiotal MHz. 

Självsvängande blandarsteg 

I nästa steg, blandarsteget, som också är be
styckat av ett rör EC92, ingår en självsvängan
de triod som blandarrör. Hela blandarsteget 
kan köpas färdigt som en enhet (F335), som 
omfattar de delar i schemat, som befinner sig 
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Fig. 3. Principschema för FM·tillsatsen. 

innanför den streckade linjen. Denna enhet in· 
nehåller förutom en signalkrets, som kopplas in 
i ingångsrörets anodkrets, en oscillatorkrets 
för den självsvängande blandartrioden och -
i anodkretsen på blandarröret -- en mellan· 
frekvenskrets, till vilken sedan den efterföljan
de MF-förstärkaren anslutes. 

Den koppling, som tillämpas här, är relativt 
ny. Blandartrioden fungerar samtidigt som 
oscillatorrör och blandarrör. Induktiv återkopp
ling tillämpas för trioden för alstring av oscil
latorspänningen, och signalen från ingångsste
get påföres här det kombinerade blandar- och 
oscillatorsteget i en symmetripunkt (i förhål
lande till jord) på oscillatorkretsen. Denna 
symmetrianslutning har skett för att förhindra, 
att oscillatorspänningen skall komma ut på' 
förkretsen och via förröret ut på antennen. 

Symmetriuttaget är anordnat med hjälp av 
två 15 pF-kondensatorer över oscillatorkretsen. 
Dessa kondensatorer jämte rörets gallerkatod
kapacitaqs samt en kondensator T B+SO pF (se 
fig. 5) bildar en växelströmsbrygga. För att 
bryggan skall bli balanserad skall T B i serie 
med 50 pF vara=Cin. Därvid kommer punkten 
A på chassiepotential, vilket betyder att ingen 
oscillatorspänning kommer ut på signalkretsen. 
Däremot kommer signalspänningen in mellan 
rörets galler och katod. Det betyder att såväl 
Isignalspänningen som oscillatorspänningen 
kommer in s~m styrspänning på det kombine
rade blandar- och oscillatorröret och man får 
då i detta rör s.k. additiv blandning. 

En annan finess är, att man för den i blan
darrörets anodkrets uppträdande mellanfre
kvensspänningen tillämpar en viss grad av posi
tiv återkoppling, Den återkopplingsväg man 
har för mellanfrekvensen, är närmare angiven 
i fig. 6. (Man får tänka sig att oscillatorkret
sen, som har resonansfrekvensen ca 100 MHz, 
har försumbar impedans vid mellanfrekvensen 
10 MHz). Återkopplingsspänningen är=O om 
förhållandet Cga/TB=lS/SO, dvs. om TB~ 
3'Cga, men ökar om TB>3,33Coa' Motkopp
ling erhålles om T B>3,33 Cga. Nu inställes ju 

T B till ett visst värde vid balansering av oscilla
torkretsen, varför man inte kan variera åter
kopplingsgraden för mellanfrekvensen med T B' 

Genom att ändra på värdet på avkopplingskdn
densatorn på 50 pF kan man däremot ge åter
kopplingsgraden lämpligt värde. Ökas detta 
värde till exempelvis 100 pF, minskar åter
kopplingsgraden och ev. inträder då motkopp
ling. 

Att man söker tillämpa viss gx:ad av positiv 
återkoppling för mellanfrekvensen beror på att 
man vill höja utgångsimpedansen hos Ee92, 
som utan denna återkoppling har relativt låg 
inre resistans, ca 15 kohm. Den dämpar därför 
starkt MF-kretsen och det är för att kompen
sera denna dämpning, som återkopplingen in
förts. Samtidigt uppnår man genom återkopp
lingen en viss förstärkningsökning. 

MF-stegen 

Från det självsvängande blandarröret erhål
ler man nu mellanfrekvensen 10,7 MHz till de 
två mellanfrekvensstegen, som är bestyckade 
med röret EF42. Det första MF-steget är ordi
närt kopplat och ger en förstärkning av ca 100 
ggr, det andra MF-steget fungerar samtidigt 
som begränsarsteg. Det är sålunda försett med 
en gallerläcka på 200 kohm. När amplituden 
hos MF-spännlngen överstiger rörets gallerför-

lSp 

-- ----vs -------

Fig. 5. Signalspänningen V s påföres den utba
lanserade punkten A på oscillatorkretsen. 

1
3 6,3V 

-250v 

spänning, som erhålles över katodmotståndet 
R7, uppkommer en gallerström, som ökar 
dämpningen i den i gallerkretsen liggande MF
kretsen. Härvid erhålles en viss begränsning av 
amplituden vid mycket hög signalspänning. 

FM·detektorn 

Efter de båda MF-stegen följer sedan en FM
detektor. Denna detektor har till uppgift att 
återvinna den LF-spänning, som är »inpräg
lad» på den till mellanfrekvensen transponera
de signalspänningen. Eftersom man vid fre
kvensmodulering låter bärfrekvensen varieras i 
takt med ~F-spänningen, måste man emeller
tid ha frekvensselektiva anordningar, som om
vandlar frekvensändringarna i bärvågen till 
motsvarande LF·spänning. 

I modellapparaten tillämpas en typ av FM
detektor, som går under benämningen »kvot
detektor». 

Principen för denna detektor är i korthet 
följ ande (j fr fig. 7): Från ett bandfilter av
stämt till mellanfrekvensen uttages från sekun
därlindningen signalspänningen till två serie
kopplade dioder. Till sekundärlindningens 
mittuttag är ansluten en extra sekundärlind
ning, som anslutes till diagonalgrenen i den 
bryggkoppling, som bildas av de två dioderna 
Dl och D2 och kondensatorerna el och e2. 

MF 

Fig. 6. Motkopplingskanalen för MF·spänning
en ser i »renodlat» skick ut på detta sätt. 
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Fig. 4. Kopplingsschema 
för FM·tillsatsen. 

Om inkommande signalspänningens frekvens 
sammanfaller med resonansfrekvensen hos 
bandfiltret (jfr fig. 8 a), blir de spänningar 
EDi resp. ED2, som erhålles över dioderna 
Dl och D2, lika stora, vilket betyder att den 
likriktade spänning, som erhålles över konden
satorerna Cl och C2 blir lika stor. Det betyder 
också, att spänningen mellan punkterna LF 
blir=O. Avviker däremot inkommande signa
lens frekvens från resonansfrekvensen, får man 
olika stora värden på spänningarna EDi och 
ED2 och därmed olika stora likriktade spän
ningar över kondensatorerna Cl och C2. Jfr 
fig. 8 b. Därmed får man också en differens
spänning mellan punkterna LF. Om frekven
sen ökar får man en differensspänning i en 
viss riktning, om den minskar, får man en dif
ferensspänning av motsatt polaritet. Differens
spänningens storlek är proportionell mot fre
kveJlsavvikelsen. På detta sätt får man en in
kommande frekvensmodulerad signal »över
satt» till en LF-signal, som varierar i takt med 
frekvensändringarna i signalspänningen. 

Karakteristiskt för kvotdetektorn är nu, att 
man genom att inkoppla en stor elektrolytkon
densator C3 över belastningsmotstånden Rl 
och R2 ger denna krets (Rl+R2+C3) så stor 

ED 
D1 

D2 
ED2 

R1 

R2 

Fig. 7. Förenklat principschema för kvotdetek-

tidskonstant, att snabba amplitudändringar i 
inkommande signalspänningen inte hinner för
ändra spänningen över kondensatorn C3. Man 
får i stället vid ökande signalspänning en ökan
de belastning på MF-kretsen, vilket reducerar 
inkommande signalens amplitud; med andra 
ord: man får en effektiv störspänningsunder
tryckning. Detta är den stora fördelen med 
kvotdetektorn : den reagerar inte för inkom
mande snabba störpulser ; de »äts upp» av 
laddningskondensatorn. 

Glödströmskretsen 

Glödströmskretsen i FM-tillsatsen är märklig 
såtillvida, att man måste använda sig aven 
drossel ~ch avkopplingskondensatorer i vissa 
punkter av glödströmskedjan ; detta för att 
förhindra att överföring av HF- eller MF
energi skall ske mellan de olika stegen via 
glödströmskretsen. Avkopplingskondensatorer
na kortsluter effektivt de ,högfrekventa och 
mellanfrekventa komponenterna, drosseln ut
gör spärr för dessa frekvenser. 

FM-tillsatsen skall ha 6,3 V glödspänning 
och 250 eller 150 V anodspänning. Samtliga 
glödtrådar har sin ena hranch jordad, vilket 

LF 

betyder, att man inte utan vidare kan använda 
ett nätaggregat, där man har mittpunkten på 
6,3 V-spänningen ansluten till chassiet. I så 
fall kortslutes ju ena halvan av glödströmslind
ningen. Man får då först ta hort jordningen i · 
glödströmslindningens mittpunkt. Detta gäller 
exempelvis om man tänker använda det nät
aggregat, som heskrevs i POPULÄR RADIO 
nr 1/ 1953 för strömförsörjningen. 

Vid FM-överföring tillämpar man en viss 
grad av diskanthöjning på sändarsidan" vilket 
gör det nödvändigt att på mottagarsidan sänka 
diskanten från ca I kHz och uppåt med ca 6 dB 
pr oktav. Det sker i tillsatsen med kombinatio
nen Rll+CI3. 

Ledningsdragning 

Ledningsdragningen för FM-tillsatsen framgår 
av fig. 4. Det måste särskilt understrykas, att 
det är av största betydelse, att man drar led
ningarna som för högfrekvens i så nära över
ensstämmelse som möjligt men vad som är an
givet på kopplingsschemat. Placeringen av av-

1 Se Nya FM·stationen i Stockholm. POPULÄR 
RADIO 1953, nr 3, s. 12. 

E. 
T 

torn. Jfr. fig. 8. Obs.! ED överst på figuren Fig. 8. I kvotdetektorn erhålles LF-spänningen som skillnaden mellan spänningarna EDl och ED2• 

skall vara EDi• Se texten. 

o C H T E L E V I S lON - N R 8 - l 9 ii 4, 23 



kopplingskondensatorerna Cl, C2, C6 och C14 

är särskilt kritisk liksom jordpunkternas läge. 

Mycket trassel med oavsiktlig återkoppling 

med ty åtföljande självsvängningsfenomen und· 

går man, om man håller sig så nära modell

apparatens ledningsdragning som möjligt. 

Viktigt är också att iakttaga, att alla varma 

ledningar, dvs. ledningar som inte går till jord

punkter men som för högfrekvens, blir så korta 

som möjligt och drages så nära chassiet som 

möjligt. Detta gäller också glödströmsled-

ningarna. (Forts.) 

vAra llsare Ir vAlkomna med bidrag 
under denna rubrtlL: knepiga kopp
lingar och mltmetoder, lllttlllverka
de detaljer, enkla och effektiva hjllp
medel tör service och felsökning etc. 
Varje Infört bidrag honoreras med 
kr. 5:-. 

» Radioväckning» 

Då man skall höra på ett radioprogram vid en 

bestämd tidpunkt glömmer man ibland bort att 

koppla på radion. Man kan då tillverka denna 

anordning så kopplas radion på när man öns

kar. Man skruvar fast på en träskiva en väckar

klocka och en vippströmbrytare, och då kloc

kans alarmanordning är uppdragen förbinder 

man uppdragningsskruven, på vilken en tråd

rulle el. dyl. är fastsatt, medelst ett gummiband 

nu VIlggytta, 

med strömbrytarens vipparm. (Se fig.) Där

efter kopplas radions strömbrytare på, och 

man förbinder nätsladden med väggurtaget via 

strömbrytaren vid klockan. Då klockan ringer 

vindar uppdragningsskruven upp gummiban

det, som slår till strömbrytaren, och så går ra

dion igång. 
(R. Björnert) 

Lindning av UKV -spolar 

Ibland kan det vara svårt att få rätt diameter 

på självbärande UKV-spolar. Ett bra sätt är 

aU linda dem på ett borr med 1/ 2 mm mindre 

diameter än spolen. (BlI) 

Rengöring av lödkolv 

En lödkolv blir med tiden belagd med oxider 

o.d. som försämrar effekten. Om man doppar 

spetsen på en varm- lödkolv i vatten försvinner 

beläggningen. (BlI) 

Isolering' av strömbrytare 

En del 2-poliga strömbrytare har ingen skilje

vägg mellan uttagen. För att förhindra överslag 

kan man hälla dit litet smält paraffin e.d. som 

täcker alla oisolerade metalliska delar. 
(BlI) 
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Dioddetektor med låg distorsion 
En vanlig dioddetektor kan som bekant ge hög 

distorsion vid höga moduleringsgrader.' En be

tydelsefull sak i detta sammanhang är, att 

resistansen för diodlikströmmen och impedan

sen för tonfrekvensväxelströmmen får olika 

stora värde~ - ju större skillnad, desto mera 

distorsion, vid viss moduleringsgrad. Man kom

mer ifrån denna nackdel genom att övergå till 

en anodjordad detektor! Men då erhålles i 

stället ingen spänning för automatisk förstärk

ningsreglering. 

Ett sätt att kombinera dioddetektorns lik-

Under rubriken Radioindustrins ny
heter införes uppgifter från tillverkare 
och importörell om nyheter, som av 
företagen introduceras på marknaden. 

Ny piezoelektrisk nålmikrofon 

En mycket störande distorsionsart vid gram

mofonavspelning är intermodulation i nålmi

krofoner. Äldre nålmikrofoner uppvisade redan 

vid hastighetsamplituder av 10 cm/s starkt sti

gande intermodulationsgrad; i moderna nål

mikrofoner har man i hög grad kUIlnat ned

bringa denna form av distorsion. 

I en kristallnålmikrofon från Ronette med 

typbeteckning TO 284 har man genom kon

struktiva finesser fått fram en nålmikrofon med 

Fig. 1. .Kristallnålmikrofon Ronette, typ 
TO 284. 

synnerligen förnämliga distorsionsegenskaper . 

Den är avsedd antingen för mikrospårskivor el

ler normala 78 v/ m. Mikrofonhuvudet vrides 

1800 vid byte av nålsystem. Båda systemen är 

helt och hållet skilda åt, varför ingen ömsesidig 

påverkan dem emellan uppstår. 

strömsalstring med det anodjordade 'stegets för

delar lyckas utmärkt, om man flyttar bort alla 

filter- och kopplingsanordningar från dioden 

och i stället sätter dit ett anodjordat steg och 

sedan filtrerar osv. efter detta steg. Se princip

schemat! Vid prov med anordningen har myc

ket låg klirrfaktor erhållits även vid hög modu

leringsgrad. 
Sune Baeckström, SM4XL. 

1 Se POPULÄR RADIO nr 1/1952 s. 10. 

• Se POPULÄR RADIO nr 7/ 1952 s. 20. 
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Fil ter LF -regl 

Förbindelsen mellan de båda nålhållarna 

och resp. kristaller utgöres aven elastisk kopp

ling av speciellt plastmaterial. Denna uppvisar 

mycket låg statisk återställningskraft och vi

dare uppnås med denna koppling synnerligen 
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Fig. 2. Intermodulationskurvor för TO 284. 
Övre kurvorna avser system TO 284·0, undre 
kurvorna system TO 284-P. . 

jämn frekvenskurva upp till de högsta tonfre

kvenserna. 

Frek~nskurvan för nålmikrofonen TO 284 

är beroende på belastningsimpedansen. Nålmi

krofonens inre impedans är kapacitivoch ge

nom att utnyttja lågresistiv belastning kan 

man dämpa lägre frekvenser. Intermodulatio-
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Fig. 3. Frekvenskurva för Ronette TO 284 för 
1) belastningsimpedans 500 kohm (TO 284-0), 

2) belastningsimpedans 120 kohm (TO 284-P). 
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Teleiunkens . KATO D STRÅLER Ö R 

Typ 

DB 7-12 

DB 10-14 

DB 13.14 

DB 18-14 

DBM 10-12 

DBM 10-14 

DBM 16-12 

DBM 16-14 

Diam. 

m.m. 

Enströleror 

75 
HlO 
1"30 

180 

Flerstrålerör 

100 

100 

160 

1-60 

oöverträiiade • • • 

Telefunkens tillverkningsprogram 

omfattar ett flertal typer av oscilio· 

grafrör med skärmdiameter frAn 

7,5--18 cm. Rören tillverkas i så· 

väl enstråle som tvåstråleutförande 

med grön, blå eller efterlysande 

skärm. Till samtliga typer kan le· 

vereras både rörhållare och my· 

metallskärmar. 

Glöd· Glöd· Anod- Efteraxelerations· Katodström Avlänknings. I 
spänning ström spänning spänning Medelvärde känslighet 

V mA UalV Ua 2V A pkmm/U I psmm/U I 
, 

ca. ca. 

6,3 300 800 ... 3000 - 50 0,12 0,08 
6,3 300 1000 .. . 3000 Ua l···2Ua l 100 0,29 0,21 
6,3 300 1000 ... 3000 Ua l·· ·2Ua l 100 0,36 0,30 
6,3 300 1000 ... 3000 Ua l···2Ua l 100 0,29 0,24 

4 800 1000 ... 2000 - 100 0,20 0,17 

4 800 1000 ... 2000 1000 ... 8000 100 0,12 0,10 

4 800 1000 ... 2000 - 100 0,32 0,27 

4 800 1000 ... 2000 1000 ... 8000 100 ' 0,20 0,17 

Närmare upplysningar och prisuppgifter från 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLÖS TELEGRAFI 
Stockholm 32 Tekniska avdelningen Tel. 110993 - 232005 
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,-------------------------------------, nen framgår av fig. L Frekvenskurvan återges 
i fig. 2. Se även POPULÄR RADIO o~h TE· 

Vi inbjuda 
v~a kunder - gamla och nya - till ett besök i vår i dagarna 

färdigställda butiks- och utställningslokal vid 

Värtavägen 57 
Vi kunna nu 'på ett helt annat sätt än vad tidigare varit fallet 

visa prov på de talrika apparater, instrument och 

komponenter vi saluföra. 

Vårt numera mycket omfattande lager tillåter omgående 

leverans av flertalet produkter med större efterfrågan. Konti

nuerliga skeppningar från de olika fabrikanter vi representera 

möjliggöra snabb leverans av artiklar 

vilka normalt ej lagerföras. 

Johan Lagercrantz 
Värtavägen 57 - STOCKHOLM Ö - Telefon: växel 630790 

~~ ___________________________________ J 

~ 
'l'IJN6SRDI 
~ 
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RADIOTEKNIKER 
med flerårig praktisk erfaren

het och med kännedom om 

pulsteknik erhåller anställning. 

Arbetet omfattar underhåll och 

byggande" av elektronikappara

tur för kärn fysikalisk forsk

ning. Skriftlig ansökan med 

betygsavskrifter och sedvanliga 

handlingar sändes till 

Gustaf Werners Institut 

för Kärnkemi 

UPPSALA 

LEVISION nr 4/ 54 s. 26. 

Nytt universalinstrument 
»Normameter, GWO 20» är en av nyheterna 
från Norma, som i Sverige representeras av 
Svenska AB Philips. 

Detta universalinstrument har betydligt hög· 
re ohm/ V·tal än sina föregångare: 20 kohm/ V 
vid likspänningsmätning och 4 kohm/ V vid 
växelspänningsmätning. Mätområdena är föl· 
jande: 

För likström: mätområden från 0-25 I,A 
till 0-5 A. 
För likspänning: mätområden från 0-60 mV 
till 0-500 V med 20 kohm/ V. 
För växelström: mätområden från 0-250 f,A 
till 0-5 A. 
För växelspänning: mätområden från O-l V 
till 0-500 V med 4 kohm/ V. 

Resistansmätning kan utföras inom området 
0-10 Mohm och kapacitanser från 1000 pF 
till l ,uF kan uppmätas. Vidare är 'instrumentet 
försett med en dB·skala graderad från -15 till 

+6 dB. 

Svenskbyggd pelarhögtalare 
Amerikansk Ljudteknik AB, Stockholm, har 
konstruerat en rikthögtalare av pelartyp bestå· 
ende av 4 st. 8 W högtalare för max. effekt 
32 W. Pelarhögtalaren är avsedd för inomhus· 

bruk och genom förenklad konstruktion har 
priset kunnat sättas särskilt lågt. Lämplig för 
samlingslokaler, restauranter m.m. 

Re-oscillatorer 
Civilingenjör CarlO Olsson, Vällingby, har 
översänt data för några nya typer av Il.C·oscilla· 
torer, typ RCO·I, RCO·2, RCO·3 och RCO·4. 
Oscillatorn RCO·1 har frekvensområdet 10-
100 kHz och ger en utgångsspänning variabel 
från 0-1 mV upp till 0-10 V. Distorsionen är 
0,2 % och noggrannheten uppges vara ±2 %. 

Typ RCO·2 har inbyggd effektförstärkare, 
som ger 6 W med l % distorsion. Utgångsim· 
pedansen är alternativt 5 eller 100 ohm. 

Typ RCO·3 har frekvensområdet utökat upp 
till l MHz. Samma oscillator kan även erhållas 
med inbyggda anordningar för omformning av 
sinusspänningen till kantvåg (typ RCO·4). 

NR 8 - 1954 - POPULÄR RADIO 



Samtliga oscillatorer har amplitudstabilise· 
ring med termistor. 

Kontaktdon för koaxialkablar 

Transradio Ltd, London, har översänt några 
data för en serie nya kontaktdon för koaxial· 
kablar. Bland nyheterna märks en serie kon· 
taktdon av subminiatyrtyp med typbeteckning· 

l 

I 
i 
I 

i 
I 

l 
j 

Fig. 1. Kontaktdon för koaxialkabel av sub· 
miniatyrtyp från Transradio Ltd. 

en SM. Dessa är avsedda för 50-70 ohms 
koaxialkablar, har gränsfrekvensen 2000 MHz 
och tål max. 500 V spänning. Storleken fram· 
går av fig. 

Andra nyheter är en del speciella kontakt· 
don för mikrovåg upp till 10000 MHz och 
UKV för olika typer av kablar, gränsfrekvenser 

Fig. 2. Kontaktdon för koaxialkabel typ 
D. 2/ 12 från Transradio Ltd. 

och arbetsspänningar. Isolationsmaterialet i de 
nya kontaktdonen är teflon, polystyren eller 
glimmer. 

Ståendevågförstärkare 

Browning Laboratories [ne. USA, har översänt 
data för en ny ståendevågförstärkare, typ TAA· 
16B. Den nya förstärkaren innehåller en 5· 
stegs linjär LF·förstärkare med lågbrusig spe· 
cialpentod som ingångsrör. Förstärkaren kan 
antingen utnyttjas för bredbandförstärkning 
eller med selektiv LF ·del, avstämbar till fre· 
kvens mellan 500 och 5 000 Hz. Känsligheten är 

OCH TELEVISION - NR 8 - 1954 
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Televisions-

oscillografen GM 5659 
är speciellt avsedd för televi
sionsservice samt pulsteknik. 70 
mm skärmdiameter, två identis
ka förstärkare med vardera två 
motkopplade push-pullsteg och 
800 X förstärkning. Känsligheten 
är 20 mY/cm. Frekvensområde 0,3 
p/s - 1 Mp/s. Yippfrekvens 3 
p/s - 250 kp/s. I ntag för tids
markering. Automatisk synkro
nisering och triggad tidsaxel. 

JJJA 
~ .,J Universal-

oscillografen GM 5654 
med start frekvensområde och 
skarptecknande 100 mm katod
strålerör. Speciellt justerad för 
bästa pulsåtergivning. Triggad 
tidsaxel och mycket god synkro
nisering. Yertikalförstärkarens 
känslighet 10 mY/cm. Frekvens
område 1 p/s - 10 Mp/s. Hori
sontalförstärkarens känslighet 
200 mY/cm, frekvensområde 
3 p/s - 1 Mp/s. Yippfrekvensen 
variabel från 5 p/s - 500 kp/s. 

Puls-~ 
oscillografen GM 5660 
är en universal-oscillograf, spe
ciellt lämplig för pulsteknik. 
Skärmdiameter 100 mm och frek
vensområde 15 p/s - 10 Mp/s. 
Känsligheten är 100 mY/cm. In· 
byggd pulsgenerator och tidska
librator för horisontalsve[>et. Puls· 
frekvensen kontinuerligt varia
bel mellan 220 - 2500 p/s med 
ca 1 fiS pulsvidd. Pulserna för· 
dröjda 0,1 us i förhållande till 
triggerpulsen. 

Miniatyr-
oscillografen GM 5655 
avsedd för transportabla mätut· 
rustningar och för servicearbe
ten. Två inbyggda, högkänsliga 
förstärkare, en för horisontal· 
och en för vertikalamplituden. 
Frekvensområde 3-50000 p/s. 
Inbyggd vippgenerator med 
automatisk undertryckning av 
återgångslinjen och anordning
ar för inre och yttre synkronise
ring . 70 mm plan skärm. Yippfre
kvens 15-25000 p/s. Separat ut
tag för testkrapp gör GM 5655 
utomordentligt användbar som 
signalföljare för radio och TY· 
arbeten. 

PHILIPS 
Mätinstrumentavd.· Stockholm 6. Tel. 340580. för rikssamtal 340680 
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UDDA VAROR 
Efter aVilutall inventering utsälja vi 
en del udda material, som ej mer 
katalogföres. 

30 st. Vattentäta reflexhögtalare fabr. 
SRA. Kompletta med fastsätt
nlngsbygel. 
Storlek: Diam. 240 mm. 
Längd: 180 mm. 
Effekt: 15 watt. 
Talspoleimpedans : 15 ohm. 

Pris kr. 48: - pr st. 

60 Bt. Hörtelefoner av tyskt fabrikat. 
Kompletta med helvulkaniserat 
gummisnöre. 

Pris kr. 9: 50 pr st. 

7 Bt. Roterande omformare fabr. 
Carter. 
Primärsp..: 12 volt likström. 
Sekundärsp.: 220 volt 50 p is 
växelström. 
Effekt: 250 watt. 
Denna omformare räcker fÖr 
drift av 50 watts förstärkare. 

Pris kr. 450: - pr st. 

13 8t. Omformare fabrikat Kaco. 
Kompletta med filter. 
PrImärsp.: .220 volt likström. 
8ekundärsp.: 220 volt 50 pis 
växelström. Effekt 150 watt. 

Pris kr. 225: - pr st. 

80 st. Oljekondensatorer fabr. Dubli
her. 8 fJoF arbetssp. 1500 volt. 

Pris kr. 16: - pr st. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärdsgatan 3 - STOCKHOLM K. 

Telefon 5403 90 

TRANSISTORER 

Typ CK 722 Marknadens för
nämsta fabrikat till dagens läg
sta pris. 

Bandspelardäck "TR UVOX" 

Kvalitetsdäck av engelskt fab
rikat. Begär närmare upp
lysningar och kostnadsförslag. 
Avbetalningsköp. 

INSPELNINGSSKIVOR 

lämpliga för amatörbruk, fab
rikat Contiphon, pris/ st. 12 
cm l :-, IS cm 1:20, 25 cm 
1:70. 
Givetvis kan Ni från oss även 
erhålla allt annat materiel till 
Edra radio- och förstärkar
byggen. Vi stå med nöje till 
t j änst med prisuppgifter och 
tekniska upplysningar. 

AKTIEBOLAGET 

RADIOMATERIEL 
Drottninggatan 69, Tel. 112205 - 110364 

GÖTEBORG C 

, 

\--------------------------------~ 
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0,5 ft V för fullt skalutslag, brusfaktorn är myc
ket låg och motsvarar 0,025 ft V över ingångs
klämmorna. Apparaturen kan användas tills am· 

mans med bolometer eller med inbyggd kristall. 
Svensk representant: Ingeniörsfirman M 

Stenhardt, Stockholm. 

SEN R 42 Q3 Grundläggande begrepp, 
benämningar och data för telefaksimil 
och television. Häfte A5, 36 sid., pris kr. 
3: -. Försäljes av SIS, Box 3295, Stock· 
holm 3. 

Liksom alltid när tekniska nyheter införes blir 
hithörande nomenklatur influerad av de be· 
nämningar och' begrepp som kommit i bruk i 
föregångslandet. Detta gäller inte minst televi
sionstekniken, där den engelska och ameri
kanska litteraturen och nomenklaturen är prak
tiskt taget allenarådande. Hittills har man där· 
för även bland svenska televisionsexperter rört 
sig med de engelska och amerikanska benäm
ningarna nödtorftigt försvenskade, och inom 
detta område har faktiskt utbildat sig en 
svensk-engelsk slang av ganska otillfredsstäl

lande karaktär. 
I lagom tid till televisionspremiären här i 

landet har nu emellertid Svenska Elektriska 
Kommissionen, SEK, i samarbete med Televi
sionsnämnden och Tekniska N omenklaturcen
tralen, TNC, utarbetat rekommendationer för 
svensk televisions terminologi, SEN R 4203. 
Dessa rekommendationer innehåller först och 
främst en fullständig ordlista som täcker alla 
förekommande televisionstekniska begrepp. 
Motsvarande engelska och amerikanska benäm
ningar återfinnes i ett alfabetiskt engelsk
svenskt register. I ett särskilt register finnes 
televisionsbenämningarna systematiskt uppord
nade i grupperna televisionsbilden och dess de
lar, televisionssignalen och dess delar, bildupp
tagning och sändning samt bildmottagning. 
För att göra det lilla häftet ännu mera attrak
tivt återfinnes även televisionstekniska uppgif
ter såsom rundradioband på ultrakortvåg, 
grundläggande data för det kommande svenska 
televisionssystemet samt svenska TV- och FM
stationer enl. Stockholmsplanen 1952. Dess
utom finns en fullständig nomenklatur för tele
faksimil, ett område som genom den moderna 
användningen av telefoto m.m. fått allt större 
aktualitet. 

App. har 4 rör med 6 rör 
funktioner. Perm. dyn. hög
talare. Inbyggd ferritstavan· 
tenn. Vågl.: meJlanv. 183-
588 mm. Balt.: l st. Anod 
61,S v . 1 sl. glödström stav 
1,5 v_. Byggsatsen kompl. 
utan batt. endast 86:00 

Malm.klllnadsg. 24, 'ret. 21 ')j 0.:1 

Sveavägen 50, Tel. 21 78 48 

• MINIATYRKOMPONENTER----:" 
V) 
t
W 
(!) 
e:{ 
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O 
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t
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e:{ 
Q. 
Q. 
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a. 
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Annons nr 8 

s U B M I I\l I!\ TYR R Ö R 

[~> 
Naturlig 
storlck 

-

Synnerligen strömsnåla, ringa vikt (max. 
2 gram), små dimensioner. 

Lämpliga för användning i U'-förstärkare 
i miniatyrutförande, fi ckradiomottagare, 
radiostyrningsenheter, rävsaxar m. ID. 

Glöd· Anod- UteHekl Diamete. r,. spänning ström spCinning mW mm volt mA volt 

XFW40 0,625 10 15 - 6x8x27 22,5 

XFY34 1,25 12.5 22.5 3.0 6x8x35 

XfHI 1,25 10 22.5 1.8 6x8x35 
30 3,3 
15 1.0 

XFY 43 1,25 10 22,5 3,75 6x8x35 
30 7.5 

XFG I' 1,5 50 45 - 7,2x IO x40 

CC3l" tändspänni ng 80 volt 06,75 
l 21 .5 

• gostriod föt rodiostyrning .•• neonindikOIOl 

Rekvirera vår katalog m ed 

utförliga data och prisuppgifter! 

HÖRAPPARATBOLAGET 
Kungsgatan 29 - Tel. 231709 

STOCKHOLM C 



TYSKT 
exportföretag 

söker svenska importörer av 

c:a 50 ton telefon-, telegraf-, 

radio- och elektrisk materieL 

Försäljning även i mindre pos

ter_ Reservdelar för kommer

siella radioanläggningar_ 

Korrespondens på engelska 

eller svenska under signatur 

"NF 2 550" adresserad till 

·Ann. Exp. 

Carl Gabler 
Niirnberg, Köningshof {Deutschiond} 

Stor 
• sorterIng 

av 

\ 

KONDENSATORER 
av det 

förnämliga 
märket 

~ 
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Ny lEe-publikation 

International Electrotechnical Commission 
(lEC) har nyligen utgivit en publikation nr 69, 
»Recommended Methods of Measurement on 
Receivers for Amplitude-Modulation Broadcast 
Transmissions». Den behandlar mätmetoder 
för bestämning av prestanda hos radiomottaga
re avsedda för frekvensområdet 150 kHz-
26,1 MHz. 

Publikationen innehåller mätmetoder för un
dersökning av följande egenskaper: 

Känslighet: Signalbrusförhållandet, Brusbe
gränsad känslighet, Maximal känslighet, Auto
matisk förstärkningsreglering. 

Störningar: Selektivitet, Störningar på mel
lanfrekvens, Spegelfrekvensförhållande, Inter
ferenstjut, Blockering vid två signaler, Käns
lighet för störningar från nätet, Känslighet för 
direkt induktion, Överhörning från radiosignal 
vid grammofonåtergivning, Brum. 

Frekvenskurva: Akustiska frekvensegenska
per, Akustiska riktningsegenskaper, Elektrisk 
frekvenskarakteristik, Prov med kantvåg. 

Distorsion: Icke lineär distorsion, Ensignal· 
metoden, Intermodulationsdi5torsion, Uteffek
ten som funktion av modulatioosdj.pet. 

Stabilitet: Variation av tonfrekvensen, Aku
stisk återkoppling, Automatisk frekvenskon
troll, Icke önskade svängningar. 

Allmänt: Utstrålning, Avstämningsegenska
per, Volymkontrollens kurvform, Resterande 
uteffekt, Mottagarens effekt och strömförbruk-
ning. I 

MATERIAL Till 

FM 
MOTTAGAREN I 

DETTA NUMMER 

F 334 Antennspole ... . Kr. 5:

F 335 Avstämningsenhet " 44:

F 337 MF-filter .. . . . . .. " 6: 80 

F 323 MF-filter ......... " 8: 80 

F 324 MF-filter ........ " 9: 70 

Komplett sats detaljer 
enligt ovanstående. . .. " 70:-

By,gsats med all erforderlig ma
terial, pris på begäran. 

ELEKTRONIKKONTROLL 
ARKITEKTVÄGEN 52, BROMMA 

TEL. STOCKHOLM 26 22 24 
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Lämpliga konstantenner anges (som ersätt· 
ning för normala antenner, inomhusantenner, 
bilantenner ). Givna är också lämpliga in· och 

utnivåer samt lämpliga mätfrekv.enser. 

Publikationen kan rekvireras från Sveriges 

Standardiseringskommission, Box 3295, Stock· 
holm 3. 

Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer eller diskussionsinlägg 
från våra läsare. De åsikter som fram
föras står helt för vederbörande in
sändares räkning. 

Williamson -förstärkarens likriktare 

Herr redaktör! 
Det i PR 6/ 54 beskrivna likriktaraggregatet, 
sid. 18, är utfört utan bleedermotstånd på lik· 

riktarens högspänningssida. Detta motstånds 
betydelse ur säkerhetssynpunkt borde väl stå 
klar, när 400 V·spänningen uppgives kunna bli 

nära 500 V i tomgång och där ju finns två fil· 
terkondensatorer på vardera 32,uF! 

Då det t.o.m. talats i texten om påkänningen 
på el·lyterna i tomgång, är det anmärknings· 

värt, att ej förf. själv vidtagit ovannämnda åt· 
gärd att insätta bleeder. Bleedern bör förbruka 
några % av fullast· strömmen och i effekthän

seende tåla fyrdubbla beräknade effekten. 
Först då är man säker på att slippa överrask· 

ningar av uppladdade kondensatorer vid nyss 

frånslagen likriktare. 
Sune Breekström (SM4XL) 

SM4XL, som är sändaramatör, har nog litet en· 
sidigt bedömt denna sak ur sändaramatörens 
speciella synvinkeL Williamson·förstärkarens 

Radiohandlare och Servicemän 
rekvirera vår lagerlista å radiomaterial 

IMPORT AB INETRA 
Regeringsgatan 97 - Tel. 200147 - 2162 55 

STOCKHOLM C 

TEKTRONIX Direktvisande indktans- och kapacitansmeter 

L. C.-Meter typ 130 är lika snabb och lätt att an
vända som en ohmmeter. Den är direktvisande från 
0-300 flflF i 5 områden och från 0-300 ,uH i 
5 områden. Kontinuerlig avläsning kan ske även 
när ändringar göras i mätkretsen. Man behöver ej 
subtrahera tidigare avläsningar eller justera någon 
inställning. En enda nollställning är tillräcklig för 
en serie mätningar under liknande förhållanden. 
En speciell "skyddsspänning" möjliggör separation 
av den sökta kapacitansen från strökapacitanser 
och andra störningar. Noggrann mätning kan gö
ras av kapacitansen mellan elektroderna i elektron
rör. Noggrannhet 3 %. Belyst 100 mm lång skala. 

Generalagent: ERIK FERNER Björnsonsgatan 197, Bromma 3 

likriktare är ju avsedd att permanent stå an

sluten till förstärkaren. Någon anledning att 
skilja på dessa anläggningar finns ju normalt 
inte, och då har man ju ständigt belastning på 

likriktaraggregatet. En annan sak vore det om 
likriktaraggregatet varit avsett för experiment 

med flera olika apparater; då hade en bleeder 

varit befogad. 
(Red.) 

RÄTTELSER 
Ekvivalenta. schemor för delbelastade 
kretsar 

Genom ombrytningsfel har en rad bortfallit i 

artikeln »Ekvivalenta schemor för delbelastade 
kretsar» i nr 6/ 1954, nämligen definitionen av 

storheten x vid behandlingen av fig. 4. Skall 
vara: x= det sökta varvtalet för spolen i serie· 
kretsen i fig. 3 c. Av det funna sambandet 
Kx2 = K(n

1
+n

2
)2 erhålles då x = n1+n2, var

igenom fig. 4 b erhålles. 
Spalt l på sid. 14 står på rad 10 nedifrån 

»impedansen»; skall vara reaktansen. 
Parentesen längst till höger i fig. 7 c skall ha 

plus·tecken, ej minustecken. 

/-------------------------------~, 
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RADANNONSER 
Under denna rubrik införas radannonser till 
ett pris av kr. 3: - per rad. Annonstypen är 

avsedd endast för amatörer och för enstaka 
försäljningar. Firmaannonser måste hänvisas 

r---------------------------------------..... , till våra övriga annons format. 
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KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

e Ingenjörs- o. verkm.-ex. från folksk., real- el. studentex. Dag- o. aftonskola. 
Teleteknik med radio- och radarteknik. lIIaskinteknlk med verkstadsteknik. 
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, civillng., rektor. 

Till saiu: C:a 3.000 Vltrohm grafitmotstånd '/. 
och 1/1 W.-10 'I,. Standardvärden. B. Carlberg, 
tel. Sthlm 533924.' 
Till salu 70 ohms koaxialkabel med fabrika
tionsfel, diam. 11 mm, c:a 450 m säljes billigt. 
Tel. Sthlm 44 44 12. 
Till salu Ett antal gummiskydd för hörtelefo
ner kr. 2: 50 per st. Ekberg, Snapphanevägen l, 
Karlskrona. 

Till salu: Sändare och mottagare, billigt. Upp
lysningar genom H. Warvsten, Skogsrundan 
16 A, Karlskoga. 
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RADIOTEKNISK ÅRSBOK Vad dags- och fackpressen 

säger: 
1953-1954 "- Arsboken är mycket innehållsrik och 

den blir en värdefull handbok för ama
törer och servicemän efter hand som den 
kommer ut. Ett band vartannat år synes 
vara en lämplig hastighet. Starten har 
varit god och man kan endast önska fram
gång i fortsättningen. " 

Redaktör: Ingenjör John Schröder 

o 
UR INNEHALLET: 

Om transistorer. Av fil. ' lic. Dick 
Lundqvist och tekn. lic. Torkel Wall
mark. 
En sammanfattande översikt över tran
sistorns teori, verkningssätt samt genom
gång av kretsar och kopplingar för tran
sistorer. 

Om rör- och kretsbrus i radiomot
tagare.Av tekn. dr Carl-Georg Aurell. 
Dimensionering av ingångssteget i 
UKV-mottagare för optimalt signal
brusförhållande. Av diplomingenjör 
Rudolf Schiffel. 
Två artiklar, som behandlar grundläggan
de fakta i ämnet. De ger tillsammans en 
stabil grund att bygga på för vidare stu
dier på detta område. 

Dimensionering av riktantenner för 
ultrakortvåg. Av ingenjör T Wikzen. 
En lika aktuell som utförlig översikt av 
intresse för såväl radiotekniker som radio
amatörer, som sysslar med experiment på 
UKV. 

5 kW televisionsssändare för 174-216 
Mp/s. Av tekn. lic. Hans Werthen. 
Utförliga tekniska data för den första 
svenskbyggda TV-sändaren i Stockholm. 

Kristallstyrning på ultrakortvåg. A v 
C O Hedström SM5AKQ. 
Av intresse för sändaramatörer, som syss
lar med UKV-experiment. 

Om nyckling av radiosändare. Av 
förste telegrafassistent Sune Baeck
ström, SM 4XL. 
En artikel med mängder av schemavarian
ter. Bör studeras av såväl sändaramatörer 
som tekniker. 

Hur jag har det: Besök hos radio 
SM4XL, SM5JO, SM3WB, SM5ACC 
och SM5BCO. 

. En rolig presentation i ord och bild av 
några av de mera kända " trafikamatörer
na" i Sverige. 

Att lära morse. 
Telegrafera utan ansträngning. 
En enkel morseövningsapparat. 
Vem som helst kan lära sig morsetelegra
fera med ledning av anvisningarna i dessa 
artiklar. 

Om trimning av radiomottagare. 
En instruktiv artikel för radioservicemän. 

Hur blir man radioserviceman? 
Fakta om radioserviceyrket. 
Tabeller, diagram m. m., bl. a. prefix
lista för amatörradiostationer, de svenska 
amatörradiodistrikten m. m. 

Ledningsberäkning med hjälp av 
Smith-diagram. Beräkning av bas
I'eflexhögtalare. Dimensionering av 
delningsfilter. Moderniserad! lathund 
för radiotekniker .• 

Bilagor: Storcirkelkarta. 
Smith-diagram för ledningsberäk
ning. 

OCH TELEVISION - NR 8 - 1954 

En referensbok av 

bestående värde! 

Pris 12:-

(Prof. J Tandberg i Svenska Dagbladet.) 

"- Den som har radio som hobby och vill 
veta pågot utöver det som inte hunnit in 
i de vanliga handböckerna finner här 
mycket att studera." 

(Harry Eklund i Folkskollärarnas 
Tidning.) 

"- Den ferste svenske "Radioteknisk Ars
bok'''' som ble sendt ut i 1952, ble så godt 
mottatt at forlaget nå kommer med et 
nytt bind i serien. Det er som sin for
gjenger en fryd for eyet, trykkeriteknisk 
sett, og breddfullt av ajourfert teknisk 
stoff, som ikke minst en radioamater vil 
forstå å verdsette. -" 
"- Kort sagt: en bok det både innholds
og utstyrsmessig er en forneyelse å an
befale." 

("Amater Radio.") 

"- Det är något av ett konststycke att på 
ett par hundra sidor komprimera ett så 
omfattande material. Anm. skulle för sin 
del gärna ha sett att man även sökt få 
med något om relärör - gastrioder, t yra
troner etc. - samt deras användnings
möjligheter i olika kopplingar, men måste 
erkänna att det varit mycket svårt att 
utesluta något av det material, som nu 
inrymts i boken. Man kan med mycket 
gott samvete anbefalla den till träget 
studium!" 

(Kalmar Läns Tidning.) 

"- Redakteren af "Populär Radio" har 
igen i Aar samlet sin "Arsbok", som be
staar af en Samling tekniske Artikler af 
Sveriges mest kendte Radioteknikere. Bo
gen er af Vaerdi saavei for Fagfolk som 
for Amaterer.-" 
"- Det er en fornem og meget lrererig 
Bog." 

(Radio Ekko.) 

Andra radiotekniska böcker från 
Nordisk Rotogravyr: 

C J LeBEL: Magnetisk inspelning på 
band och tråd. 
Pris 4: 50. 

ANDO-SCHRÖDER: Engelsk-svensk 
radio teknisk ordlista. 
Pris 4:-. 

RATHEISER-KECLIK-SCHRÖDER: 
Radioteknisk Uppslagsbok. 
Pris 12:-. 

Beställ idag! Radioteknisk Arsbok 1952. 
Pris 12:-. 
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BES TÄ LLNINGSK UPONG: 

Insändes i öppet kuvert frankerat med lO-öres frimärke. 

Till 
NORDISK ROTOGRAVYR, 

Undertecknad b'~l 

. . .... ex. Magnetisk inspelning på band ocl 
I 

dioteknisk ordlista il 4: - .. . .... ex. Radiot ; 

teknisk Arsbok 1952 il 12: -. 

Namn: . .. .. . . .... .. ........ ...... . .. .. . .... { 

Adress: 
/' 

Postadress: ...... . ...... ........ . ......... . . . _______________ _ r 

bokhandel eller direkt från 
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Metalliserade papperskondensatorer 

fabrikat HUNT LTD England 

Metalliserade papperskondensatorer, vanligen kallade MP-kondensatorer, utmärka 

sig för goda elektriska värden. Dessutom äro de självläkande vid genomslag samt 

köld- och tropiksäkra. 

Dimensionerna äro ytterst små. 

Hunt MP-kondensatorer lagerföras i Sverige i typerna W99, W97, W48 och W49. 

Typ W99 (Midget Moldseal tubulars) miniatyrkond. helgjutna i högvärdig plast. 

Frekvensområde upp till 100 MC/ s. Isolationsmotstånd > 20000 MO. Effektfaktor 

:;;;; 1 0/o. Temperaturområde -40' C - + 71 ' C. 

Kapacitet Arbetssp. Storlek Riktptis 

volt diam. X längd Kr. 
mm 

4-5 och 10000 pF 150 4,5 X ll O: 65 

20-30 och 40000 pF 150 6,3 X 14 O: 75 

1-2 och 3000 pF 350 4,5 X ll O: 65 

4-5 och l0ee0 pF 350 Ii,3 X 14 O: 75 

2,5 till 500 pF 600 4,5 X ll O: 65 

1000 och 2000 pF 600 6,3 X 14 O: 75 

Typ W97 (Thermetic Sealed Condensers) ha samma elektriska data som W99, men 

äro hermetiskt inneslutna imetallrör. FuUständigt temperaturokänsliga. Temp.-omr. 

-100' C - +12t° C. 
Kapacitet Arbetssp. Storlek - Riktpris -volt dlam.X Kr. 

längd. mm 

2000-10000 pF 1501200 3,4 X 15 l: 5& 

L;;;;;t 28000 pF 1501200 4,5 X 15 l: 75 

30000-40000 pF 15012e0 6,5 X 15 1: 75 
400-1000 pF 300/400 3,4 X 15 l: 51 

2000-3000 pF 3001400 4,5 X 12,5 l: 50 
SOOOpF 300/400 4,5 X 15 l: 75 

ll100f pF 3001400 6,5 X 15 1175 
2,5-1800 pF 450/600 4,5 X 12,5 l: 50 

200().-...t000 pF 450/608 6,5X15 l: 75 

. Typ W48 (Miniatyr Moldseal). Utförandet är lika som W99 och med samma data ,med 

undantag av t~mperaturområde -15' C - + 71 ° C och Isolationsmotstånd >2000 MO. 

Kapacitet Arbetssp. Storlek Riktpris 

volt diam. X längd Kr. 
mm 

0,1 p.F 150 9,3X 22 l: 25 

O,2S p.F 150 12,SX 22 l: 75 

O,S p.F 150 12,S X 34,S 1: 95 

1,0 p.F 150 lS,S X34,S 3:-

2,0 p.F 150 24 X 47 4:15 

SOOOO pF 250 9,3X 22 l: 15 

0,1 p.F 250 12,SX 22 1:~5 

O,2S p.F 250 12,SX 34,5 2:-

0,5 p.F 250 lS,SX34,S 2: 40 

1,0 !iF 250 111 X 3t,S 3: &e 

2,0 p.F 250 19 X 60 5: 15 

50000 pF 3S0 12,SX 22 1: 35 

0,1 p.F 350 lS,5 X 34,5 1: 50 

O,2S p.F 350 15,5 X 34,5 2: 15 

O,S pF 350 24 X 47 3: 10 

1,0 pF 3S0 19 X 60 4: 60 

Typ W49 samma elektriska data som W48 men 
+ 100° C. W49 äro helt inneslutna i metalltuber. 

med temperaturområde -40° C-

Kapacitet Arbetssp. Storlek Riktpris 
, volt diam. X längd Kr. 

mm 

0,1 p.F 100-150 9,3 X 25 2: 75 

O,2S p.F l00-1S0 12,5X 2S 3: 10 

0,5 p.F l00-1S0 12,S X 37,5 3: 35 

1,0 p.F 100-150 15,SX 37,S 4: 15 

2,0 p.F l00-lS0 19 X SO 5: SO 

SOOOOO pF 150-250 9,3 X 25 2: 70 

0,1 p.F 150-2S0 12,SX 25 2: 90 

0,25 p.F lS0-25O 12,SX 37,5 3: !II 

0,5 p.F 150--250 15,5X 37,S 3: 75 

1,0 p.F lSO-250 19 X 37,S 4: 110 

2,0 p.F 150-250 19 X 62,S 6: 20 

SOOOO pF 300-350 12,S X 25 2: 80 

0,1 p.F 300--350 12,SX 37,S 3:-

O,2S p.F 300--350 15,5X 37,5 3: 75 

0,11 p.F 300-350 lS,3 X 50 4: 65 

1,0 p.F 308--3S0 19 X 62,5 6: 18 

.. 

• 'STROM Ehrensvirds,atan l·3 • STOCKHOLM K. 

Telefon Ylxel 54 03 90 


