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Bilaga 

ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD 

HEATH:s 
STABILISERAT 
NÄTACiCiRECiAT 
i byggsats 

Modell P5-3 

• Kontinuerlig variabel, reglerad likspänning upp till 
500 v. 

• Konstant 200 V för 0-130 mA strömuttag. 

• Stor och lättaviäslig instrumentskala (Simpson 41;2"). 

• Glödspänningsuttag 6,3 V 4 Amp. 

Tekniska Data 

Utspänning: Kontinuerlig från 0-500 'V. 

Reglerad utspänning: Linjär från O till 10 mA vid 450 V 
Linjär från O till 20 mA vid 400 V 
Linjär från O till 40 mA vid 350 V 
Linjär från O till 70 mA vid 300 V 
Linjär från O till 100 mA vid 250 V 
Linjär från O till 130 mA vid 200 V 

Instrument: 41;2" 1 mA. Skalindelning 0-500 V och O-
200 mA. 

Rörbestyckning: 1 st. 5V4G likriktarrör 
1 st. 6X5GT likriktarrör 
2 st. OA2 regulatorrör 
2 st. 1619 kontrollrör 
1 st. 6SJ7 förstärkarrör 

Effektförbrukning: C:a 90 W 

Pris kronor 310:-

Heathinstrumenten tlilverkas endast för U. S. A.
standard 110-117 volt växelspänntng. Om denna spiin
nlng icke finns tillgänglig leverera Vi speciell autotran.
formator mot tillägg. 

Generalagent för Skandinavien: 

ELFA Radio & Television AB 
Holländargatan 9A - STOCKHOLM C 

Tel. 20 78 U, 20 78 15 Postgiro 25 12 15 
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FÖR 25 ÅR SEDAN 

Ur PR nr 9!J930 

Septembernumret 1930 av POPULÄR RADIO, 
»Radiomagasinet för alla», innehöll b1.a. ett 
reportage från årets stora radio utställning i 
Berlin, som enligt uppgift slagit alla rekord 
i fråga om antalet besökare. Vad som väckte 
största intresset detta år var televisionsavdel
ningen, fast den »ännu inte hade så överväldi
gande mycket att ge». TV·mottagarna var för· 
sedda med Nipkow-skivor, och man satt fram
för ett förstoringsglas och tittade i lådorna 
ungefär som i ett tittskåp. Se fig. L I övrigt 
sägs det om utställningen bLa., att »arcotron· 
stavarna»» vunnit insteg i åtskilliga tyska 
rundradiomottagare. Det noteras också, att 

Fig. L Högmodern TV·mottagare år 1930. 

\. 

kombinerade radiogrammofoner i hög grad 
satte sin prägel på utställningen i sin helhet. 

Utställningens clou var ett försök att för
ena »organisk och mekanisk musik, de två 
fienderna. Ett instrument, som till det yttre 
påminde om ett piano, levererade piano·, hög
talare· och grammofonmusik.» Någon närmare 
beskrivning av detta minst sagt märkliga in
strument gavs dock inte. 

I övrigt innehöll PR nr 9/ 1930 ett flertal 
konstruktions beskrivningar, b1.a. en beskriv
ning av Herbert Elger aven lilleputt-enrörs
mottagare. Det var en liten till likspännings
nät ansluten mottagare, som enligt uppgift 
skulle kosta endast 10: - exklusive röret. 
Apparaten, som var avsedd för lokalmottag
ning med hörlur, uppgavs ge »tillräckligt 
kraftigt och fullkomligt rent ljud i en mindre 
högtalare och ett förvånande rent och kraf
tigt och fylligt ljud erhölls med en elektro
dynamisk högtalare. Ändå är mottagarens ytt
re mått endast ca 10 X15X20 cm!» utropar 
författaren entusiastiskt. 

Blyg av sig är inte heller författaren till ar
tikeln »Vidundertrean, en trea så god som en 
fyra men lika enkel att sköta som en enrörs
mottagare». Denna mottagare, HF ·steg + de
tektor + slutsteg, innehöll »vidunderrör» dvs. 
tetroder i HF- och slutsteget. »Loftin-White
förstärkaren», dvs. en typ av direktkopplad 
förstärkare beskrevs i en artikel »Bättre för
stärkning med ' billigare apparater!» av ingen
jör A Schleimann-Jensen. I artikeln behand
las även andra typer av direktkopplade steg, 

Fig. 2. Radiogrammofon från anno 1930. 

som på den tiden ansågs ge bästa möjligheter
na till förstärkning av vidsträckt tonfrekvens
område. 

Som en bilaga i nr 9/30 av PR fanns det 
med fyra sidor upptagande en förteckning 
över nya grammofonskivor under augusti 1930. 
Alltså ingen skivkritik utan endast förteck
ning över nyutkomna skivor. Skivkritik fanns 
det däremot under rubriken »Grammofon
industriens Nyheter», där signaturen »Håku
te» förmodligen PR·redaktÖren C E Holm
qvist själv, b1.a. recenserar skivorna »Jocke, 
Nicke och Majken» och »Knutte Knopp» och 
talskivan »Soldatinstruktion» av Fridolf Ru
din. »Vansinnigt rolig och värd sitt pris 
många gånger om», är omdömet om den sista 
skivan. 

Ur en DX·rapport om mottagning på kort
våg kan noteras, att den italienska kortvågs-
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ELFA:s stora JUBILEUMSKATALO(i 
För säsongen 1955-1956 

utkommer med massor av nyheter i mitten av oktober. 
Upplagan brukar ta slut på kort tid. Beställ därför Ert exem
plar snarast. 

En ovärderlig uppslagsbok Katalogen upptar all materiel till 

för amatörer och hobbyen- Radiomottagare 

tusiaster. Försedd med tek

niska förklaringar och upp

lysningar om de elementära 

el. tekniska grunderna, för

vandlingstabeller, code för 

färgmarkerade kondensato

rer och motstånd m. m. 

Television8~ 
mottagare 

Serviceinstrument 

Hi.Fi-förstärkare 

Sändare 

Grammofoner och 
Inspelnings-

materiel 
UKV och FM 

till sa/ser 

Dessulonl 

Facklitteratur 

Verktyg 

Kopplings
schemar 

Byggsatser 

ELFA RADIO & TELEVISION A/B 
Holländargatan 9 A, Stockholm C. 

Härmed best. Eder jubileumskatalog 1955-1956 att 
sändas mot postförskott kr. 2: 50, i frimärken bifogas 
2: 10, å postgiro' 251215 insättes 2: 10. (Stryk det ej 
tillämpliga.) 

Namn: 

Adress: 

Postadress: ... .. ............. .. ................ ..... . 

I 

I 
J-

Har Ni rustat Eder mottagare för dubbelprogrammet? Om ej gör ett besök hos ELFA. Vi har ett stort urval av UKV
FM-tillsatser färdigbyggda eller i byggsatser. Vi har även stor sortering av TV och UKV-antenner. Rådgör med 
våra tekniker angående Edra antennproblem. 

),HI-FI» En för Sverige ganska ny företeelse, som nu på allvar börjat tränga in i det allmänna medvetandet. För 
musikälskaren och diskofilen, som ställer högsta krav på »kvalitativ ljudåtergivning» kommer ELF A att presen
tera intressanta nyheter. 

Special högtalare för HI-Fl. 
PEERLESS: HF o. FM. STENTORIAN: HF samt »Tweeter Units>,. Nyhet: ISOPHONHÖGTALARE. 

Specialutgångstransformatorer för HI-Fl. 
WILLIAMSON, PATRIDGE, AMPLIDAN. 

»Lär TV - Bygg själv». 
ELFA TELEVISIONSMOTTAGARE i byggsats modell A 201-1955. 
Lätt att bygga - ritningar i »perspektiv». 

A 201 Komplett 19-rörs (med 28 rörfunktioner) televisionsmottagare i byggsats, 220 volt allström, levereras med fär
digborrat chassi - delvis färdigkopplade enheter, motstånd, rör, färdiglindade spolar, drosslar samt transfor
matorer. . 

Till byggsatsen följer ett överskådligt principschema samt kompletta placeringsritningar i perspektiv och trim
ningsanvisningar. 

Som standard levereras HF-enheten för kanal 4: 62,25-67,75 Mpj s. På beställning levereras för kanal 5: 175,25-
180,75 Mpj s eller andra standard TV-kanaler. 

Till byggsatsen kan numera även för denna specialgjord kanalväljare levereras i stället för Hf-enhet mot ett 
mindre tillägg. 

Allt mellan antenn och jord 
Komplett med 17" bildrör ' . Pris -netto ·Kr. 825:
Komplett med 14" bildrör Pris netto Kr. 775:-

ELFA 1;tADIO & TELEVISION AB 
Holländargatan 9 A ,--:I, Stockholm C Telefon 2078 14, 2078 15 - Postgiro 251215 

L ___________________________________________________ ~ 
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SL 5760 

\ 
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W 

EFFEKTLIKRIKTARE 
(Germanium) 

OBS! Bilden i 2 ggr linjär förstoring 

GJ3 GJ5 
200V 
100mA 

300V 

75mA 
eller t. ex.6 V 2 A 

TELEINVEST AB 
GÖTEBORG 

116101 

STOCKHOLM 
693890 

MALMÖ 
10701 

Fig. 3. Det enkla schemat till den nätanslutna 
lilleputt·enrörs·mottagaren, beskriven i PR 
nr 9/ 1930. 

sändaren i Milano på 100 m våglängd hördes 
utmärkt i Vadstena. Vissa eftermiddagar fick 

man in "Rio de Janeiro och Buenos Aires och 
vissa kvällar hörde man Amerika bra på 

15-25 m. 

Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer eller åisk1!lssionsinlägg 
från våra läsare. Ee åsikter som fram
föras står helt för vederbörande In
sändares räkning. 

FM-UKV-rundradio kontra trådradio på 
Gotland. 
I dubbelprogramföl1S1aget till riksdagen1 ta
las det om '''radioobygder''. på en karta i 
nämnda nummer av tidningen ser man ett 
antal vita fläckar. Dessa skall väl utmärka 
de s. k . "radioobygderna", men vita fläckar 
på en karta brukat ju ange outforskade om
råden . 
1 Se Dubbelprogramförslaget i riksdagen. 
RADIO och TELEVISION 1955, nr 5, s. 16. 

Generatorn har enkla, stabila krelsar och läH
avlästa tid linjära skalor. Tidskalibreringen är 
oberoende av rördata. 

• Inbyggd oscillator 10 pis till 200 kp/s. 

• Yttre triggning med låg amplitud. 

• Pulsfördröjning upp till 0,1 sekund. 

• Variabel pulsbredd 0,1 fLS till 1000 fLS. 

• Tre tidsskilda korta synkroniseringspulser . 

• Summa fyra utgående pulser i skilda utgångar. 

-- :>f. --

KLYSTRONSPÄNNINGS
AGGREGAT SL 54'05 

Även allmänt användbar spönningskölla. Positiva 
eller negativa spänningar kan erhållas. 

• Resonator 250 till 700 volt vid max 75 mA. 
till kotod Brumsp. max 5 mV. 

• Katod till O till 700 volt vid max 10 mA. 
reflektor Brumsp. max. 2 mV. 

• Reflektormodulation rektangelvåg eller såg· 
tand från inbyggd oscillator 1000 pis. 

• Modulation 500--2000 pis styrd från yttre sinus· 
eller rektangelvåg. 

• Tak och botten av rektangelvågen konstant på 
0,2 % av totala amplituden. Rattskala grade· 
rad i volt. 

• Stig. och falltider vid 100 pF belastning mindre 
än 10 fLS . 

• Extra uttag för modulationsspänningen. 

SIVERS LAD f~~~{~~i~:n 18 

Nu kan även Ni njuta av musikåtergivning i Ert hem med en ljudkvalitet, som vida 
överträffar det Ni tidigare varit van vid. UNIVERSITY - världens största tillverkare 
av specialhögtalare - ger Er möjlighet kombinera High fidelity högtalare till en 
anläggning, som passar Er-smak, ekonomi och utrymme. 

UNIVERSITY erbjuder ett så överväldigande stort urval ,av högtalare, delningsfilter 
och tweeters, att det nu är möjligt för varje Hi-fi-entusiast och musikälskare att ut
veckla sin högtalaranläggning successivt utan större investeringar ända tills man har 
nått fulländningen. 

Pröva UNIVERSITY högtalare ->- och Ni får High fidelity kvalitet redan från början. 
Sänd efter Ert exemplar av den utförliga broschyren. 

ELEI{TROFON AB STOCKHOLM 21 ·272885 
GÖTEBORG 5 205318 

~~~ ____________________ J 
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Teleskop
masten 

når längre ••• 
Antennmaster i teleskoputfö

rande av aluminium eller stål 

upp till 12 resp . 15 m höjd, lätta 

att sänka för antennskifte och 

lätta att höja till rätt mottag

ningsnivå. Särskilt lämpliga för 

långdistansmottagning, speciellt 

när det gäller att uppfånga tro

posfärislr~ avböjda TV-vågor. 

• • 

I 
• 
I 
• 

I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 

RADIO OCH TELEVISION 

Herrar Pettersson och Sandblom i firma Radio & Foto i Skil
lin gary d fÖljer med intresse ett teaterprogram f rån Milano. 

• den fascinerande hobbyn 

antenn-rotor 

Antennen avsöker autema
tiskt horisonten och stannar 
på önskad positioR. Med 
kompassros för snabb och 
exakt inställning. Manöver
enheten signalerar med ljus
och ljudsignaler när rotorn 
är i funktion. Levereras 
komplett med kraftigt di
mensionerat stöd med rull
lager. Medger montering av 
stackade antenner upp till 4 
våningar. 

Beställningsn:r A5-AR2. 

Amerikansk 
sensations-antenn 

" SUPER-CEPTOR", den upp
uppmärksammade bredbands
antennen som täcker alla kana
ler från 2-11. "Elektro-Lins"
fokusering ger extra hög verk
ningsgrad. Används redan på 
flera platser i Sverige med ut
märkta resultat. Ger klara bil
der, utomordentlig skärpa och 
ökad störningsfrihet. Hög spän
ningsvinst, upp till 17,5 dB. 
Best.-nr l-vån./AS-SL4 

2-vån. AS-SL4S 

Danmark, Holland, Italien, 
Schweiz, Ty.kland m . fl. 
lände.. fångas dagligen med 
Engels suveräna långdistans
antenn. 

Best.-nr AS-6102. 

Samma antenn i speeialut
förande för Ryssland: Mosk
va och Leningrad. Frekven
ser: bild 49,75 mc, ljud 56,25 
mc. 

Best.-nr AS-6100. 

Att se TV från främmande länder är den nya, intressanta och spän
nande hobbyn som griper och entusiasmerar allt fler. Verkligt för
nämliga resultat uppnås på många platser I landet. Dagligen ser man 
TV från Ryssland, Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Italien 
m.f1. länder. Gylling & Co, generalagenten för de förnämsta tillver
karna av TV-utrustning, har allt som behövs för fascinerande TV-DX. 

AB GYLLING &. Co 
Stockholm 

Postfack 4013 
Tel. 449600 

Göteborg 
Korsgatan 17 
Tel. 175892 

Malmö 
östergat. 27 

Tel. 15610 
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• FIVE-STAR 

På tal om DRIFTSÄKERHET 

Rörtyp 

I 6 AL 5 

6J6 

12 AU 7 

12 BE 6 

GL-5654* 

=6 AK 5 

följande tabell visar bättre än ord hur driftsäkerheten kan 
ökas i elektroniska utrustningar. 

Antal kasserade rör i procent vid påfrestande arbetsförhål· 
landen under en period av 2000 timmar. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90 % 100% o o o o o 

I I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 

I I I I I I I 

I 
*FIVE-STAR Tabellen är hämtad från 

drifts prov utförda vid 
Northwest Airlines, USA. 

Å'ven Ni kan reducera rörkassationen åtminstone 30 ggr ge

nom att gå över till General Electrics skaksäkra 

FIVE-STAR RÖR 
* Driftsäkra 

* Lång livslängd 

* Tål 600 g acceleration 

* Inga glödtrådsavbrott 

* Inga kortslutningar mellan elektroderna 

2 C 51 

2D21 
5 Y3-GT 

6AC7 

6AK5 

Finnas nu i ersättningar för 

6AL5 

6AQ5 

6AS6 

6AU6 

6BA6 

6BE6 
6BX6 

6C4 

6SK7 

6X4 

12AT7 

12AU7 

12 AX 7 

12AY7 

Utöver ovanstående rörtyper finnas FlVE-STAR rör utan direkta 
motsvarigheter i såväl miniatyr- som subminiatyrutförande. 

Rekvirera broschyr från 

SVENSKA AB TRÅDLÖS TELEGRAFI 
STOCKHOLM 32 Tel. växel 452760 

råden och vad beträffar fläcken Gotland så 
tYCkS ' detta, med ledning av "dubbelpro
gramförslaget" , stämma väl även i detta av
seende vad gäller de personer och myndIg
heter som står bakom förSlaget . Visst är 
det s~nt att Gotland kan räknas som "radio
obygd" 'då det gäller mottagningen av .. det 
svenska riksprogrammet. Under den morka 
delen av dygnet är det i det närmaste omöj
ligt att höra någon svensk sändare. stör
ningsfritt h ä r på ön. Mestadels är stornmg
arna från utländska sändare så starka, att 
de överröstar det svenska riksprogrammet. 
I Visby finns en lokalsändare på 500 W. Den
na ha r under den mörka delen av dygnet 
en räckvidd på endast 6 till 7 kilometer. Se
dan blir störningarna från en öster rikisk 
sändare på 100 kW så starka, a tt de omöj
liggör mottagningen. Inte ens inom dessa 6 
till 7 km är sändningen helt f r i frå n dessa 
störningar. 

Vi kan alltså hålla med om att vi har minst 
sag t bedrövliga mottagningsförhå llanden här . 
Men att s edan ta steget direkt härifrån och 
säga, att eftersom förhållandena nu är s'å
dana, så få r de förbli så tillsvidare samt 
hänvisa till att det finns tråd radio på Got
land och att denna får byggas ut så små
ningom, anser vi vara väl nonchalant. 

På en karta i ett tidigare nummer av tid
ningen befanns hela Gotland vara tvärstrec
kat, vilket angav att Gotland hade trådradio. 
Om det är efter betraktandet av denna karta 
~om vederbörande beslutat att icke tilldela 
Gotland någon UKV-sändare, må det kanske 
vara ursäktligt . Men hur är det i verklig
heten? 

Trådraaion började utbyggas på Gotland 
år 1944. Vid årsskiftet 54/55 fanns det på Got
land 3681 trådradioabonnenter, medan det 
vid samma tidpunkt fanns 15 285 radiolicens
betalare. Om vi alltså i dagens läge skulle 
få ett dubbelprogram distribuerat per tråd
radio skulle endast ca 115 av Gotlands radio
lyssnare kunna tillgodogöra s ig detta, me
dan resten fortfarande, i väntan på tråd
radions utbyggnad, skulle få dras med nu
varande dåliga mottagningsförhållanden. In
tresset för trådradio bland lyssnarna och 
takten för trådradions utbyggnad får man" 
en uppfattning om, när man ser att 11 år 
efter trådradions införande på ön finns en
dast 3 681 trådradioabonnenter av 15 285 Ii
censbetalare . Bland licensbetalarna finns ju 
en d el bilradioägare, men med samma takt 
som hittills skulle det ta ca 40 år, innan alla 
licensbetalare hade möjlighet att lyssna på 
trådradio. 

Att det kan finnas områden, där trådradio 
är befogad framför UKV, betvivlas inte. Men 
att hänföra Gotland till ett sådant område 
med endast den motiveringen att mottag
ningSförhållandena där för närvarande är 
dåliga samt att där finns ett påbörjat tråd
radionät verkar väl lättvindigt. 

För Gotlands del synes tvärtom FM-UKV 
vara synnerligen lämpligt för att åstadkom
ma en snabb förbättring av mottagnings
förhå llandena till en rimlig investeringskost
nad. Här finns redan för ett annat ändamål 
uppfört ett antenn torn 150 m högt (gamla 
spångamasten) placerat på öns högsta punkt 
ca l mil öster om Visby. En FM-UKV-sändare 
med antennerna placerade i detta torn skulle 
utan vidare täcka hela ön, och med en sän
dare enligt "dubbelprogramförslaget" med 
två kanaler, en för riksprogrammet och en 
för dubbelprogrammet, skulle Gotland med 
en förhållandevis låg investeringskostnad 
inom den allra närmaste framtiden kunna 
få lika goda mottagningsförhållanden som 
övriga "icke radioobygder". 

Frågan är väl om statsmakterna ,verkligen 
övervägt kostnaderna· för FM-UKV kontra 
trådradio i detta fall . Kostnaden för Installa
tion av ett trådradiouttag lär röra sig om
kring 100 kr. Med ca 10 000 licensbetalare 
(bilradioägare frånräknade) , vilka f. n. icke , 
ha tråd radio uttag, skulle detta innebära en 
investering av i runt tall milj . kr. På Got
lans fanns vid årsskiftet 54/55 12 526 telefon
abonnenter. Om man räknar med ca 2000 
telefonabonnemang för kontor och liknande 
ändamål, skulle alltså omkring 6 000 licens
betalare sakna telefon. Skall dessa bli tvung
na att först installera telefon och betala 200 
kr i anSlutningsavgift för denna för att kun
na få ett trådradiouttag, och vem skall be
tala de stolplinjer, som kommer att erford
ras på landsbygden för att få fram trådradio 
till alla de som f . n. icke har telefon? Kost
naderna för dessa ledningar kommer utan 
tvivel att bli avsevärda, vem som än skall 
betala dem. 

Väger man dessa kostnader för en fortsatt 
utbyggnad av trådradion på Gotland mot 
kostnaderna för en UKV-sändare, så har 
man svårt att fatta hur Gotland kunnat över
hoppas, då det gällt planerandet av UKV
nätet . Måhända är det här som i många and
r a fall, att Gotland endast tages p å allvar 
av höga vederbörande på fastlandet , då det 
gäller att planera för en trevlig semester. 

Med de dåliga förhållandena för mottag-
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Nationa~ 

morgondagens radiotekniska fulländning ... 

redan i dag! 

Ur National Companys serie av världsberömda mottagare 
vilja vi speciellt framhålla 

NC-98 
• Speciellt avsedd för sändaramatörer och kort-

vågslyssnare. 

• Den bästa mottagaren i sin prisklass. 

• Frekvensområdet 0,54-40 Mp/s i fyra band. 

• Kristallfilter, S-meter, tre-läges selektivitetsom
kopplare, m. m. 

Pris kr 1.120:-
(inkl. separa,t högtalare) 

NC-88 
• Kalibrerad bandspridning för amatörbanden. 

• Hög känslighet. 

• Endast miniatyrrör. 

• Utomordentlig selektivitet. 

• 8 rör plus likriktarrör. 

• - Inbyggd högtalare. 

Pris kr 840:-

Infordra detaljerade trycksaker från 

Telefon 

Växel 63 07 90 * johan Lagercra'f!tz 
RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1955 

* 

* 
Värtavägen 57 

Stockholm O 
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UTEFFEKTMETER 
0-10 W i fyra områden 

Uteffektmeter GM 2290 är avsedd fö r bestämning av uteffekt 

och lämplig beiastningsinipedans för lågfrekvensförstärkare och 

tonfrekvensgeneratorer, för prov och trimning av rodiomotta

gare och förstärkare samt undersökningar på opporater för 

ljudinspelning och -återgivning. Instrumentet består aven in

ställbar impedans över vilken spänningen mätes med ett 

växelströmsinstrument, groderat i mW. Ett utomordentligt an

vändbart instrument för såväl laboratorier som service

verkstäder. 

Begär 
specialprospekt ! 

U K V & T V • A N T E N N E R från Europas största o. äldsta 
specialfabrik för antenner 

Antenner mer än 50 olika typer 
Centralanläggningar för TV, UKV ach 

Rundradio, från 10 till 250 anslut
ningar 

Antennförstärkare för alla typer av an
läggningar 

Antennrotorer 
All behövlig materiel för små och 

stora anläggningar 

Kvalitet - Pålitlighet - Lågt pris 
kännetecknar alla Kathreins produkter 

TELEAPPARATER 
Jungfrugat. 48, Stockholm O. Tel. 6010 90 

\ 

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

Radiohandlare och Servicemän 
rekvirera ~r klger/iJta å radiomatn-i4l 

IMPORT AB INETRA 
~eringsgatm 97 - Tel. 200147 - 2162 SS 

STOCKHOLM C 

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

ning av riksprogrammet, som nu råder på 
Gotland, och med det förslag till en fram
tida lösning som nu framlagts till riksdagen, 
vore det inget att förundra sig över om got
länningarna skulle protestera mot att betala 
ytterligare ca 75 000 kr per år i licensav
gifter. 

Vi får innerligt hoppas, att det ännu inte 
är för sent att ta upp denna sak till förnyad 
prövning, varvid det även tages hänsyn till 
den stora betydelse radion har som förströ
else på Gotland med dess isolerade läge. 
Skulle dock tråd radio alternativet vidhållas, 
torde man kunna fordra att en motivering 
härför publiceras för att något Skingra den 
mystik som faktiskt tycks omge trådradions 
vidare utbyggnad. A Albiin, Visby. 

Red. har översänt hr Albiins insändare till 
Telestyrelsen med en anhållan om ett uttalan
de i denna fråga, och har fått motta följande 
svar: 

Telestyrelsens radiobyrå, som haft tillfälle ta
ga del av ovanstående insändare, önskar med 
anledning av densamma göra följande utta
lande. 

Enligt Kungl. Maj :ts proposition angående 
införande av ett andra program i svensk 
rundradio, vilken i dagarna godkänts av riks
dagen, ankommer det på telestyrelsen att i 
samband med anslagsäskandena för budget
året 1956/ 57 framlägga en plan över hur lan
det skall förses med distributionsmöjlighet för 
två program. Innan denna plan godkänts av 
statsmakterna är det ej definitivt fastställt, 
hur distributionen inom ett visst område skall 
ordnas. Man får dock säkerligen räkna med 
att man inom de områden, som redan försetts 
med trådradionät, tills vidare ej kommer att 
utbygga något annat distributionssystem. Det
ta är huvudsakligen betingat av ekonomiska 
skäl, då man ansett att utbyggnad inom sam
ma område av två i det närmaste likvärdiga 
system, s.k. dubbeltäckning, ej skall komma 
till stånd. 

För att i någon mån beröra de ekonomiska 
problemen kan nämnas, att hittills ca 0,3 Mkr 
investerats i trådradionätet på Gotland. Den 
fortsatta utbyggnaden, inklusive trådradioin
stallation hos ca 2500 icke telefonabonnenter 
beräknas kosta 0,65 Mkr. En FM-sändarsta
tio n på Gotland skulle trots användning av 
vissa befintliga anläggningar ej kunna uppfö
ras för lägre summa än ca 0,8 Mkr, redan 
detta ett högre belopp än kostnaden för res
terande tr·nät. Härtill kommer merkostnaden 
för nyanskaffade mottagare med FM-band, 
vilken enligt olika beräkningar i samband med 
dubbelprogramutredningen uppgår till mel
lan 0,6 och 1,2 Mkr, och vilken får betalas av 
radioabonnenterna. 

Insändaren är tydligen väl medveten om 
att Gotland är förse~t med trådradionät, men 
han ifrågasätter effektiviteten av och möjlig
heten att utnyttja detsamma. Utan att på nå
got sätt förneka att anshitningen av trådradio
abonnener på Gotland är ovanligt låg, dock 
ej så låg som insändaren gör gällande, skall 
här redovisas några av de orsaker, som gör 
att trådradioutbyggnaden på Gotland ej kan 
anses representativ för systemet som sådant, 
och som eventuellt kan ha bidragit just till 
den låga abonnentanslutningen. 

När 1943 års rundradioutredning framlade 
sitt förslag att på prov införa trådradio på 
Gotland, var huvudorsaken, att man önskade 
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Elektrolyt kondensat 
t{" 

för enhåls-
fastsättning 

TEKNISKA UPPGIFTER PEH 140 I PEH 141 I PEH 145 

Sockeldiameter mm 18,5 

I 
18,5 16,6 

"Kontaktsäkrad genom nitning av negativa uttaget 

till bägaren - - Ja 

Kontaktsäkrad genom anslutning av minuspolen 
till lödtabb i sockeln Ja Ja -

Lödbart uttag för minuspolen genom kontakt-

bricka - - Ja 

"Bägaren fullständigt isolerad från minuspolen - Ja -
"Livslängdsskyddade Ja Ja Ja 

Med övertrycksventil Ja Ja Ja 

Med låsbricka av neopren Ja Ja Ja 

Utföres med en kapacitans Ja Ja Ja 

Utföres med två kapacitanser Ja Ja Ja 

Bägardiametrar mm 25 a . 35 25 o. 35 25,30 o. 35 

* Några fördelar av värde f~r Er! 
Kontaktsäkring 
av det negativa uttaget genom nitning av foliet till bägaren 
ger ökad säkerhet mot avbrott. 

Livslängdsskydd 
genom en extra tätning omkring förbindelseledningarno 
mellan folierna och lödtabbarna i locket. 

Fullständig isolering 
av aluminiumbägaren från kondensatorpolerna är särskilt 
värdefull i apparater där chassiet har annan potential än 
kondensatorns minuspol. 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Tel. Stockholm (010) 262610 - U L V S U N D A 

- Ett LM Ericsson-företag -

R A D I O O C H TE LE V I S lON - N R 9 - 195" 

I 

PEH 140 
Standardutfö
rande med 18,5 
mm gängad 
sockel. 

Specialutfö
rande med 18,5 
mm gängad 
sockel och kon
densatarpoler
na isolerade 
från bägaren . 

Serviceelektro
lyt med 16,6 
mm gängad 
sockel, som an
vändes i en stor 
mängd radio
mottagare. 

PEH 150 
Min iatyrelektrolyt 
med 8 mm gängad 
sockel för enhåls
fastsättning . Lämp
lig för apparater 
med begränsade 
utrymmen. 

11 
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FrÄn vÄra förstklassiga agenturer 
stÄ vi alltid till Eder tjänst med 
material och komponenter av 
högsta kvalitet. 

Antenner 
Bilradio-, UKW- och TV-anten
ner. Antennförstärkare. Antenn
genomföringar även för feeder
ledning. 

Transformatorer 
Nätsp.- och utgångstransforma
torer. Drosslar. Spolar. Bobbiner. 

Säkringar 
S-märkta finsäkringar 5X20 mm. 
Säkringar för olika ändamål. 

Tråd 
Emaljerad Cu-tråd. HF-litz. 
Skärmstrumpa. Skalwire. 
Spec. kabel för lågohmiga kretsar. 

Kopplingsdetaljer 
Kopplingslist av bakelit. 
Kopplingsplint av bakelit alt. 
hårdgummi. Lödöra. Kabelsko. 
Rörnit. 

Komponenter 
Rörhållare även för tryckta kret
s~r. Tropiksäkra rörkondensato
rer. Elektrolytkondensatorer. Y t
slcildsmotstånd, även högsitabila 
precisionsmotstånd klass 0,5 DIN
norm. Trådlindade motstånd och 
potentiometer. Nätspänningsom
kopplare. Vridomkopplare av ba
kelit alt. keramik. Kristalldioder. 
Transistorer. VippStrömbrytare. 
Rattar. Tryckknappsystem. 

Bandspelaredetaljer 
Magnethuvuden för in- och av
spelning. Skärmad specialkabel 
för magnethuvuden. Dynamiska 
mikrofoner. 

Snobbtelefondetaljer 
Telefonreläer och större reläer. 
Mikrofonkapslar. Tangentsystem. 
Omkopplare. Strömbrytare. 

Kristallmottagning 
Kristalldetektörer. Kristallappa
rater. Hörtelefoner. Hörtelefon
snören. Stetoclip. Hörkuddar. 

Telefoni 
Reläer. Fjädergrupper. Handmi
krotelefoner. Handapparatsnören. 

Radar 
Microfriktionspoten tiometrar . 

Bilradio 
Orginalapparater för de flesta bil
märkena. 
Fabri~at: Max Egon Becker. 

Högbelastbara potentiometrar 200 
wa tt. Installa tionsma terial. 

Fabrikernas org.prospekt på ovanstående 
detaljer sändes på begäran. 

AB ELTRON 
Albygatan 109 - Sundbyberg. 

Tel. 284771 - 284971. 

Agenturfirman P. Richter 
Postbox 12059, Stockholm 12 

, utföra tekniska prov - för att utröna syste· 
mets användbarhet - inom ett geografiskt 
klart begränsat område. Även om mottag
ningsförhållandena på Gotland aldrig har 
varit helt tillfredsställande, så var desamma 
dock vid trådradions införande för ca 10 år 
sedan relativt acceptabla. Trådradion kom 
därför att för radiolyssnarna på Gotland en
dast innebära en mindre förbättring av 
mottagningen, den var ej som inom andra 
delar av vårt land nödvändig för att över 
huvud taget erhålla mottagllingsmöjlighet. 
Detta gjorde givetvis, att man vid första 
anslutningen av abonnenter ej nådde upp till 
de procentuella siffror man senare nått på 
andra håll. Ä ven antalet successivt tillkom
mande abonnenter har varit blygsamt, men 
det är påtagligt hur detsamma ökat i takt med 
de allt sämre mottagningsförhållandena. 

När trådradio utbygges inom ett område, 
erbjudes installation därav numera dels telefon
abonnenter, dels radioabonnenter, som bor i hus 
i vilka någon telefon finnes installerad. Detta 
gör att man vanligen - dock något varieran
de med samhällsstrukturen - kan räkna med 
att antalet trådradioabonnenter icke obetyd
ligt kommer att överstiga antalet telefonabon
nenter. Detta system tillämpades ej för de 
första områden, som försågs med trådradio, 
utan man har t.ex. för Gotland ända fram till 
senaste året endast erbjudit trådradio till tele
fon abonnenter. Härtill kommer, för Gotlands 
del, att trådradio endast erbjudits abonnen
ter, boende vid stationer liggande på visst 
minsta avstånd från Visby stad. Detta, som har 
berott på att den i Visby placerade lokalsän
daren ansetts försörja staden och dess när
maste omgivningar, har orsakat att möjlighet 
till trådradioanslutning endast förelegat för 
ca 8000 abonnenter. Av dessa har inemot 
hälften låtit installera trådradio. Det kan i 
detta sammanhang påpekas, att anslutningen 
av abonnenter är mycket ojämn. Så har i 
Hemse 322 av 390 erbjudna abonnenter låtit 
installera trådradio och i Burgsvik 118 av 
142, dvs. 82 resp. 83 %. Å andra sidan är 
anslutningen i t.ex. Norrlanda endast 7 av 50, 
dvs. 14 %. Möjligen kan man tänka sig, att 
lokala störningar på förstnämnda större plat
ser gjort den trådlösa mottagningen där säm
re än eljest. 

Vidare visar statistiken över radiolicenser, 
att av rikets 121 centralstationsområden (ut
görande bl.a. redovisningsområden för radio
licenser) står Visby, omfattande hela Gotland, 
på plats 116 i vad avser genomsnittligt antal 
radiolicenser per l 000 innevånare. Antalet 
är här 264 mot 364 för Örebro, som ligger 
främst och 335 i medeltal för hela landet. 
Man måste inför dessa siffror och de tidigare 
relativt goda mottagningsförhållandena på 
Gotland fråga sig, om det inte är så, att radio
intresset över huvud taget är mindre där än 
annorstädes, något som kan ha bidragit till 
det låga intresset för den förbättring av mot
tagningsförhållandena som i det närmaste av
giftsfritt erbjudits lyssnarna i form av tråd
radio. 

Alltjämt 
oöverträffad 

Likspännings
aggregat 

, 
.s 

., 
•• s 

.. , 

LS7C 
a 0-450 V 200 mA 
b -150 V 30 mA 
c O - - 150 Vgallerförspänning 
2 st. glödspänningar 

Stabilitet 0,005 0/0 
Brum 0,3 mV elf. 

Inre motståndet 
har förbättrats. 

Frekvensberoendet 
upp till 1 MpJs 

se nedanstående tabell 

/' ~ 
~ / 

mätt med a inställt på 300 V, 100 mA 

belastning och 20 mA eff. överlagrad 

växelström. 

Pris: 990:-

CARL O. OLSSON 
Långseleringen 94 

S T o C K H o LM·Vällingby 
Tel. 378933 
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runda och kvadratiska 

TAVELINSTRUMENT 
av erkänt hög kvalitet 

fabrikat Miiller & Weigert 

Från lager levereras såväl runda som kvadratiska instrument' för 
panelrnontage. 

Instrumenten kunna erhållas med vridspole- eller vridjärns
system. 

Mätnoggrannhet 1,5 OJa. 

Runda instrument med flänsdiametrar: 
63-83-100-130-160-225 mm. 

Kvadratiska instrument med flä~sdimensioner: 
45 X45-85 X85-96X96-1 10X 115-145 X 145 mm. 

Förmånliga priser Infordra offert 

--------------------~--
ELEKTRISKA INSTRUMENT AB .vv .. 
Artillerigatan 85 - STOCKHOLM 28 - Tel. 675715, 675716 

" 

Se runt hörnet med 

ReA "TV EYE" 
Räkna med TV för fi~rrmanövrering ... 
TV-bilden kan säga ' mer än en hel kombination av signallampor 
och visarinstrument. 

för farliga experiment ... 
Kameran kan lätt byggas in skyddad, Ni kan från Ert arbetsrum 
i rätt ögonblick se vad som händer. 

och för snabbvisning av Ert företag 
I konferensrummet kan Ni presentera intressanta avsnitt från Er 
produktion. Ett antal fasta eller »svepande» kameror kan om
växlande anslutas till samma mottagare. 

Komplett utrustning 9-10.000:- kronor 

ELEKTRONIK BOLAGET AB 
Mätinstrumentavd., Barnängsgatan 30, Stockholm SÖ. Tel. 449760 
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RADIO 
kan Ni grunderpa? 

Den bästa metoden att lära sig radioteknik 
- att förstå en radiomottagares och sändares 
uppbyggnad och verkningssätt - är att re
dan från början genom praktiskt bygge och 
experiment omsätta teoretiska beräkningar 
och förklaringar I praktiken. 

AMATÖRKURS 
Vår Instruktiva och populära kurs omfattar 
all teori och alla praktiska anvisningar som 
en nybörjare behöver för att bli en skicklig 
radIoamatör. I första brevet Ingår bl. a. en 
grundkurs I telegrafi. 

företa brevet 

GRATIS! 
Ni avgör därefter om Ni 
önskar fortsätta kursen 

eller ej. 

AB REVA-TEKNIK. LINKÖ'ING 

• Sänd GRATIS första brevet I "Amatör- • 
kurs i rll<lloteknlk och radio bygge samt 

I portofritt svars kort, som jag returne- I 
rar om jag ej önskar fortsätta kursen. 

I Namn: ...... ...... ... .... ......... ..... ... ... .... ..... I 
I Adress: ............ ....... ... ..... ................ ..... I 
w.:0:'dr~ .. ~,,_,,~ .. _ R;;' 9. 

Då televerket är berett att - t.V. inom den 
ram som tidigare angivits - ansluta återstå· 
ende abonnenter till trådradionätet och detta 
torde ske inom ett par år (under förutsättning 
att abonnenterna anmäler sig för trådradio· 
anslutning), vilket är en betydligt kortare tid 
än som kan väntas åtgå för att alla lyssnare 
skall anskaffa mottagare med FM·band, torde 
den formulering den nu godkända propositio
nen fått ej på något sätt kunna rubriceras 
som nonchalant behandling av Gotland, vilket 
insändaren vill låta påskina. 

Stockholm den 17/ 6 1955. 

Telestyrelsens radio byrå 

lEe-nytt (Forts. fr. sid. 27) 

fastlades. Ett svenskt förslag, som beräknas 
kunna utsändas på remiss under höstens lopp, 
har tillställts lEe och kommer delvis att lig
ga till grund för det internationella arbetet. 

Elektronrör 

I publikation nr 67 har fastlagts dimensioner 
för internationellt rekommenderade socklar 
för elektronrör. Arbetet fortsätter med olika 
typer av rör, rörsocklar och rörhållare, bl.a. 
även för miniatyrrör. Det svenska normarbe
tet strävar efter att på grundval av de inter
nationellt uppnådda resultaten få fram ett 
urval av elektronrör, särskilt lämpade för 
svenska förhållanden. 

Det finns 

bara en 

tillverkare 
i Europa 
av 

Original 

OAK 
omkopplor. och 
strömbrytore 

- NSF Limited Keighley, 
Yorks, Englond 

- the switch people 

Lång erforenhet, tekniska 
resurser, förstklassigt 
material, garanterar 
en äkta 

OAK 

OAK 

Säljes i Sverige endast 
av ensam försäljaren AB IMPULS 

o B S I Ny adress I 
Kontor och lager Sot Eriksplan 7, Stockholm 

T el.fon växel 34 08 50 

.MI N IATYRKOMPO N E NTE R 

w 
C) 

« 
...... 

' 0 
al 
I
« 
t:lf! 
« 
a.. 
a.. 
« 
t:lf! 
:0 
::I: 

ORYX-
Liten och lätt som en 

penna - hållbar och 

effektiv som en stor 

tödkolv. 

Den funktionella 

uppbyggnaden 

gör ORYX 'iii 
det perfekta' 

löd"erktygel. 

Längst ute i spetsen på 

staven sitter elementet 

omslutet av lödspetsen. 

Värmen koncentreras 

alltså till verktygets spets 

medan hondtaget förblir 

kallt. 

De minimala värmeförlusterna ger ORYX 

full lödvärme på mindre ön en minut. 

Strömförbrukningen är så låg alt ORYX 

med förd.1 kan köras på batterier. 

Rekvirera "ört prospekt med utförliga 

data, priser m.m. Följ "ör annon .... riel 

HÖRAPPARATBOLAGET 
Kangsgatan 29 - STOCKHOLM C - Tel. 231700 

I 

" 111111 11 11 11111 1111111111'1111111111111111111111111111111111'111111111'1111111111111111IlIiilllllllllllllllllll'cc 

JOHN SCHRÖDER: 

Tysk-svensk 

radioteknisk 

ordlista 

Tysk-svensk radioteknisk ord

lista omfattar ca 4000 uppslags

ord. Oumbärlig för radiotekni

ker som med bristande språk

kunskaper vill tillgodogöra sig 

den numera synnerligen rik

haltiga och snabbt växande 

tyska radiotekniska facklitte

raturen. 

Nu i bokhandeln. 

Pris 5:50 

NARNORDISK ROTOGRAVYR 
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EN VÄRLDSSENSATION 

MULTIMETER 555 imetallkåpa 

• 

Phaostron Company, U.S.A., en av Amerikas förnämsta till
verkare av magnetiskt skärmade precisionsinstrument, har kon
struerat ett nytt universalinstrument MULTIMETER 555 i ett syn
nerligen elegant och förnämligt utförande. 

MULTIMETER 555 är inbyggt i kåpa av metall, varigenom in
strumentet blir effektivt skärmat mot omgivande elektromagnetiska 
störningsfält. En annan fördel är att man även kan mäta växel
strömmar upp till 15A. 

MULTIMETER 555 har flera mätområden, större skala, är lättare 
att avläsa och enklare att använda än något annat universal
instrument i samma prisläge. 

Den skärmade, stötsäkra och antimagnetiska kåpan är en garanti 
för bevarad noggrannhet och lång livslängd. 

Prova MULTIMETER 555 lägg märke till dess många fördelar, 
dess stilfulla kåpa, små dimensioner och låga vikt och Ni skall 
inse -att 

NI KAN EJ GÖRA ETT BÄTTRE KÖP 

GENERALAGENT 

• Mäter även växelst..öm 

• Antimagnetiskt - dubbelt skärmat 

• Högt inre motstånd - 2.0000 ohm/V vid 
likspänning 

• Stor skala - i flera färger 

• Enkelt - endast 2. anslutningsjackar 

• Noggrannhet: 2. °/0 vid likström, 3 °10 
vid växelström 

• Stora mätområden i steg om 3: 1 

Kan även levereras med infäUningsram för 

panelmontage eller med beredskapsväska 

med axelrem 

TELEINSTRUMENT AB 
Arvid Mörnes väg 9 - Bromma - Telefon Stockholm 377150 
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Katodstrålerör 
som spar 
utrymme 

..... -.-
Bildskärmen på katodstråleröret DG 16-21 
utgör en rektangel med måtten 14X3,8 cm 
- den logiska formen för bildskärmen 
för A-svep i radaranläggningar och för 
många mätinstrument. Ett antal av dessa 
rör kan staplas vertikalt för att möjlig
göra observation av flera förlopp inom 
ett begränsat utrymme ..• 

DG 16-21 möjliggör eleganta apparatkon
struktioner, som skulle bli ytterst otymp
liga, om katodstrålerör med cirkulär bild
skärm användes. 

Avböjning: elektro- Typiska 
statisk, symmetrisk 
el. osymmetrisk Va3 Va2 Val 
Glödspänning 6,3 V 
Glödström: 0,3 A 

5kV 
600 till 1,8 kV Sockel: BUA 700 V 

Lätta att "stapla" för 
samtidig registrering 
av flera förlopp. 

arbetsdata 

V Avböjningskänslighet 
g 

hor. vert. 
-25 till 
-70 V 0,19 mm/V 0,21 mm/V 

Röret DG 16-21 har grönlysande skänn med moderat efterlysning. Utförande
former med andra typer av bildskärmar kan tillverkas på beställning. 

För närmare upplysningar 

-
Regeringsgatan 56 - STOCKHOLM - Telefon 210401- 02 

Radiokomponenter 

Grundläggande p.rovningsmetoder för olika 
slag av radiokomponenter har fastlagts i pub
likation 68, Basic Climatic and Mechanical 
Robustness Testing Procedure for Components 
for Radio-communication. Specifikationer för 
motstånd och olika slag av kondensatorer, i 
första hand papperskondensatorer, har färdig
ställts. Normer för keramiska kondensatorer, 
elektrolytkondensatorer och glimmerkonden
satorer liksom fasta motstånd är under slut
behandling. Detta gäller även märkimpedan
ser och diametrar liksom mätmetoder och all
männa fordringar för högfrekvenskablar. 
Motsvarande svenska norm arbete bedrives i 
SEK:s normkommitteer NK 45 och NK 51 
och tar i första hand sikte på att överföra de 
internationellt uppnådda resultaten till svenska 
förhållanden. Sålunda kommer publikation 68 
att utges såsom svensk handbok. 

lEe -publikationer 

Avsikten är att IEC-publikationerna skaliläg
gas till grund för de nationella nonnerna i de 
deltagande länderna. SEK strävar konsekvent 
efter att så snart en IEC-publikation utkom
mit inarbeta dess bestämmelser i motsvarande 
svenska normförslag, och normkommitteerna 
har löpande kontakt med IEC-arbetet. IEC· 
rekommendationerna kan erhållas från SIS 
utländska försäljningsavdelning, box 3295, 
Stockholm 3. Möjlighet att abonnera på alla 
ny utkommande lE C-publikationer finnes. 

\, 

SURPLUS 
R1155 trafikmoltagare. 16-4000 meter 

(ej 1%-3 och 0.~.6 Mc/s). testad. 
trimmad och kristallkalibrerad .... 250:

RF24 converter. med rör. orig.-kart .• 
schema . . . . . . . . ... .. . . .. . . .. . . . . . .. 24.-

BC455 mottagare .. ... .. .. .. .. ....... 110: -
AN/APA-l oscillograf. 12 rör. orig.-

kart. . ........ . . . . ... ... .... .. .... . 
WS38 walkie-talkie ... ........... .. .. 
3A RF-instrument . . . . .. . .............. . 
25A =vridjärnsinstrument .... . ... ..... . 
%A RF-inslrument ....... ... ......... . 
Rör: 2C22. 9003. 354. 1619 .......... .. 

1624 .......... .. ................... . 
8012 (40W anodförlust. 500 Mc/s) ... . 
HF300. per par ..... ...... ....... ... . 
878A . . . ....................... . .. . 

Begör våra prislistor över 
lagerförd materiel 

VIDEOPRODUKTER 
GOTEBORG 38 

145:-
39: 50 
10: 50 
9 : 50 
9: 50 
4 : 50 
5: SO 

18:-
90 : -
35:-

r--------------------------------, 

\, 

RESTPARTI 
av diverse radiomaterial 

Rör ev 
SV 
EA 
EF 
33 

" 46 
836 

54 2: 50 
76 75:-
50 2: 05 
50 3: 60 

3: 80 
1:-

25:-

Vridkondensatorer: 
Potentiometrar: 

Rör RE-084 K 3:
.. 51 AWB312:
" 1 B 22 .18:-
.. 30 3: 60 
" 32 1:-

717 A 14:-
.. 388 A 20:-
.. 837 20:-

3X450 pf, 2X450 pf 
3:-

0,2 meg utan brytare ........ .. 1:-
3: 80 1 meg med brytare ........... . 

Miniatyr trådlindade max. 1 W 
500 ohm ... .. . .. .. .. ........... . 

Lödpasta . .... . ..... . ....... . ..... . 
O: 75 
O: 75 

AB CHAMPION RADIO' 
POlhemsgatan 38, Stockholm. 
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latstiftkontakter i · miniatyrutförande 
Inom radio-, tele- och svagströmstekni
ken är Alphas flatstiftkontakter i minia
tyrutförande idealiska som anslutnings
don. 

Kåporna är utförda heldragna i mäs
sing samt krymplackerade. Avlastnings
ldämmor och fåstvinklar är förzinkade. 
Hylsor och stift är försilvrade. Kon
taktmotståndet är mindre än 5 mQ . 

Kontakterna kan även levereras med 
låsanordning. 

Utförandet är i enlighet med svensk 
standaNI. M-kontakterna kan även an
vändas tillsammans med engelska och 
amerikanska kontakter. 

Alpha flatstiftkontakter tillverkas ock
så i större format, den så kallade L
serien. 

AKTIEBOLAGET 

RADIO OCH TELEVISION - ~R 9 - 1955 

** 

ALPHA 
Ett LM Ericsson-företag 

M.seriens 
flatstiftkonlakter 
lagerföres med följande 

antal poler 

2 I 4 I 6 

8 I 12 I 18 

24 I 33 I 

s U N D B Y B E R G 
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Disc-seol triod EC 55 
'Y 

Triod DC 70 ~ 

... 
Rellex-klyslron 2K 25 

... Tr iod EC 80 ... Triod EC 81 

18 

PHILIPS levererar nu en hel serie VHF, UHF 

och SHF-rör för television, radar, radiolönkar 

för telekommunikation, fjörrmötning, fjörrstyr

ning och mycket annat. Dessa rör ör byggda 

för dogens och morgondagens teleteknik och 

motsvarar mycket höga krav ifråga om pålit

lighet och livslöngd. De tillverkas i ett stort an

tal typer för olika driftsfall. De rör som visas 

hör utgör endast en liten del av programmet 

- ring eller skriv efter utförliga data över de 

rörtyper som ör av intresse just för Er! 

Typ spönning ström mox. max . mox. 
V A W mA ·v 

DC 70 
triod 1,25 0,2 2,4 20 150 

Ee 80 
triod 300 

Ee 81 
triod 6,3 0,2 30 300 

Ee 55 
disc·~ol 
triod 6,3 0,4 10 40 350 

EC 56 
disc-seol oppr. 
Iriod 6,3 0,6 10 35 300 

EC 57 
disc-seal oppr. 
triod 6.3 0.6 10 70 300 

Typ spänning ström Uteffekt 
V A mW 

2K 25 
Reflex-klystran 
8500- -400 
9660 MpJs 6,3 0,44 330 +0 37 2S 

721 AIB 
R.ellex-klyslron -400 
9370 Mp/s 6,3 0,44 330 +0 37 30 

Typ spänning ström Brusnivö 

V A mA över 300 0 K 

K50A appr. i 3 cm-bandet 
Brusdiod 2 165 125 19 .3 dB 

K51A oppr. i 10 cm·bandet 
Brusdiod 2 3,5 140 200 19.1 dB 
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RADIO· OCH TELEVISIONSTEKNIK 

Ny säsong ••. 

... står åter för dörren. En ny säsong med 
stora nyheter i sikte och med välgrundade 
förhoppningar om, att ett nytt skede skal! in· 
ledas i den radiotekniska utvecklingen i vårt 
land. 

Redan i säsongens första minut är åtskil· 
ligt nytt att kommentera. De friskaste nyhe· 
terna kommer från rikets andra stad, där man 
i sommar livligt diskuterat, hur man snabbast 
möjligt skall komma igång med televisionen. 
Många villiga krafter står redan beredda att 
göra en insats och genom ett klokt samarbete 
räknar man med att redan i oktober vara i 
luften med en 500 W TY·sändare och ett gö· 
teborgskt TY·program. 

ytterst blygsamma 

penningmedel har Radiotjänst ställt till för· 
fogande för TY·experimenten i Göteborg, 
200000: - kr, men programchefen där, Nils 
Dahlbeck, har inte låtit sitt mod nedslås. Han 
har omedelbart sökt utvägar att dryga ut pro· 
grammet, under det att professor Olof Rydbeck 
vid Chalmers med sedvanlig pionjäranda gett 
sig i kast med att för en kostnad av ett par 
tusenlappar ordna med en radiolänk över Ska
gerack till den danska TY·sändaren i Glad
saxe. På det sättet räknar man med att få 
tillgång till det danska TY-programmet, som 
sålunda delvis skulle återutsändas över Göte
borgs·sändaren. Samarbete med norsk televi· 
sion är också på tal och - om allt vill sig väl 
- kan ett internordiskt samarbete på televi
sionens område snart vara verklighet i dessa 

ELEKTRONIK 
RADIO OCH 

TELEVISION 
AMATÖRRADIO 

REDAKTÖR : JOHN SCHRÖDER 

trakter i Sverige, som ligger välgörande långt 
från dem som styr och ställer i kanslihuset, 
på Brunkebergstorg 2 och vid Kungsgatan 8. 

Alldeles dött 

är det inte heller i Stockholm, även om Ra· 
diotjänsts halvårslånga uppehåll med TY
sändningarna förefaller att vara i bekvämaste 
laget. I Nacka·stationens ena mast har man 
fått upp en förstklassig TY-antenn för Stock
holms »riktiga» kanal, (kanal 4, och horison· 
tellt polariserade vågor) och man har nu bör
jat höra sig för i kanslihuset, om man möj
ligen kunde få använda denna antenn för att 
bättra på TY·sändningarna i Stockholm. Hur 
det hela kommer att avlöpa vet man ännu 
ingenting om - man vet ju inte vilka magiska 
cirklar, som skulle rubbas, om man skulle av
vika från nådig tågordning - men det är ju 
hugnesamt att veta, att denna sak i alla fall 
förts på tal. 

»Varför skulle», 

frågar kanske nu någon, »man inte - åt
minstone på försök - kunna sätta upp en 
radiolänk il la professor Rydbeck mellan Gö
teborg och Stockholm för att få programut
byte till stånd och för att stimulera TY·intres
set?» Exempelvis med en relästation på Små
lands Taberg och en på Kolmården. På det 
sättet skulle ju Stockholms·sändaren ev. kun· 
na få TY-program från både Köpenhamn och 
Göteborg för att inte tala om eurovisionssänd· 
ningarna via Danmark. 

Den som vet hur sådana här frågor be
handlas i detta land måste emellertid genast 
svara: »Hur skulle sådant kunna gå för sig? 
Y em skulle våga göra sådana lättsinniga expe· 
riment?» Televerket? Omöjligt! Tänk på 
alla de trådradiofilter som först skall sättas 
upp runtom i obygderna! Och vem skulle ha 
nog kurage på dessa breddgrader att på något 
sätt föregripa den utvecklingstakt som rege
ringen fastställt för den svenska televisionen_ 

En fin nyhet 

för säsongen är att det på Nordisk Rotogra
vyrs förlag snart kommer en bok om TY·tek
nik »TY-mottagaren, konstruktion, verknings
sätt, installation» av Jan Bellander, välkänd 
bl.a. för sin bok om grammofonavspelning (som 
Lö. haft en strykande åtgång). En kortvågs
handbok av John Schröder är också på väg 
och vid årsskiftet kommer »RT:s radiokalen
der 1956», 'varom mera i kommande nummer. 

(Sch) 
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AKTUELLT 

TV -sändare i Göteborg 
startar i höst 

En 15 kW TV -sändare på kanal 
9 startar i Göteborg i höst. Lo
kala program kommer att ut
sändas men ev. blir det också 
återutsändning av delar av det 
danska TV -programmet. 

R edan i höst startar TV·sändningar från en 

provisorisk TV·station i Göteborg. Sändaren, 
som sannolikt t.V. kommer att installeras vid 
Chalmers Tekniska Högskola, har utlånats 
av Svenska AB Philips. Effekten blir till en 
början endast ca 0,5 kW, men efter ca tre 
månader räknar man med att den skall höjas 
till ca 5 kW. Provisorisk antenn kommer att 
anbringas i ett av de fyra radiotornen kring 
elektronikinstitutionens byggnader vid Chal· 
mers (se fig. 2), och med en antennförstärk· 
ning av två a tre gånger skulle man få ca 1,5 
kW (ca 15 kW erp efter effektökningen). An· 
tenn torn ens höjd är ca 30 m, och då masterna 
är belägna ca 70 m ö.h. får man en total an· 
tennhöjd av ca 100 m. Beräknade fältstyrke· 
kartor för denna sändare med 15 kW erp åter· 
ges i kartan i fig. 1. Fältstyrkevärdena är be· 
räknade för 10 m antennhöjd på mottagare· 
sidan. Sändningarna kommer att ske på kanal 
9 med horisontell polarisation på vågorna. 

För TV·programförsök i Göteborg har Ra· 
diotjänst anslagit 200000 kr. Enligt vad den 
nyutnämnde radiochefen i Göteborg, Nils 
Dahlbeck - f.ö. väl känd för en hel del ut· 
märkta TV·program i Stockholm - meddelar, 
kommer man inte att dra sig för att söka 
samarbete med kommunala myndigheter och 
andra instanser för att dryga ut program· 
pengarna. 

Av särskilt intresse är i detta sammanhang 
att prof. Olof Rydbeck vid Chalmers Tekniska 
Högskola ställt i utsikt, att man genom en 
originell radiolänk anordnad genom direkt· 
upptagning vid Råö·observatoriet av sändning. 

Fig. 1. Beräknad fältstyrkekarta för Göte· 
borgs TV·sändare, som startar i höst. Antenn· 
höjd på mottagarsidan har antagits = 10 m. 

arna från den danska TV·sändaren i Glad· 
saxe1 skall ha möjligheter att till Göteborgs· 
sändaren distribuera det danska TV·program. 
met, som sålunda helt eller delvis skulle åter· 
utsändas från Göteborgs·sändaren. Danskar· 
na har ställt sig välvilliga till detta projekt. 

Ä ven från norskt håll har man visat stort 
intresse för en radiolänk av liknande upp· 
byggnad mellan Göteborg och Oslo. I Norge 
föreligger nämligen planer på en TV·verk· 
samhet i Oslo·området, och ett program ut· 
byte jämväl åt det hållet skulle kunna tänkas 
småningom leda till ett välbehövligt internor· 
diskt samarbete i fråga om TV·programpro· 
duktionen. 

1 Se artikel på s. 23. 

Fig. 2. Göteborgs TV·sändare kommer att provisoriskt sättas upp på Chalmers Tekniska Hög· 
skola. Bilden visar den byggnad tillhöl'ande högskolans institution för elektronik, där TV· 
sändaren kommer att installeras (den lilla byggnaden t.v. på kullen) och de antennmaster som 
kommer att utnyttjas för sändarens antennsystem. 

Det svenska FM-
Som omnämndes i förra numret gick dubbel· 
programförslaget i riksdagen igenom i ogra· 
verat skick. I stora drag innebär detta att ett 
20·tal FM·UKV·rundradiostationer, vardera 
omfattande två skilda sändare, kommer att 
uppsättas i de områden av landet, som redan 
nu har goda mottagningsförhållanden för det 
nuvarande riksprogrammet. De båda program
men skall i framtiden utsändas från dessa 
stationer, samtidigt som det ena programmet 
- »riksprogrammet» - jämväl kommer att 
utgå över de befintliga mellan- och långvågs

sändarna. 
I de områden, som nu har dåliga mottag

ningsförhållanden för det nuvarande rikspro
grammet (jfr fig. 1), skall utbyggnaden av 
trådradionätet fullföljas och läggas upp så, 
att både nuvarande riksprogrammet och »dub
belprogrammet» skall kunna utsändas över 
trådradionätet. Det antal abonnenter det rör 
sig om för trådradioanslutning uppskattas till 

ca 850000. 
Landet indelas sålunda dels i »FM·bygder» 

och dels i »trådradiobygder». I FM-bygderna 
skall utbyggnaden forceras genom att provi
soriska FM-sändare i snabb takt sättes upp; 

Fig. 1. Vita partier p~ kartan markerar de 
områden, där trådradio skall installeras. (Obs. 
området närmast kring Motala skall vara 
skuggat! ) 
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UKV -radion ätet 
början göres med tre provisoriska sändare i 
Göteborg, Malmö och Örebro, som alla skall 
vara i drift omkring årsskiftet 1955-56. Där· 
efter skall utbyggnaden ske enligt den preli· 
minära utbyggnadsplanen, som återges 
tab. 1. Se även fig. 2. 

Telestyrelsen kommer att i detalj planera 
var gränserna mellan FM·bygder och tråd· 
radiobygder skall gå. Därvid kommer man att 
ta hänsyn bl.a. till den allmänna störnings· 
nivån på mottagningsplatsen och till existe· 
rande och planerade sändare på samma eller 
angränsande sändningsfrekvenser. I samband 
med ev. framtida TV·stationer kan det tän· 
kas, att ytterligare FM ·sändare utöver de som 
upptagits i den preliminära utbyggnadsplanen 
kommer att uppföras. Mera detaljerade pla· 
ner härför kommer att föreligga inom kort. 

Trådradioutbyggnaden kommer till en bör· 
jan, innan planerna för gränsdragningen 
mellljn FM· och trådradioområden fastställts, 
endast att ske i trakter med mycket dåliga 
mottagningsförhållanden, där arbeten i många 
fall redan tidigare påbörjats. Sammanlagt 5 
il 6 milj. kr kommer att läggas ner på tråd· 
radio under budgetåret 1955-56. 

BÄCKEFORS. 
92,7,96,8MHz 

GÖTEBORG. 60 
92,l,96,JMHz 

Fig. 2. Beräknade räckviddsområden för de be· 
slutade UKV·sändarna i Sverige. 

Tab. 1. Preliminär utbyggnadsplan för de svenska FM·UKV·rundradiostationerna. 

Utbygg· 
nadsår 

Definitiva 
stationer 

Provisoriska 
stationer 

Beräknat antal radio· 
abonnenter inom statio· 
nernas försörjningsom. 

råden (1000·tal) 

Tillskott 
under året Summa 

1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 

Stockholm 
Norrköping 
Göteborg, Nässjö 
Malmö, Hörby 
Gävle 

Göteborg, Malmö, Örebro 
Gävle, Sundsvall, Borlänge 
Halmstad, Östersund, Skövde 
Västerås, Boden 

600 
180 
210 
195 

600 
780 
990 

1185 
1255 

ca 1400 Halmstad, Skövde 
Sundsvall 

Kalmar, Karlskrona 
Bäckefors, Västervik 

70 
ca 145 

Färg -TV-experiment 
i England · 
BBC kommer att börja experimentera så 
smått med färg·TV i höst. Man kommer att 
göra försöken med ett system, som så nära 
som möjligt ansluter till det amerikanska 
NTSC-systemet.1 

Det brittiska NTSC·systemet innebär inga 
egentliga tekniska nyheter. Man har nämligen 
velat i mesta möjliga grad utnyttja de ameri· 
kanska erfarenheterna, som ju kan sägas vara 
en utomordentligt elegant teknisk lösning, 
även om systemet måste dras med en rätt hög 
grad av komplikation på mottagarsidan. 

Uteslutet är dock inte, att BBC kommer 
att försöka även andra tänkbara färgtele· 
visionssystem. Det anses att det inte finns 
anledning att fatta några förhastade beslut i 
fråga om systemvalet, då publika färgtelevi· 
sionssändningar inte kan emotses under de 
närmaste åren i England. 

BBC:s försök har påbörjats för att möjlig. 
göra för den del av radioindustrin, som syss· 
lar med utvecklingen av TV-mottagare, att 
skaffa sig praktisk erfarenhet av färgtelevi. 
sion. 

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

Fältstyrkekarta 
för kanal- 5 -sändaren 
i Stockholm 
Beräknade fältstyrkor för TV-sändaren på ka· 
nal 5 i Stockholm visas i fig. 1. Beräkningar· 
na är utförda för 30 kW erp och antennhöj· 
den 100 m på sändarsidan. Antennhöjden på 
mottagarsidan har antagits = 10 m. Terräng. 
förhållandena inverkar dook starkt på fält· 
styrkan. På bergssluttningar med fri sikt mot 
Stookholm kan man vänta betydligt högre 
fältstyrka än de beräknade värdena, i dal· 
gångar väsentligt lägre värden. 

Fältstyrkekurvorna avser det fall alt ingen 
troposfärisk refraktion föreligger. Vid tropo· 

Fig. 1. Beräknad fältstyrkekarta för Stock· 
holms TV-sändare på kanal 5. Antennhöjd på 
mottagarsidan antages = 10 m. 

sfärisk refraktion kan en avsevärd ökning av 
fältstyrkan på längre avstånd än ca 80 km 
uppstå. 

Med effektiva antennsystem (antennför· 
stärkning > 12 dB) och förstklassig motta· 
gare bör det vara möjligt att få hygglig mot· 
tagning ännu vid ca 100 flV/m fältstyrka: 

Dubbelprogrammet 
Dubbelprogrammet startar 26 nov. med ca 2 
timmars dagliga sändningar. Vid årsskiftet 
kommer sändningstiden för det andra pro· 
grammet att ökas till ca 3 timmar per dag. 
Vid starten beräknas 155 000 av totalt ca 
170 000 trådradioabonnenter få möjlighet att 
ta in det andra programmet. Till trådradionä· 
tet är i olika distrikt anslutet följande antal 
abonnen ter: 

Blekinge-Småland ............... . 
Gotland ......................... . 
Bohuslän 
Nynäshamn 
Värmland 
Norra Västmanland .... ......... . 
Gävleborgs län ................... . 
Norrland ....................... . 

63800 
5000 
4500 
2800 

23100 
8800 

22300 
24800 
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Chalmers radioastronomi ska 
observatorium invigt 

D en 24 juli invigde Chalmers Tekniska Hög
skola sitt radioastronomiska observatorium på 
Råö på Onsalahalvön_ Invigningen, som för
rättades av prins Bertil, övervars av ett hund
ratal inbjudna gäster_ Invigningstalet hölls av 
ordförande i CTH:s styrelse, dr Hilding Tör
nebohm, som gav en historik över anlägg
ningens tillkomst. Han underströk i sitt tal 
särskilt professor Olof Rydbecks insatser för 
observatoriets tillblivelse. Han liknade honom 
vid en »vandrande isotop»_ som bestrålar sina 
medmänniskor, så att han alltid får sin vilja 
jgenom. 

Det är mycket pengar och material, som 
krävs för att få i gång en vetenskaplig verk
samhet av detta slag och i den omfattning, 
som fallet kommer att bli på Råö. Men insti
tutioner, stiftelser, statsmakter och försvars
grenar har inte kunnat stå emot prof. Ryd
becks strålning; han har alltid lyckats få de 
resurser han begärt. Tack vare hans good·will 
i USA och Norge har också många kinkiga 
material problem kunnat lösas. 

Professor Rydbeck gav därefter en oriente
ring om verksamheten vid Råö-observatoriet. 
Han omnämnde bl.a., att hari ända sedan 1948 
bearbetat radioastronomiska problem, men 
först i och med att Råö-observatoriet kunnat 
påbörja sin verksamhet, har man på allvar 
kunnat ge sig kast med dessa undersök
ningar. 

Vår kunskap om universum är starkt be
gränsad genom att det mänskliga ögat är 
känsligt endast inom ett mycket begränsat 
elektromagnetiskt våglängdsområde: Från 
världsrymden når oss emellertid också elek
tromagnetiska vågor med våglängd mellan 
några mm och ca 15 m, som förmår genom
tränga de joniserade luftlagren i jordens luft
hölje. 

Under krigets sista år upptäckte en grupp 
forskare, sysselsatta med radar, att solfläckar 
alstrar kraftigt brus, och att man med radar
antenner riktade mot solen kunde registrera 
mycket kraftig brusstrålning. Detta var upp
rinnelsen till radioastronomien. Under 1948-

Professor Olof Rydbeck framför en av Råö· 
observatoriets radarspeglar. 

50 började man mera planmässiga radioastro· 
nomiska undersökningar i England och i 
A ustralien, som bl.a. resulterat i att man hit
tills kunnat lokalisera ca 2000 radiostjärnor. 

Med de radioastronomiska hjälpmedlen kan 
man nå längre ut i rymden än med de kon
ventionella astronomiska hjälpmedlen, de 
optiska teleskopen. Den radioastronomiska 
forskningen har därför redan gett många be
tydelsefulla bidrag till vår kunskap om uni· 
versums uppbyggnad. 

Bland senare resultat inom radioastrono
mien nämnde professor Rydbeck de ekoson
deringar av solen och planeterna, som man 
påbörjat i USA, och han nämnde också, att 
man i Amerika nyligen lyckats uppfånga 

'störningar från planeten Jupiter, sannolikt 
förorsakade av gigantiska åskväder, aven 
omfattning långt över vår fattningsförmåga. 

Det är hittills framför allt i USA, England 
och Australien, som radioastronomin gjort 
särskilt snabba framsteg. De resurser, som 
forskarna vid Råö-observatoriet kommer att 
få, kommer att ge förutsättningar för svenska 
insatser inom radioastronomin. Ä ven om 
verksamheten vid Råö i första hand kommer 
den vetenskapliga radioastronomin till godo, 
är det dock åtskilliga rent tekniska problem
lösningar, som man samtidigt får fram som 
biprodukter. Många av de rön, som görs, 
kommer direkt teletekniken tillgodo, och även 
radarteknik och navigation kan få praktisk 
nytta av de radioastronomiska forsknings
rönen. (Sch) 

Bilden t.v.: En av Råö·observatoriets radarspeglar försedd med antenner för 9 m våglängd. 
Bilden t.h.: Förstärkar- och registreringsutrustningen för vätebrusundersökningarna på 21 cm 
våglängd. 

Radioastronomiskt 
Radioastronomiska undersök
ningar av galaktiskt 21 cm
brus, meteo.-registreringar, 
kartläggning av »radiohimlen» 
samt brusundersökningar på 
TV -kanalerna tillhör de forsk
ningsuppgifter, som man kom
mer att ägna sig åt vid Chal
mers' nyligen invigda radio
astronomiska observatorium på 
Råö. 

I denna tidskrift har tidigare vid flera till· 
fällen behandlats de forskningsuppgifter, som 
man ägnat sig åt vid den av prof. Olof Ryd
beck ledda elektronikinstitutionen vid Chal
mers Tekniska Högskola i fråga om radio
vågornas utbredning.1 RT har varit i kontakt 
med professor Rydbecks radioastronomiska 
experter vid Råö observatorium för att efter
höra de senast uppnådda resultaten och för 
att få ta del av de närmaste framtidsplanerna. 

»Utrustningen vid Råö har under senaste 
tid kompletterats med en del nya anläggning
ar», berättar civilingenjör Sven Olving vid 
en intervju. »Bl.a. har det tillkommit två nya 
stora radioteleskop, avsedda för solbrusunder
sökningar (och stjärnbrusl, och likaså är en 
extremt bredbandig antenn med en absorp
tionsyta av inte mindre än 1 000 m2 under 
uppbyggnad. Den nuvarande utrustningen om
fattar därjämte fyra f.d. radarantennspeglar, 
som uppsattes 1952 och som varit i flitig an
vändning under de gångna åren. Av dessa 
antenns peglar är numera två anordnade så, 
att de med hjälp av speciellt maskineri kan 
automatiskt följa himlakropparnas rörelser 
över himlen. För detta ändamål har vi kon· 
struerat och byggt en elektronisk kristallstyrd 
»klocka», som ger lämpliga pulser för styr
ning av det maskineri, som skall vrida speg
larna. 

För att följa solen användes synkronmaski
ner kopplade till det svenska kraftnätet. Om 
antennen skall följa en stjärna, måste synkron
maskinen matas från ett nät med något högre 
frekvens p.g.a. att ett stjärndygn är ca 4 min. 
kortare än soldygnet, stjärntiden går alltså 
»fortare». Det är denna något högre frekvens, 
som kommer från »kristalluret». 

Vätebrusundersökningar 

En av de viktigaste forskningsuppgifterna f.n. 
är våra undersökningar av den strålning vid 
21 cm våglängd som utgår från de kosmiska 
»vätemoln», som finns utspridda i världsrym
den, fortsätter ing. OJving. Denna strålning 
är Lö. den enda spektrallinje, som hittills ex-

1 SVEDBERG, B: Forskning inom radiot.ek. 
nik och elektronik vid CTH. POPULAR 
RADIO 1950, nr 2, s. 35; 
Radioastronomisk forskning vid Chalmers, PO
PULÄR RADIO, 1952 nr Il, s. 10. 
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nytt från Chalmers Råö-observatorium AKTUELLT 

perimentelIt har påvisats inom radioastrono
min_ Registreringen av densamma måste ut
föras med utomordentligt höga krav på nog
grannheten vid frekvensbestämningen_ Den 
nominella frekvensen för vätebruset är 
1420,405 MHz, men genom vätemassornas rö
relser kan denna frekvens genom Doppler
effekten variera med ca ±300 kHz_ Det är 
just dessa frekvensförskjutningar man vill 
komma åt för att bestämma vätemassornas 
rörelser, och då den relativa frekvensförskjut
ningen är av storleksordningen 10-7, är kraven 
på frekvenskonstans hos den utnyttjade fre
kvensnormalen utomordentligt stränga_ Som 
frekvensnormal utnyttjas en på speciellt sätt 
utformad kristallstyrd oscillator på ca 2,4 
MHz (exakta frekvensen är 2,414 MHz) av 
ytterst hög frekvenskonstans, vars övertoner 
inom det aktuella mätområdet utnyttjas för 
frekvensbestämningen_ Speciella kopplingar 
krävs också för att det överhuvud taget skall 
vara möjligt att registrera denna brusstrålning, 
som är försvinnande ' svag ( storleksordning 
10-21 W / Hz bandbredd ) _ För dessa vätebrus
mätningar utnyttjar vi bl.a_ den ena av de »au
tomatiskt vridbara» radarantennspeglarna_ 

Tindrande radiostjärnor 

En annan intressant forskningsuppgift är våra 
undersökningar av radiostjärnornas »tindring» 
dvs_ de förändringar i brusstrålningens styrka, 
som orsakas av förändringar i de joniserade 
luftlager, som strålningen har att passera_ 
Dessa undersökningar göres i samarbete med 
vår i Kiruna inrättade filial för jonosfär- och 
norrskensforskning. Tindringsundersökningar 
utföres vid 
hemisfärens 
stjärnbilden 

de tidpunkter, då en av norra 
kraftigaste radiostjärnor (i 

Svanen) infaller i Råö ungefär 
i linje mot jonosfärstationen i Kiruna. Man 
sammanställer därvid fluktuationerna i denna 
radiostjärnas brusstrålning med vissa under
sökningar av jonosfären, som samtidigt verk
ställes i Kiruna. Dessa undersökningar, som 
utföres dels vid 9 m och dels 2 m våglängd, 
är avsedda att komma jonosfärens finstruktur 
mera in på livet. Man har ju i detta fall en 
radiostrålning, som kommer utifrån världsrym
den, och kan därigenom bättre komma åt 
jonosfärens »ytterskal». 

Vi har även utnyttjat våra radarspeglar för 
att ingående kartlägga den galaktiska bak
grundsstrålningen över norra hemisfären. Den
na kartläggning har skett och sker vid 9 och 
2 m våglängd men avsikten är att mätningar 
skall ske j ämväl på andra våglängder. 

De två stora nya antennmattorna har ersatt 
ett par mindre mattor, som vi tidigare utnytt
jat för solbrusundersökningar.l De större 
mattorna ger betydligt bättre upplösning, 8° 
i höjd, 13° i azimut, och vi är nu rustade 

l Se LINDQVIST, R, HELLGREN, G: Appa
ratur för registrering av solbrus vid 150 MHz. 
POPULÄR RADIO 1952 nr 11, s. 12. 

En av Råö-observatoriets 
nya antennmattor för sol
brusundersökningar, av
sedd för frekvensen ISO 
MHz. Absorptionsyta 100 
m 2. 

Blockschema för den på
tänkta anläggningen för 
överföring av Köpen
ftamns-sändarens program 
till Göteborgs TV-sän
dare. 

Kanal I. 

l 
ca 30 km 

! 
Kanal 7 

CD 

Råa 

Riktantennen mot 
Gladsaxe kommer 
sannolikt att bestå av 
fyra jättelika »fan 
antennas», uppbygg
da av metalltrådsnät. 

för mera detaljerade studier av solbruset. De 
nya antennmattorna har yttermåtten 9,5 X IS 
m och är uppbyggda av 128 halvvågsanten
ner, dimensionerade för 150 MHz, med en 
reflektormatta på avståndet }./8 från halv
vågsantennerna. Den effektiva absorptions
ytan är ca 100 m2_ 

J ust nu är vi sysselsatta med att konstruera 
en fast bredbandsantenn med en absorptions
yta av inte mindre än 1000 m2• Denna an
tenn klarar radiovågor mellan 1,5 m och 13 m 
och är inriktad mot TV-sändaren i Gladsaxe 
i Danmark. Denna antenn kommer nämligen 
att utnyttjas även för mottagning av TV
programmet från Köpenhamn, som ev. i fram
tiden delvis kommer att återutsändas över den 
TV-sändare i Göteborg, som tas i bruk i 
höst.1 

l Se även på s. 20 detta nummer. 
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Kana l 9 

Göteborg 

l) Riktantenn med 1000 m2 absorptionsyta 
riktad mot TV-sändaren i Gladsaxe; 2) Rikt
antenner för kanal 7 i Råö resp. Göteborg; 
3) Förstärkare; 4) Blandare för frekvens om
vandling till kanal 7; 5) Oscillator; 6) Låg
brusförstärkare ; 7) Detektor; 8) Modulator 
för TV-sändaren i Göteborg (kanal 9). 

f------ 37m .1 

På Köpenhamns-sändarens frekvens (kanal 
61-68 MHz) ger denna antenn ca 500 ggrs 
effektförstärkning, och då utförda fältstyrke
mätningar givit vid handen att fältstyrkan 
vid antennens uppställningsplats varierar mel
lan gränserna 3---110 fl V/ m, räknar vi med 
att vi skall få en tillräckligt brusfri bild, som 
bör kunna återutsändas. Ev. kommer vi att 
komplettera denna antenn med ytterligare en 
antennanläggning riktad mot Köpenhamn och 
kommer då att tillämpa diversitymottagning 
för att komma ifrån inverkan av fading_ 

Samma antennanläggning kommer även att 
utnyttjas för andra ändamål bl.a. för brus
undersökningar på olika TV-kanaler. Vidare 
kommer vi i masterna att installera särskilda 
hjälpsändare, som kommer att utnyttjas för 
kalibrering av de övriga antennanläggningarna 
på Råö.» (Sch) 
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TEKNISKT 

Dimensionering av FM-detektorer 
(Forts. fr. nr 8/55) 

R edan i samband med genomgången av 
blockschemat för en FM·mottagare, se fig. 5, 
omnämndes, att det är nödvändigt alt före 
FM·detektorn införa någon form av amplitud. 
begränsning. Detta sker genom att man låter 

det sista MF-steget före FM-detektorn arbeta 
som s.k. amplitudbegränsare. Exempel på ett 
enkelt amplitudbegränsarsteg visas i fig. 10. 

Steget har i stort sett samma schema som ett 
ordinärt MF-steg, men i steget saknas som 
synes katodmotstånd, vilket medför, att när 
signal inkommer uppstår det gallerlikriktning 
genom den över gallerläckan RI uppträdande 
gallerströmmen. Den likriktade strömmen för

skjuter gallerförspänningen i röret. Förskjut
ningen av gallerförspänningen sker i takt 
med amplitudändringarna på inkommande bär
vågen. Ju större amplitud på bärvågen, ju 
mera negativ gallerförspänning uppstår det. 

Genom att man samtidigt ger anod- och 
skärmgallerspänningen mycket låga värden 
blir rörets utstyrningsområde mycket Iii et, 
och resultatet blir att amplitudändringar 

»skäres bort» så som antydes i fig. Il. 
Tidkonstanten i gallerkretsen, alltså pro

dukten av RI C!, jfr fig. 10, väljes som regel 

till 10-20 fis. Lämpliga värden på dessa kom
ponenter är RI = 150 ko hm och CI = 100 pF_ 
Med ett sådant begränsarsteg får man, så 
snart bärvågsamplituden överstiger ett visst 
värde, en effektivamplitudbegränsning, som 
förhindrar att ev. på bärvågen överlagrade 
AM·störningar når fram till FM-detektorn. 

Kvotdetektorn 

Under senare år har man i FM- och TV
mottagare i allt mer ökad omfattning gått in 
för en FM-detektorkoppling, som går under 

benämningen kvotdetektorn. Orsaken härtill 
är, att denna FM-detektor automatiskt ger en 
så effektivamplitudbegränsning, att det i 
vissa fall gör ett särskilt begränsarsteg onö
digt. Visserligen ger denna detektor betyd-

·250V 

• 
J'~OO' ; 

Begränsars\eg FM-de\ek\or 

Fig. 10. Principschema för amplitudbegränsar
steg för FM-mottagare. 
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I förra avsnittet av denna ar
W,el behandlades bl. a. hur 
man dimensionerar en FM-de
tektor av typen Foster-Seeley. 
Här kommer nu anvisningar 
för hur ett amplitudbegränsar
steg, som alHid skall föregå 
denna typ av detektor, dimen
sioneras. Vidare ges riktlinjer 
för hur den under senare år 
alltmer populära kvotdetek~orn 
beräknas och k!)nstrueras. 

ligt lägre LF-spänning än Foster-Seeley
detektorn, varför ett extra LF-steg kan er

fordras; men å andra sidan är ett LF-steg 
efter detektorn oftast billigare än ett am pli
tudbegränsarsteg för detektorn, varför kvot
detektorn har en påtaglig fördel. 

I{votdetektorns verkningssätt 

Verkningssättet för en kvotdetektor skall här 

i korthet genomgås i anslutning till schemat 
i fig. 12. Likheten mellan denna koppling och 
Foster-Seeley·detektorn (se fig. 7) är påfal
lande; den avgörande skillnaden är att den 
ena dioden har polvänts i förhållande till den 
andra. LI och L2 utgöres liksom i Foster
Seeley-detektorn av ett band filter med primär

och sekundärlindningarna avstämda till bär
frekvensen fo' L2 är försedd med ett mittut
tag, till vilket en särskild spole L3 (tertiär
lindningen), är ansluten. L3 är fast kopplad 
till primärlindningen L1• Karakteristiskt för 
kvotdetektorn är också att de båda diodbelast

ningsmotstånden R I och R2 är parallellkopp

lade med en stor kondensator Co' 
Verkningssättet för anordningen är nu föl

jande: när en spänning av frekvensen fo på
föres primärspolen Lp kommer spänningarna 

V l och V 2' som erhålles i sekundärlindningen, 
och spänningen V t i tertiärlindningen att 

la 

o. 

ligga inbördes så som visas i fig. 13. Som sy

nes är VI och V 2 fasförskjutna 90° i för
hållande till V t. De två spänningarna V dl och 

V d2 över dioderna Dl och D2 blir då lika 
stora. Om frekvensen nu ändras, fasförskju

tes V l och V 2 i förhållande till V t så att V dl 
och V dZ inte längre blir lika stora. Se fig. 13 b 
och c. Om spänningen på grund av frekvens
förskjutningen ökar över ena dioden, kom
mer den att minska över den andra och vice 

versa. 

Det är tydligt, att man över Cl och C2 får 
en likriktad spänning El resp. E2 , som varie
rar i takt med frekvensmoduleringen i den 

påförda bärfrekvensen fo' 

Det framgår av fig. 13 (se även fig. 14) att 

summan av VdIoch Vd2, som alltid är riktade 
åt samma håll, är konstant så länge bärfrek

vensen är av konstant amplitud. Över de två 
seriekopplade motstånden R l och R2, som är 
lika stora, kommer det därför att uppstå en 
spänning = El + E2. Då Rl = R2 kommer spän
ningen i förbindelsepunkten mellan R l och R2 
att vara konstant och = (El + E2 ) /2. Mellan 
denna punkt och förbindelsepunkten mellan 
Cl och Cz kommer det tydligen att uppstå en 

spänning = Ez-(EI + E2 ) / 2 = (E2-El ) / 2, 
som kommer att variera i takt med frekvens
variationerna. Detta är den demodulerade 

spänningen. Se fig. 14. 

Nu har man över belastningsmotstånden 

R l + R2 inkopplat en reservoarkondensator 

Co' Denna kondensator har så stor kapacitans 
att tidskonstanten för CO'(Rl+Rz) blir av 
storleksordningen några tiondelar aven se· 
kund. Spänningen över kondensatorn ändras 

därför mycket långsamt, och snabba amplitud

ändringar i spänningen El + Ez kan därför 
inte uppträda, de kommer att »ätas upp» i 
denna RC·krets. Med andra ord summan av 

spänningarna El + Ez är under någorlunda 
korta tidsintervaller konstant och oberoende 

av snabba förändringar i bärvågen. 

la la 

b. c. 

Fig. Il. Genom gallerlikriktning i begränsarsteget uppstår en förskjutning 
av gallerspänningen Vg , vilket åstadkommer amplitudbegränsning. Vid a) 
är signalamplituden otillräcklig för amplitudbegränsning, vid b) och el 
inträffar effektivamplitudbegränsning. 
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Belastningsmotstånden Rl + R2 är så di
mensionerade, att den resulterande diodbelast
ningen (=R l /2 ' resp. R2 /2) dämpar såväl 
primär- som sekundärkrets relativt hårt. Ge
nom att kondensatorn Co håller summaspän
ningen El + E2 konstant, kommer därför en 
amplitudökning i bärvågen att resultera i en 
ökad strömvinkel för resp. dioder (dioderna 
blir ledande under längre del aven period), 
vilket i sin tur resulterar i att dessa ger ökad 
dämpning på kretsarna L1 och L2. Ökad 
dämpning på kretsarna betyder emellertid att 
deras resonansimpedans minskar, vilket re
ducerar förstärkningen i det MF-steg, som 
föregår FM-detektorn och i vilket detektor
bandfiltret L1 L2 ingår. 

Förloppet är omvänt vid plötsligt minskan
de bärvåg. Genom att summaspänningen El + 
+ E. är konstant, kommer en plötslig ampli
tud~inskning att genom minskad strömvinkel 
i dioderna orsaka en minskande dämpning på 
primär- och sekundär kretsen, vilket tenderar 
att motverka minskningen i bärvågens ampli
tud. Med andra ord: den demodulerade 
spänningen tenderar att hålla sig tämligen 
konstant och oberoende av ev. amplitudvaria
tio~er i signalspänningen. 

Ett liknande resonemang kan föras för en 
koppling enligt fig. 16, »osymmetrisk kvotde
tektor». Här tar man direkt ut den demodu
lerade spänningen över ena kondensatorn C2, 

som är parallellkopplad med en belastnings
resistans R. I detta fall erhålles så länge bär
frekvensen överensstämmer med resonans
frekvensen en spänning E2 = El men i den 
mån frekvensen avviker från resonansfrekven
sen blir E2 + E1. Tar man ut E2 via en kon
densator, eliminerar man likspänningskompo
nenten och erhåller endast amplitudändring
arna i E2, som ju enligt vad som beskrivits 
tidigare skedde i takt med frekvensändring

arna i V P' Se fig. 15. 
Även i denna koppling ingår en laddnings

kondensator Co, som håller spänningen El + 
+ E2 konstant och därmed åstadkommer en 
amplitudstabiIiserande verkan på samma sätt 
som i den tidigare beskrivna symmetriska 
kvotdetektorn. 

En variant av den osymmetriska koppling
en, som kännetecknas av stor enkelhet, visas 
i Hg. 17. Diodspänningarna Vd1 och Vd2 sam
mansättes för olika inkommande frekvemer 

El+ E2 

I-++-------+-----'--/--' 

CA I 

LF 
-%-

Fig. 12. Principschema för symmetrisk kvot
detektor. 

Vdl "-Vl Vdl Vdl Vl 

Vt Vt 
Vl Vt 

v2 

Vd2 
Vz Vd2 Vz VdZ 

f> fo 

Q. b. 

Fig. 13. Spänningarna V!, V l' V 2' V dl och V d2 
frekvensen, b) över resonans frekvensen och c) 

V 
~-----~~--,r----

f < fo 

c. 

(jfr fjg. 12) i en kvotdetektor a) vid resonans
nnder resonansfrekvensen. 

l 

"r 
- t LF 

-%-
Fig. 14. LF-spänningen = (E2-Eti2) erhålles på detta sätt den symmeiriska kvotdetektorn. 

v l 

"j" 
LF 

+ 
Fig. 15. LF-spänningen (växelströmskomponenten i spänningen E~) erhålles på detta sätt i den 
osymmetriska kvotdetektorn. 

på samma sätt som i den osymmetriska kvot
detektorn. Jfr fig. 13. För de fall, att inkom
mande spänningens frekvens sammanfaller 
med resonansfrekvensen är sålunda de båda 
diodspänningarna V dl och Vd2 lika stora. Här
vid uppstår ett stationärt tillstånd; växelspän
ningen likriktas och uppstår i form aven lik
spänning V <12 över kondensatorn C2• Denna 
spänning kommer att via dioden Dl upp
ladda C1 (och samtidigt laddningskondensa
torn Co) till samma spänning Vd2. Diodspän
ningen V'll är emellertid samtidigt förhanden 
och resultatet blir då, att det över dioden Dl 
uppträder en pulserande likspänning, som har 
toppvärdet Vdl + Vd2, varför kondensatorn Co 
uppladdas till denna spänning. 

L--------Yf---o LF 

+ 
Fig. 16. Principschema för den osymmetriska 
kvotdetektorn. 

Vid resonans är V'll = Vd2 och spänningen 
över Co=2Vdl =2Vd2. När den påförda spän
ningens frekvens är högre än resonansfrekven
sen, får man olika stora värden på V dl och 
Vd2, se fig. 13. Vdl ökar och Vd2 minskar. Det 
motsatta förhållandet inträder, om den på
förda spänningens frekvens minskas, så att 
den blir lägre än resonansfrekvensen. Sum
man av V dl + V <12 är däremot tämligen kon
stant, vilket betyder, att spänningen över Co 
håller sig konstant. Däremot kommer spän
ningen över C2 att ändra sig i takt med 
signalspänningens frekvensändringar. Vid sti
gande frekvens ökar den, vid fallande frekvens 
minskar den, varför en frekvensmodulerad 
signal kommer att förorsaka en över konden-

L~==~~----1\----<>LF 

+ 
Fig. 17. Variant av den osymmetriska kvotde
tektorn. Se texten. 
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R 

Rs 

1----<> LF 

+ 
Fig. 18. Genom inkoppling av seriemotstånd 
Rs resp. R t i kvotdetektorn kan förbättrad 
ampJitudbegränsning ernås. 

satorn C~ uppträdande spänning, som varierar 
i takt med frekvensvariationerna. Även i den
na koppling erhålles en amplitudstabilisering 

genom laddningskondensator Co' 

Riktlinjer för dimensionering av 
kvotdetektor 

En kvotdetektor med god linearitet, god verk
ningsgrad och samtidigt effektiv amplitudbe
gränsning måste konstrueras med utgångs
p'unkt från en hel rad kompromisser mellan 
olika krav. Man har därvid att ta hänsyn till 
följande faktorer: 

l) Frekvenskurvan måste förlöpa rak över till
räckligt stort frekvensområde för att dis
torsionen vid demoduleringen skall bli li
ten. 

2) Linjära delen av karakteristiken måste lig
ga symmetrisk vid O-genomgången, så att 
arbetspunkten kan inställas, så att sam
tidigt minsta distorsion och bästa störnings
frihet uppträder. 

3) Verkningsgraden för detektorn skall vara så 
stor som möjligt, så att man vid given HF
spänning får så hög LF-spänning som möj
ligt .. 

4) Likriktaren skall ha god AM-undertryck

ning. 

Under det att man uppfyller första villkoret 
(stort linjärt arbetsområde) vid Foster-See
ley-kopplingen genom relativt fast koppling 
mellan de båda avstämningskretsarna, kan 
man inte åstadkomma samma sak vid kvot
detektorn på grund av kravet på god AM
undertryckning. Kvotdetektorns verkningssätt 
baseras nämligen på den varierande dämpning 
på avstämningskretsarna, som uppträder vid 
amplitudändringar i signalspänningen. Av
stämningskretsarna måste därför belastas re
dan från början så hårt, att den vid signal
amplituden beroende kretsbelastningen kommer 
att påverka amplituden. Skulle man nu ha så 
fast koppling som kQ = l (se fig. 9), skulle 
en minskad signalamplitud ge högre Q-värde 
hos kretsarna och därmed ökande värde på 
kQ. Därvid ökas visserligen förstärkningen i 
MF-steget före detektorn men samtidigt mins
kas brantheten hos diskriminatorkurvan (jfr 
fig. 9) och därmed minskas LF-spänningen, 
ehuru en ökning givetvis vore att eftersträva 
för att amplitud undertryckningen skall vara 
så effektiv som möjligt. (Gynnsammare är 
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Rs 

LF 
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Fig. 19. Motstånden R. resp. R t inkopplas på 
detta sätt i symmetrisk kvotdetektor. 

det vid en ökning av signalamplituden : ökad 
signalamplitud ger ökad dämpning och lägre 
kQ-värde, vilket medför lägre branthet och 
högre LF-spänning, dvs. förbättrad amplitud
begränsning vid minskande amplitud.) 

Dessutom uppstår vid ökande värde på kQ 
en svagare återverkan på primärkretsen från 
sekundärkretsen, vilket reducerar den be
nägenhet, som kvotdetektorn har att höja en 
fallande signalamplitud genom minskande 
dämpning av primärkretsen. Detsamma gäl
ler med omvänt förtecken vid en plötslig 
stegring av signalspänningen. 

Med hänsyn till nyssnämnda omständig
heter väljer man i allmänhet kQ = 0,5-0,7 och 
för att AM-undertryckningen skall bli så 
effektiv som möjligt, bör den nödvändiga 
dämpningen åstadkommas genom diodernas 
belastning på kretsen; avstämningskretsen 
bör ha så liten egen dämpning som det över
huvud taget är möjligt att uppnå. 

Ju mindre egendämpningen hos kretsen är 
gentemot diodernas tillsatsdämpning, desto 
starkare verkar den av signalamplituden be
roende tillsatsbelastningen på signaIspänning
en, dvs. ju effektivare blir amplitudbegräns
ningen. En starkare minskning av den mot
tagna bärvågens amplitud kan endast kom
penseras om egendämpning i kretsen har myc
ket lågt värde. Belastningen från dioderna kan 
ju inte verka utjämnande, när den närmar 
sig oändligt högt värde. FM-kretsen har ju 
då sin naturliga dämpning och behåller den
na också om bärfrekvensens amplitud skulle 

sjunka ytterligare. 
Det visar sig nu, att man med nyss angivet 

värde på kQ relativt lätt kan få en 
god amplitudkompensering för en från en 

LF 

l 
Fig. 20. Exempel på dimensionering av kvot
detektor. Se beräkningsexempJet i texten_ 

viss nivå fallande amplitud. Värre är det att 
få en tillfredsställande amplitudkompensering 
vid stigande amplitud hos signalspänningen. 
Det visar sig att man för sti;:-ande amplitud 
får en överkompensering i det att en stigande 
amplitud ger en minskande LF-spänning. Men 
det är ju lika illa om AM-störningen kom
mer in i motsatt fasläge ! 

Man kan åstadkomma en avsevärd förbätt
ring i nyssnämnt hänseende genom att i FM
detektorn koppla in ett seriemotstånd Rs' se 
fig. 18, med resistansvärde mellan 50 och 300 
ohm (utprovas). Verkan av detta serie mot
stånd beror på att resistansminskningen hos 
dioderna vid ökande signalamplitud blir lång
sammare när R. börjar dominera. Däremot blir 
deras verkan vid fallande amplitud mindre, 
enär då diodernas resistans stiger snabbt och 
dominerar över R •. 

Genom inkoppling av ett annat seriemot
stånd R t i tiJIedningen till laddningskonden
satorn Co + avJedningsmotståndet R kan man 
ernå en förbättring av kvotdetektorns ampli
tudkompensering vid minskande signaiampli
tud. Se fig. 18. Värdet på detta motstånd, som 
håller sig mellan l - S kohm, får utprovas_ 

Hur de nyss omnämnda seriemotstånUen 
för förbättring av kvotdetektorns amplitud
begränsande verkan inkopplas i en symmet
risk kvotdetektor visas i fig_ 19. Genom att 
ge seriemotståndet R t olika stor resistans i resp. 
strömgrenar kan man i viss grad kompense
ra för osymmetri i kvotdetektorns uppbygg
nad. 

Beräkning av kvoidetektor 
Så'läl primär- som sekundärkretsen i en kvot
detektor bör av orsaker som tidigare berörts 
ha så högt Q-värde som möjligt. Man utgår 
i allmänhet från en kretskapacitans av ca 
25-70 pF på sekundärsidan och ca 20 pF på 
primärsidan. Q-värdet bör vara av storleks
ordningen minst 100 för såväl primär- som 

sekundärkrets. 
Diodernas belastning på sekundärkre tsen 

avpassas vanligen så, att Q-värdet i sekundär
kretsen sjunker till 1/ 4 av kretsens egna Q
värde. Att märka är att ekvivalenta diodbe
lastningen är 2R sedd från sekundärkretsen, 
men R/2 på primärkretsen. Se fig. 12. Genom 
att ge lämplig impedansomsättning mellan 

primär- och tertiärspole kan man dock ernå 
ungefär samma belastning på såväl primär
som sekundärkrets. 

EABC 80 

1
300P 

Fig. 21. Exempel på förenklad kvotdetektor
koppling. Tillämpas bl.a. i de av den svenska 
radioindustrin tillverkade FM-tillsatserna. 
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Man väljer, som redan tidigare nämnts, 
kopplingen mellan primär· och sekundärkrets, 
så att den blir ungefär 0,5 ggr kritiskt värde, 
dvs. k· Q = 0,5. Det gäller sedan att avpassa 
omsättningen mellan primär· och tertiärspole 
så att tertiärspänningen uppgår till ungefär 
halva värdet av sekundärspänningen. 

Tidkonstanten för kretsen (R l + R2 ) . el i 
fig. 12 och RCo i fig. 16 och 17 väljes ca 
0,2 s. Man kan också välja högre värden på 
tidkonstanten och får då bättre amplitud· 
undertryckning för låga moduleringsfrekven· 
ser, men avstämningen blir i stället besvär· 
ligare. 

Praktisk utformning 
Det är synnerligen viktigt, när det gäller kvot· 
detektorn, att man gör hela kopplingen sym· 
metrisk, vilket också gäller detaljernas ut· 
formning och ledningsdragningen. Det är 
också av stor betydelse, att dioderna har till· 
närmelsevis identiska karakteristikor och ka· 
pacitanser. Obalans i kvotdetektorn ger upp· 
hov till ökad känslighet för AM·störningar. 

Trimning av kvotdetektor 
Trimning av kvotdetektorn i fråga om dess 
förmåga att undertrycka AM·störningar kan 
ske på olika sätt. Det enklaste är att parallellt 
över laddningskondensatorn Co påföra en lik· 
spänning av lämplig storlek. Tidkonstan· 
ten för denna krets kan då anses vara oänd· 
ligt hög, och man kan då efterhärma en 
amplitudmodulering genom godtyckligt lång· 
sam ändring av den påförda HF·spänningens 
amplitud. 

Man kan exemplevis använda ett batteri med 
6 V polspänning. Man påför därefter den uno 
dersökta mottagaren en så hög ingångsspiin· 
ning, att den erhållna likriktade spänningen 
vid resonansfrekvensen för kvotdetektorn blir 
lika stor som batterispänningen. Man kan 
därefter genom alt snedstämma mätsändaren 
och punkt för punkt uppmäta LF·utgångs· 
spänningen få fram detektorns frekvens· 
kurva. Och genom att ändra signalspänning· 
ens amplitud och samtidigt mäta upp LF· 
spänningen kan man få fram detektorns för· 
måga att undertrycka AM·störningar. Genom 
att variera på R, och R t , se fig. 18 och 19, 
kan man justera in för bästa amplitudbegräns· 
ning i detektorn. 

Beräkningsexempel 
En osymmetrisk kvotdeteklor skall beräknas 

DAn 

DAn 

lOOk 

!--_LF 

1
300P 

Fig. 22. Ett annat exempel på FM·detektor· 
koppling med matchade germaniumdioder ; 
tillämpas bl.a. i de av den svenska radioindu· 
strin tillverkade FM ·tillsatserna. 
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för 10,7 MHz. Schema i fig. 20. För sekun· 
därkretsen antages C~ = 50 pF och för primär. 
kretsen Cl = 20 pF. För L1 erhålles induktans· 
värdet =12,5 ,uH och för L2 = 5 .uH. Med 
Q·värde = 100 för resp. kretsar fås för primär. 
kretsen resonansresistansen 70 ko hm och för 
sekundärkretsen 33 kohm. För att diodernas 
belastning skall sänka Q·värdet till 1/4 i se· 
kundärkretsen, måste tydligen resonansresis· 
tansen här nedbringas till ca 8 kohm, vilket 
ernås med en belastning = 10 kohm. Då vid 
diodbelastning växelströmsbelastningen är ca 
0,5· resistansen diodernas belastningsIllot· 
stånd skall tydligen R l = Rz vara = 10 kohm. 
Då L~/Ll =0,5, blir spänningsomsättningen 
mellan primär· och sekundärlindning 2: l och 
för att tertiärspänningen skall bli ca 0,5· se· 
kundärlindningen, skall tydligen spännings· 
omsättningen mellan L t och Ls uppgå till 
ca 4:1. L3 , som lindas direkt på Lp skall tyd· 
ligen ha 1/ 4 så många varv som Lv Detta 
ger en impedansomsättning för tertiärkretsen 
till primärkretsen av 16 ggr, och då belast· 
ningsresistansen (växelströmsbelastningen, 
obs. diodkretsarna nu i parallell) är ca 2,5 
kohm, blir belastningen på primär kretsen 
16·2,5 = 40 kohm. Resulterande belastningen 
på primärkretsen blir tydligen 40·70/ (40+70) 
=25 kohm, vilket motsvarar ett Q.värde 
av ca 36. kl2 kan nu bestämmas ur ekv.: 

k12=0,5/V25·36= 0,017. 
Ca och C4 väljes ca 100--300 pF, Cij skall 

ha låg reaktans vid bärfrekvensen men får 
inte nämnvärt »shunta ner» den demodulerade 
spänningen, som man kan anse alstrad i en 
strömkälla med inre resistansen = R l = R2 dvs. 
= 10 kohm. För 15 kHz skall tydligen reak· 
tansen uppgå till minst 10 kohm, om 3 dB 
fall kan tolereras vid 15 kHz. Detta ger 

C5 <1/6,28·15·lOa·l04 <1 nF 

För diskantsänkningen kan man sedan in· 
koppla ett RC-nät (Rs+CG),som dimensio· 
neras på sätt som tidigare genomgåtts (till 
Ra skall då läggas inre resistansen idetek· 
torn för LF·spänningen ca 10 kohm). 

C{) dimensioneras så att CO·(Rl +R2 )= 
=0,2 dvs. Co=0,2/20·10~ = 10ii=10 .uF. 

Några kopplingsvarianter för kvotdetektorer 
visas i fig. 21 och 22. I fig . 2,3 återfinnes 
måttuppgifter för kvotdetektorbandfilter di· 
mensionerat för schemat i fig. 22 (Obs endast 
rörkapacitanserna utgör avstämningskapaci· 
tans för L l ). 

L 1 = 60 varv 0,12 mm 
L2= 2 x 10 varv 0,2 mm 
L3- 7 varv 0,2 mm 

Fig. 23. Exempel på hur ett kvotdetektor· 
bandfilter kan uppbyggas. Detta filter lämpar 
sig bl.a. för kopplingen i fig. 22. 
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lEe-nytt 

International Electrotechnical 
Commission (IEC), har hållit 
sitt årliga tekniska arbetsmöte, 
denna gång i London under ti
den 28 juni-9 juli. 650 delega
ter från 26 länder deltog i sam
manträden med 29 teknis1!;a 
kommitteer. Sverige represen
terades av 28 delegater med 
tekn. dr I Herlitz som delega
tionsledare. 

D e svenska insatserna i det allt mer om· 
fattande IEC-arbetet belyses bl.a. av att SEK 
för närvarande handhar fem kommittesekre· 
tariat, och av att Sverige dessutom tillsatt två 
ordförandeposter. För att kunna effektivisera 
arbetet och planera för kommande behov har 
tillsatts en särskild planeringskommitte inom 

IEC. 
Från den administrativa sidan kan nämnas 

att dr H Osborne, USA, fungerat som presi· 
dent sedan år 1952 och nu efterträtts av dr 
p Dunsheath, Storbritannien, för den när· 
maste treårsperioden. Av de nio länder som 
är medlemmar i det verkställande utskottet 
har i år Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och 
USA utbytts mot Frankrike, Kanada och 
Tyskland. Enligt reglerna sker utbyte av tre 
länder vart tredje år. De skandinaviska län· 
derna representeras för närvarande av Norge. 

Intimt samaI1bete °råder mellan IEC och 
övriga internationella organisationer med lik· 
nande arbetsuppgifter, främst International 
Organization for Standardization, ISO, samt 
International Commission on Rules for the 
Approval of Electrical Equipment, CEE. 

1956 års arbetsmöte kommer att äga mm 
Miinchen vid månadsskiftet juni-juli. 

Följande är att notera beträffande arbetet 
inom de kommitteer inom radio· och televi· 
sionsområdet, som sammanträdde i London. 

Radio- och televisionsmottagare 

Internationella rekommendationer avseende 
grundläggande data och begrepp samt mät· 
metoder för frekvensmodulerade radiomot· 
tagare och televisionsmottagare är under slut· 
behandling. Bestämmelser för amplitudmodu· 
lera de mottagare har redan tidigare utgivits 
i publikation nr 69. Det svenska normarbetet 
tar i första hand sikte på att överföra dessa 
internationella bestämmelser till svenska för· 
hållanden. 

Radiosändare 

Kommitten hade i London sitt första sam· 
manträde, varvid riktlinjer för det komman· 
de arbetet beträffande grundläggande data 
och begrepp och mätmetoder för radiosändare 

(Fort •. på sid. 14) 
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TEKNISKT 

Bilradiomottagare med transistorer 
En experimentmottagare, be
styckad med transistorer och 
avsedd att anslutas direkt till 
6 V ackumulator, exempelvis 
i bilar, har nyligen utvecklats 
av ReA. Den nya mottagaren, 
som nyligen beskrevs i Proc. 
IRE1, presenteras här med 
schema och data för viktigare 
konstruktionsdetaljer. 

D en av RCA utvecklade bilradiomottagaren 
innehåller 9 p-n-p-skikttransistorer av experi
menttyp. De ingår i en super med mellan
frekvensen 455 kHz. Permeabilitetsavstämning 
tillämpas, och slutsteget som ger 2 W ut
cffekt, går i klass B. Mottagarens känslighet 
12 fl-V för 20 dB signalstörningsförhållande. 
Totala sttömförbrukningen är endast 0,25 A 
för hela apparaturen, då ingen signal är för 
handen, dvs. totala förbrukningen är då en
dast 1,5 W från batteriet. I själva verket tar 
då skalbelysningslamporna mera ström än 
hela mottagaren. Vid full signal ökar ström
förbrukningen till l A och totala strömför
brukningen är då 6 W. Vibrator eller anod
spänningsaggregat ingår inte i apparaturen. 

Mottagaren är så dimensionerad, att den 
arbetar oklanderligt vid temperaturer från 
_40° upp till +80°C. Termistorer utnyttjas 
för temperaturkompensering LF-förstär
karen. 

Principschemat 

Principschemat för mottagaren visas i fig. 1. 

l FREEDMAN, L A, STANLEY, T O, 
HOLMES, D D: An experimental Automobile 
Receiver Employing Transistors. Proc. IRE 
1955, juni, s. 671. 
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Som synes består mottagaren av HF-steg V l' 
blandare V2, oscillator Vs' 2 MF-steg V4 + 
+ Vu' detektor V6, LF-steg V7 och mottakt
kopplat slutsteg V 8 + V 9. Samtliga transisto
rer är av experimenttyp (fabrikat RCA). 

HF-steget 

Då transistorns ingångsimpedans är av stor
leksordningen 75 ohm måste man mellan an
tennkretsen och HF-transistorn tillämpa en 
så kraftig impedansomsättning som ca 60:1. 
HF -steget är försett med automatisk förstärk
ningsreglering. HF-transistorns bas hålles på 
-1,5 V förspänning genom lågresistiv spän
ningskälla R2 + Rs. Innan förstärkningsregle
ringen är verksam, är injektorströmmen, som 
går via injektormotståndet R4 samt motstån
den R~, Rl9 och Rzo konstant ca 1,3 mA. In
jektorn är avkopplad tiII jord för högfrekvens 
genom kondensatorn C4 • Då AFR-ström upp
träder från AFR-detektorn genom R4 (via R20 
och Rij) minskas emitterströmmen i HF-
transistorn i samma grad, enär strömmen ge
nom R4 tenderar alt hålla sig konstant. Mins
kad förstärkning uppträder då HF-transis
torn. 

Nästa HF-transformator T ~ ger koppling 
mellan kollektorkretsen för transistorn VI och 
baskretsen för blandartransistorn V2• Ut
gångsimpedansen för HF-transistorn V l är av 
storleksordningen 10--15 kohm och blanda· 
rens ingångs impedans är av storleksordningen 
500 ohm. Av denna 
dansomsättning 16:1 
blandarsteg. 

orsak användes impe
mellan HF-steg och 

Kollektorkretsen för transistorn VI är an
sluten till ett uttag på spänningsdelaren 
R6 + R7 och avkoppling sker med kondensa
torn Cij' som avkopplar koIlektorkretsen från 
den gemensamma strömkällan. Den reduce· 

Fig. 2. Transistormottagaren med borttagen 
skyddshuv. 

rade kollektorspänningen på HF-transistorn 
ger förbättrat signalbrusförhållande. 

Oscillatorsteget 

Oscillatorkretsen Ta' som ingår i kollektor
kretsen för oscillatortransistorn V 3' har ett Q
värde av ca 50. Relativt högt värde på av
stämningskapacitansen utnyttjas för att mins
ka risken för frekvensdrift. Permeabilitetsav
stämning tillämpas; kärnorna i T l' T'.! och 
Ta är inbördes gangade och förskjutes i resp. 
spolar, när avstämningsratten vrides. Antälet 
sekundärvarv bestämdes experimentellt för att 
bästa värde på blandningsbrantheten skulle 
uppnås. 

RC-nätet R lO + C11 i injektorkretsen för 
oscillatortransistorn V 3 ger upphov till en viss 
motkoppling, som reducerar den positiva åter
kopplingen i oscillatorkretsen. Belastningen 
på den avstämda oscillatorkretsen reduceras på 
detta sätt, så att oscillatoravstämningen blir 
relativt oberoende av oscillatortransistorns in
gångsimpedans. Reaktansen för kapacitansen 
mellan bas och injektor iblandartransistorn 
ligger nu nämligen i serie med den relativt 
höga reaktansen för C11 , och förändringar i 

Fig. 1. Principschema för RCA:s heltransisto
ris era de bilradiomottagare. Infällda fotografiet 
visar den praktiska utformningen. 

-Vb---'C35 
33 o.5J-1 
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!len förra reaktansen gör sig därför inte sa 
starkt gällande på oscillatorkretsen T 3' Mot· 
ståndet R JO tillsammans med basförspänning· 
en ger tillräckligt hög injektorström för att 
svängningarna skall starta i oscillatorn. 

Blandars teget 

Sekundären på transformatorn T ~ kopplas till 
basen på blandartransistorn V 2' Injektorn i 
denna är kopplad till jord genom Rs, som ger 
en stabil förspänning på analogt sätt som 
injektormotstånden i övriga förstärkarst eg i 
mottagaren. Ungefär 0,4 V effektivvärde av 
oscillatorspänning påföres injektorelektroden 
från oscillatorsteget via kapacitansen Cg. Mot· 
svarande medelvärde på injektorströmmen är 
0,4 mA. 

Optimala värdet på oscillatorspänningen be
ror delvis på storleken av den resistans som 
ligger i injektorkretsen. I detta fall visade 
det sig att en oscillatorspänning av ca 0,35 V 
effektivvärde gav max. blandningsbranthet. 
Om injektorspänningen faller under detta 
värde minskar blandningsbrantheten snabbt, 
under det alt blandningsbrantheten avtar re
lativt långsamt med ökande injektorspänning. 

Enär kopplingskapacitansen Cs har låg re
aktans vid mellanfrekvensen, och då sekundä
ren på transformatorn T 3 har låg impedans 
vid både signal och mellanfrekvens, är R8 av
kopplad till jord för båda dessa frekvenser. 

Blandarens utgångsimpedans är ca 60 kohm 
och är relativt oberoende av signalfrekvensen, 
under det att ingångsimpedansen är ca 500 
ohm i mitten på bandet (avtar något med 
ökande frekven s). Ca 20 dB blandningsför
stärkning erhålles i mitten av bandet. 

MF-stegen 

De två MF·stegen innehåller två kapacitivt 
kopplade dubbelavstämda transformatorer T 4 

och T G och en enkelt avstämd transformator 
T G (frekvens 455 kHz). Dessa transformato
rer, som är försedda med ferritkärnor, är båda 
av experimentmodell. Den förstärkning, som 
erhålles i MF-delen, är ungefär 50 dB från 
basen av den första MF·transistorn V 4 till 
basen av detektortransistorn V 6' 

Förspänning för det första MF-steget, som 
påföres automatisk förstärkningsreglering, är 
anordnad på samma sätt som vid HF-steget. 
Andra MF·steget har däremot konstant för
spänning med hjälp av injektormotståndet 
R.17' MF·transistorernas baser är anslutna till 
ett uttag på en separat spänningsdelare, be· 
stående av motståndet RI2 och R13. Shunt
länken i denna RI3 är avkopplad till jord med 
kondensatorn C17. Neutralisering av MF-stegen 
sker med hjälp av kondensatorerna CID och 

C24• 

Andra detektorn och AFR-systemet 

Som framgår av schemat påföres AFR till 
HF-steget och förs~a MF·steget. Injektor
strömmen i dessa steg kontrolleras av ström
men från detektortransistorn V 6 via motståndet 
R20, R l 5 och Rå' Genom den lågimpediva 
spänningsdelaren Rl2 + Rl3 resp. R 2 + R3 
hålles strömmen genom R4 och Ru någorlunda 

Anodo"iderad 
/oluminiumvinkel 

Fig. 3. För temperaturkompensering i slutste
get används termistorer, som har god »värme
kontakt» med sluttransistorerna. 
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Fig. 4. Distorsionen vid olika modulerings
grader vid l W resp. 100 m W uteffekt. 
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Fig. 5. Frekvenskurva för transistormottaga· 
ren dels med belastning 4 ohm, dels med an
sluten högtalare. 

konstant; de kontrollerade transistorerna får 
därvid lämplig injektorström för ingångs
signalen = O. En höjning av detektorns kollek
torström åstadkommer motsvarande minskning 
i injektorströmmen i de kontrollerade stegen, 
i det att totala strömmen genom R4 + RH hål
ler sig ungefärligen konstant. 

Detektorns linearitet ökas genom motkopp
ling med motståndet RIS' LF-spänningen ta
ges från detektor kollektorn via volymkontrollen 
R22 ; avkoppling från kollektorns spännings
källa åstadkommes med R21 och C30• 

LF-steget 

LF-spänningen från detektorn uttages via C31 
till basen på transistorn V 7 i LF -steget. Enär 
dynamiska utgångs impedansen för detektor
transistorn är hög, består utgångsimpedansen 
för detektortransistorn huvudsakligen av re
sistansen i volymkontrollen oberoende av den
nas inställning. Den ström, som är tillgänglig 
för att driva LF-steget, är proportionell mot 
resistansen mellan uttaget på volymkontrollen 
och den gemensamma spänningskällan Vu' 
Nästan all denna tillgängliga utgångsström 
går genom basen på LF-transistorn, enär den
nas ingångsimpedans är av storleksordningen 
75 ohm. En strömförstärkning av 40-50 ggr 
uppnås här. För medelhöga LF-frekvenser är 
injektorn på LF-transistorn avkopplad med 
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Fig. 6. Mottagarens selektivitetskurva dels för 
FM-delen enbart, dels för hela mottagaren. 
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Fig. 7. Mottagarens AFR-kurva resp. brus
nivån som funktion av ingångsspänningen Vill" 
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Fig. 8. Distorsionen som funktion av uteffek
ten (vid 30 % modulering). 
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Fig. 9. Frekvensdriften som funktion av om
givningens temperatur och strömkällans pol
spänning. 

C32 till den gemensamma anodspänningskäl
lan Va' Vid lägre frekvenser uppträder mot
koppling, som ger en bas sänkning av 3 dB 
vid ca 120 Hz. Återgivningen i högtalaren är 
emellertid tämligen konstant på grund av me
kanisk resonans i högtalaren ner till ungefär 
80 Hz. Se fig. 5. 

LF -transformatorn 
LF-stegets kollektor är transformatorkopplad -
till det mottaktkopplade slutsteget via en mel
lantransformator T 7' Vid dimensioneringen av 
denna hade man att ta hänsyn till följande: 

(FprIs, på sid. 34) 
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HIGH fiDELITY 

9 W high fidelity-förstärkare 
Av fil. mag_ 

SETH BERGLUND 

Låg distorsion, utmärkt tran
sientåtergivning, låg effektför
brukning och ett kompakt ut
förande med förförstärkare, 
effektförstärkare och nätaggre
gat sammanbyggda till en en
het, karakteriserar den hi-fi
förstärkare, som beskrives i 
denna artikel. 

Fil. mag. Seth 
Berglund, Uppsa
la, l: e assistent 
vid Fysiska Insti
tutionen vid Upp
sala universitet. 

Förstärkare av high fidelity-typ har oftast 
rätt stor uteffekt och effektförbrukning. Det 

senare kan ibland vara en nackdel, ty om än 
driftskostnaderna inte spelar någon roll, så 

kan värmeutvecklingen göra apparaten svår
placerad; man kan inte så lätt stoppa undan 

den i t.ex. en bokhylla. Den i det följande 
beskrivna förstärkaren har frainkommit ur ett 
önskemål att med ininimum av effektförbruk
ning nå tillräcklig uteffekt, och som sådan 

In 1 

In 2 o 

Fig. 1. Principschemat för high fidelity-för
stärkaren_ Nederst visas schemor för de fyra 
olika korrektionsfilter för grammofonavspel
ning, som ingår mellan rören V 1 och V 2 A' 
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har författaren satt 8---10 watt, vilket bör 

räcka för ett normalt boningsrum. 
Om man' skall se till verkningsgraden, blir 

givetvis pentoder det naturliga valet av slut
rör, och kan man minska den harmoniska 
distorsionen till ett par tiondelar aven pro

cent, torde det vara tämligen likgiltigt, om 
den består av huvudsakligen andra övertonen 

från ett triodslutsteg eller av tredje övertonen 
från ett pentodslutsteg. Som bekant bygger 
flertalet high fidel ity-förstärkare, t.ex. den 
kända Williamson-förstärkaren, på principen 

att man genom att använda en högklassig ut
gångstransformator kan taga ut avsevärd ne

gativ återkoppling från dess sekundärlindning 
och föra den till förstärkarens första steg. 

Med pentoder i slutsteget är det emellertid 
viktigt med kraftig motkoppling just över 

slutrören, eftersom de helt naturligt kommer 
att orsaka huvudparten av all distorsion från 

den förstärkare, vari de ingår. Jämte låg 
harmonisk distorsion fordras aven högkva
litativ förstärkare också hög stabilitet och 

god pulsåtergivning, och man kan antaga, att 
detta lättare uppnås, om den negativa åter
kopplingen delas upp i flera kretsar, dels i 

mottakt från slutrörens anoder och dels från 
utgångstransformatorns sekundärlindning.1 

Man kan på så sä tt först nedbringa distor
sionen från slutrören till en nivå jämförlig 

med den från förstärkarens övriga komponen
ter, främst utgångstransformatorn, och sedan 

1 Se Bättre än Williamson. POPULÄR RA
DIO och TELEVISION, 1954, nr 10 s. 25. 

o b 

ytterligare reducera den kvarstående distor
sionen med en återkopplingsslinga, omfattan
de hela förstärkaren. Kraven på utgångs

transformatorn bör med en sådan koppling 
bli mindre än om hela återkopplingen tages 
från dess sekundär, och i varje fall är det 
senare förfaringssättet onödigt ur distorsions
synpunkt. 

Principschemat 

De här framförda synpunkterna förde fram till 
en förstärkare, vars principschema framgår 
av fig. L Grundprincipen är densamma som 
hos Williamson-förstärkaren: första steget är 
direktkopplat till fasvändarsteget, som åtföl
jes av ett drivsteg i mottakt, vilket emellertid 

här kan sägas vara sammanfört i en enhet 
med slutsteget genom frekvensoberoende ne
gativ återkoppling från det senares anoder. 
Förstärkaren ger 8 watt utgångseffekt med 
0,25 % distorsion och har utmärkt stabilitet 

och pulsåtergivningsförmåga. Den är samman
byggd med nätanslutningsenhet och förför
stärkare ; totala strömförbrukningen uppgår 

till 46 watt. 

Huvudförstärkaren 

Som slutrör har valts 2 st. 6V6 i mott akt 
klass AB, vilka ger 10 W effekt anod-anod 
vid 250 volts anodspänning. Någon anord

ning för inbördes balansering av rörens galler
förspänning har inte införts, eftersom ett 

matchat par användes. En skillnad på 10 % 
i anodström är i varje fall tillåten, ehuru 
uteffekten för en viss given distorsion natur-

d 
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ligtvis blir lägre vid obalans. Katodkondensa
torn C28 är väsentlig för ett gott resultat ur 
distorsionssynpunkt, trots att den inför en 
ogynnsam tidskonstant i negativa gallerför
spänningen. Rören arbetar vid lägre uteffekt 
i klass A, och först vid högre effekter över
går arbetssättet i klass AB genom en förskjut
ning mot högre negativ gallerförspänning. 
Katodkondensatorn inför en tidskonstant i 
denna förskjutning, så att man för mycket 
snabba effektvariationer får praktiskt taget 
fast negativ gallerförspänning i kretsen. Tids
konstanten för R::i9 och C28 är 0,02 sek. 

Drivsteget utgöres aven dubbeltriod 6SL 7, 
och negativ återkoppling i mottakt har förts 
från slutrörens anoder till drivstegets kato
der via motstånden R57 och R,;8 utan kopp
lingskondensatorer, varför återkopplingsfak
torn är frekvensoberoende. Eftersom motstån
den är likströmsbelastade, har de av stabili
tetsskäl tilltagits ganska rikligt (2 W ytskikts
motstånd). Arbetspunkten för 6SL7 har valts 
så, att triodernas anodström är ungefär lika 
stor som strömmen i återkopplingskretsarna, 
varigenom karaktären av automatisk negativ 
gallerförspänning bibehållits. Genom katod
motstånden får man 3 dB motkoppling i driv
steget; motkopplingen över slutsteget är 8 dB. 

Full uteffekt, 9 W, erhålles trots den lokala 
motkopplingen med endast 1,5 volt in på driv
steget, varför anspråken på fasvändarsteget 

inte blir stora. Beträffande V 3A och V 3B kan 
anmärkas, att arbetspunkten valts med tanke 
på att erhålla negativ gallerförspänning med 
betryggande marginal. Endast ett rör med 
låg förstärkningsfaktor är lämpligt här, på 
grund av den begränsade tillgången till anod
spänning. De faskorrigerande element, som 

c~ R~ 
'I~r.+:-r-----r---=}----! 

• '\ 
---1:-'" , , 

Den färdiga high 
fidelity-förstärka
ren sedd fram· 
ifrån. 

ingår i kopplingen mellan V 3A och V 3B samt 
mellan det senare och drivsteget kommer att 
behandlas närmare i det följande. 

Den över slutsteget valda återkopplingen 
bör lämpligen jämföras med andra kopplings-

Styck lista. 

RI = 00, se även tex
ten 

R2=1 Mohm 
R3 = R4 = RI5 = R29 = 

= Rao = 0,68 Mohm 
R5 = 1,2 Mohm 
Ro= RIs = R2S = R55 = 

=R56 =2 kohm 
R7 = RI2 =RI3 = Ral = 

=0,33 Mohm 

RS = 100 kohm, l W 
R9 = 0,2 Mohm, l W 
RIO = 0,27 Mohm 
RII = RH = R'å = 4,7 

Mohm 
RI4 = l Mohm, log. 

pot. 
RIO = 6,8 Mohm 
RI7 = R27 = R41 = 68 

kohm. l W 
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RI9 = R21 = R25 = 
= R46 = R'7 = 0,47 
Mohm 

R20 = 0,5 Mohm, 
Iinj.pot. 

R22 = R24 = R33 = 
=0,15 Mohm 

R23 =1 Mohm, 
Iinj.pot. 

R20 = Ra2 = 50 kohm 
Ra4 = R.o = 10 kohm 
Ra5 = 22 kohm, l W 
Rao =300 ohm 
R3• = 4,2 ko hm 
R;18 = Roo = ROI = 

=200 ohm 
R39 =800 ohm 
R.2 = R.a = 30 kohm± 

±1 %, l W 
R48 = 15 kohm, l W 
R'9 = R50 = 68 kohm ± 

±1 %, l W 
R51 = R52 = 800 ohm± 

±1 % 
Rå3 = R5• = 0,33 

Mohm±5 % 
R57 = R5S = 0,2 Mohm 

±1 %, 2 W 
R59 = 200 ohm, 3 W, 

tråd 
R02 =3 kohm, l W 
R,,=7,5 kohm 
R.,=2,7 kohm 
Rc =5,1 kohm 
Rd =33 kohm 
Rc =56 kohm 
Rf =6,8 kohm 

C, = Co = 0,1 .uF, 
350 V 

C2 = C22 = C23 = 
= 0,05 ,uF, 350 V 

Ca = 50 ,uF, 30 V, 
eL-lyt. 

C4 =1 [tF, 250 V 
C5 = 0,03 ,uF, 350 V 
C7 = CI3 = 25 ,uF, 

30 V, eL-lyt. 
Cs = C9 = 2500 pF± 

±S % 
CIO = 68 pF, keram. 
ClI = C20 = C27 = 

= 0,25 ,uF, 350 V 
CI2 = 0,025 ,uF, 500 V 
C14 =200 pF 
C15 =500 pF 
C,o=50 pF 
C17 = 100 pF 

CI8, C19 = 16+ 16 ,uF, 
450 V, eL-lyt. 

C20 = 300 pF, glimmer 
C21 = 150 pF, keram. 
C24 = C25 = 0,022 ,uF, 

500 V 
C.s = 100 ,uF, 30 V, 

eL-lyt. 
C29 , C30 = 32 + 32 fiF, 

450 V, eL-lyt. 
C31 = 16 ,uF, 450 V, 

eL-lyt. 
Ca =0,05 ,tF 
Cb =0,04,uF 
Cc =0,08 [tF 
Cd =2000 pF 
VI = Z729 (= EF86) 
V2 =V3=ECC82 

(=12AU7) 
V.=6SL7 
V5 =Vs=,6V6GT 
K, = K. = 3-poL mik

rofonkont. 
0, = omk., 2-pol, 

5-vägs 
O2 = omk., 3-pol, 

3-vägs 
Oa = omk., 3-pol, 

2-vägs 
S = 2-poL strömställ. 
B = Selenlikriktare, 

250 V, 120 mA 
(AEG: B250 C120) 

DI = drossel, 8 H, 
60 mA 

D2 = drossel, 9 H, 
140 mA 

T l = utgångstransfor
mator, »Partridgc» 
p 3064 (Ekofon, 
Stockholm) 

To = Nättransformator 
'2X3,15 V, 2 A och 
250 V, 90 mA 
se texten 

Där tolerans an· 
getts, gäller det den 
inbördes överensstäm
melsen. Tolerans för 
motstånd och kon
densatorer i gram
mofonfilter ±5 %, i 
övrigt ±1O % för 
motstånd och ±20 '/0 
för kondensatorer. 
Motstånden Y2 W, 
där ej annat angivits. 
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Fig. 2. Distorsionen i förstärkaren som funk. 
tion av uteffekten a) vid ingen negativ åter· 
koppling, b) vid återkoppling enbart slutrör
drivrör och c) vid full negativ återkoppling. 

sätt, främst återkoppling till drivrörens ano
der. När man skall föra negativ återkopp· 
ling till katoder eller anoder i ett drivsteg 
som det föreliggande, blir givetvis ingångs· 
resistansen för återkopplingssignalen av pri. 
mär betydelse. Denna resistans kan anses 
sammansatt av två komponenter, katod- resp. 
anodmotstånd och en komponent, vari rörets 
icke·linjära inre resistans ingår. Resistansen 
bör tydligen ,bestämmas huvudsakligen av den 
linjära komponenten, ty då blir också åter· 
kopplingen linjär. Detta visar sig i regel vara 
lättare att åstadkomma på kaiodsidan. Med 
trioder i drivsteget är alltså motkoppling till 
katoderna att föredra, i synnerhet som ut· 
spänningen från detta steg blir mindre med 
sådan motkoppling. 

En mottakt-återkoppling av det föreliggan
de slaget har emellertid sina begränsningar. 
När man tar ut negativ återkoppling från 
slutrörens anoder, betyder detta på intet sätt, 
att man ordnat densamma utan inblandning 
från utgångstransformatorn. Mittuttaget på 
dennas primärlindning är jordat genom sil
kondensatorn Cao' och primären kommer så
ledes att verka som en autotransformator. 
Detta innebär, att växelspänningarna på de 
två slutrörens anoder alltid kommer att vara 
nästan lika stora, och att återkopplingsspän
ningarna på drivstegets båda halvor därmed 
också blir nästan lika. Någon balanserande 
verkan erhålles sålunda inte genom mottakt· 
återkopplingen; tvärtom kommer en obalans 
i fasvändar- eller drivsteget att accentueras 
av densamma. Å andra sidan medför ovan
nämnda inflytande från transformatorn, alt 
även dennas distorsion minskas genom mot· 
kopplingen; transformatorns övertonshalt och 
intermodulation orsakas ju av järnkärnans 
icke·linjära egenskaper, vilka kommer med 
också i ovannämnda autotransformatorverkan. 

Utgångstransformatorns primärlindning har 
10 000 ohms impedans anod·anod; dess sekun
där är uppdelad i fyra lindningar som här 
seriekopplats, vilket ger anpassning till 15 
ohms högtalare. Från sekundären föres genom 
motståndet RSi 16 dB negativ återkoppling 
till V 3A:s katodkrets, varför totala negativa 
återkopplingen över slutsteget blir 24 dB. 
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Fig. 3. Frekvenskurvor för förstärkaren a) vid ingen motkoppling, b) vid 
återkoppling enbart slutrör-drivrör och c) vid full negativ återkoppling. 

Kombinationen R36 och C20 parallellt över 
R3i ger jämn nedgång i frekvenskurvans 
översta del. I fig. 2 visas förstärkarens distor· 
sion vid 435 Hz i de tre fallen: ingen negativ 
återkoppling, återkoppling enbart slutrör· 
drivrör och full negativ återkoppling. Fre· 
kvenskurvor för samma tre fall visas i fig. 3. 
Kurvorna har upptagits vid 220 volts nät· 
spänning och med ett par slutrör, som med 
endast några procent avviker från fabrikan· 
tens rördata. Man ser, att även utan negativ 
återkoppling är frekvensomfånget stort, vilket 
gör ,att återkopplingen har nästan samma 
värde över hela det hörbara området. Där
med blir dämpningen god också för mycket 
låga frekvenser: utgångsimpedansen är mind· 
re än 1,1 ohm från 20 till 20 ()()() Hz. Fre· 
kvenskurvan är med full negativ återkopp· 
ling rak på l dB när mellan 2 och 70000 Hz. 

Förstärkaren användes först utan de fas
korrigerande element, som återfinnes i kopp· 
lingen för rören V 3A och V 4 nämligen R40 och 
C21 för de höga frekvenserna samt R44, R45 

och C22, C23 för de låga frekvenserna. Dessa 
tillsatser är emellertid av vikt för förstärka
rens goda funktion och stabilitet. De ger kon· 
troll över nedgången , i förstärkning på ömse 
sidor om det hörbara frekvensbandet och hål· 
ler därigenom fasvridningen inom sådana 
gränser, att positiv återkoppling inte åstad· 
kommes med åtföljande risk för instabilitet. 
Man kan kanske tycka, alt förstärkaren blir 
onödigt komplicerad med dessa anordningar, 
men eftersom de närmast har karaktären av 
säkerhetsåtgärder, är de ingående komponen· 
ternas värden inte kritiska. 

I fig. 4 visas resultatet av prov med kant· 
våg för tre frekvenser: 30, 3 000 och 10 000 
Hz. Det är som synes utmärkt: lutningen i 
vågräta delen för 30 Hz motsvarar en fasvrid
ning av några fä grader, och de för de högre 
frekvenserna synliga svängningarna i kantvå· 
gens främre kant är kraftigt dämpade. Stig· 
tiden är omkring 3,5 flsek. 

Nätanslutningsaggregatet 

I nätanslutningsenheten används för anod
spänningen en selenlikriktare, vilken i järn. 
förelse med ett likriktarrör har lägre effekt· 
förbrukning på grund av den låga inre resis
tansen och frånvaron av glöd ström. 

Transformatorer avsedda för torrlikriktare, 
tycks emellertid inte ha kommit ut i markna
den, varför valet föl! på en transformator med 
följande data på sekundärsidan : 5V, 2A; 
2x3,15V, 3A; 2X250V, 6OmA. Denna trans· 
formator räcker väl till för ifrågavarande än
damål, ,eftersom glödströmslindningarna ut
nyttjas till mindre än hälften. 90 mA tages 
alltså ur ena anodspänningslindningen, och 
vad som sker är närmast en koncentration av 
uppvärmningen till denna lindning. 

De i filtreringen ingående drosslarna och 
kondensatorerna har tilltagits ganska rikligt, 
dels för att få låg inre resistans hos nätan
slutningen även vid låga frekvenser, och dels 
för att få god filtrering med litet spännings
fall, eftersom den tillgängliga spänningen är 
rätt låg. Växelspänningen på likriktaren blir 
omkr. 245 volt, och likspänningen över C31 

omkr. 265 volt. 
(Forts. i nästa /lr) 

Fig. 4. Resultatet av kantvågsprov: vid a) 30 Hz, b) 3000 Hz och c ) 10000 Hz. Stigtid ca 3,5 fiS . 
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"Signal pistol " 
Ett praktiskt serviceinstrument 

Ur en spansk radioteknisk tid
skrift Revisita Espaiiola de 
Electronica 1 hämtar vi följan
de uppslag till en trevlig och 
originellt utformad signalsö
kare, bestyckad med transis
torer. 

S chemat för den transistoriserade signalsöka· 
ren visas i fig. L Två transistorer, CK722, 
som ingår i två transformatorkopplade LF
steg, matar en liten högtalare. I signalsöka
rens ingångskrets är inkopplad en germanium
diod, lN34, som demodulerar signalspänning
en; denna förstärkes i LF-stegen och blir hör
bar i högtalaren. Med potentiometern P l reg
leras signalnivån till lämpligt värde. 

Signalsökaren, som är utformad som en 
pistol, är försedd med en sökarspets, delvis 
täckt av ett isolerat rör för att hindra oav
siktliga kortslutningar. Sökarspetsen är mon
terad på den trästomme, som uppbär kompo
nenterna, se fig. 2 och 3. I pistolens handtag 
är anbringad en »avtryckare», som utgöres av 
en återfjädrande tvåpolig strömbrytare, S!, 
som kopplar in batterierna, (ett 1,5 V och ett 
22,5 V av miniatyrtyp ) då man skall använda 
signalsökaren. 

Pistolen är försedd med en jordklämma i 
form aven krokodilklämma, som vid signal
sökning anslutes till chassiet på den apparat, 
som man skall prova på. Sökarspetsen stöder 
man mot den punkt, där man vill ta ut sig
nalspänningen. 

Signalpistolens uppbyggnad framgår av fig. 
2 och 3. Dimensionerna bestäms av den typ 
av högtalare man tänker använda. Givetvis 
bör man ta till en högtalare med små dimen
sioner för att signalsökaren skall bli så be
händig att hantera som möjligt. 

Själva stommen i pistolen utgöres aven trä· 
platta e, (fig. 3) på vilken samtliga kompo
nenter utom potentiometern P l anbringas. I 
träplattans mitt upptages ett rektangulärt hål, 
så att högtalarns »bakstycke» får plats. Po
tentiometern PI monteras på en av pistolens 
runda gavlar (A se fig. 2). Motsatta gaveln, 
E, uppbär högtalaren och förses av denna 
anledning med passande antal hål, så att lju
det kan passera. 

Materialet i gavlarna kan vara trä eller 3 
mm aluminium. Ringarna B och D svarvas 
lämpligen i aluminium; trä kan också duga, 
men man får ju då arbeta med litet större 
»godstjocklek». Hela pistolen hålles ihop av 
fyra genomgående skruvar. 

1 SHAFFER, W: Pistola-i:ompToba dOT de sena
les. Revisita Espanola de Electronica 1955, 
april, s. 44. 

Fig. 2. Signalpistolen 
uppbygges på en trä
stomme bestående av två 
runda gavlar (A och E), 
en hotten platta (e) samt 
två ringar (B och D) av 
aluminium. 

Fig. 3. Kopplingsschema för signalpistolen. De 
olika komponenterna anbringas i en ring på 
plattan e (se fig. 2). På plattan monteras 
också de två batterierna 0,5 och 22,5 V) för 
strömförsörjningen. 

-1,5V -15V 

220k 

ln 

1001~V, ker. lO).! 

lN34 lM ' -

~I' ~ lOV 

Fig. L Principschema för signalpistolen. 
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Fig. 4. Den färdiga signalpistolen är ett myc
ket lätthanterligt instrument, som avsevärt un
derlättar felsökning och service på radio
apparater. 

-22,5V -22,5V 

-l,5V -22.5V 
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Svensk magnetofonklubb ? 
En svensk magnetofonklubb 
skulle säkert vara till glädje 
och gagn för många av RT:s 
läsare, tekniker och amatörer, 
som är intresserade av magne
tisk inspelning. Inspelnings
tävlingar, föredrag och kurser 
samt samarbete för gemensam
ma tekniska anläggningar el
ler inspelningar skulle ingå i 
en sådan klubbs · verksamhet. 
RT i samråd med fil. dr Max 
Gorosch inbjuder härmed till 
bildandet aven svensk klubb 
för magnetofonintresserade. 

De flesta som köpt eller själva byggt en 
band· eller tråds pelare har nog gjort samma 
erfarenhet: i början var det en rolig leksak, 
man spelade in några radioprogram eller sina 
barns, föräldrars, vänners röster. Men med ti
den · tröttnade man på detta och började fun
dera på, vad man kunde ha för annan glädje 
och nytta av sin apparat. Många fann inget 
svar på frågan utan låter sin apparat stå och 
samla damm i en vrå. De som inte gav tappt 
kom snart underfund med att de skulle ha· 
glädje av kontakt och samarbete med andra 
intresserade i och för utbyte av inspelningar, 
erfarenheter och ideer. Detta skulle kunna 
förverkligas, om det fanns en sammanslutning 
av magnetofonägare. Men en sådan finns än
nu inte, åtminstone inte i vårt land. 

Många utländska magnetofonklubbar 

Hur är det i utlandet i detta avseende? Vi 
behöver bara fara över Öresund, så finner vi 

Initiativtagaren till bildandet aven svensk 
magnetofonklubb, fil. dr Max Gorosch, är do
cent i romanska språk vid Stockholms Hög
skola och föreståndare för högskolans fone
tiska övningslaboratorium. Laboratoriet har 
till uppgift att med hjälp av ljudregistrerings
anordningar och andra mekaniska hjälpmedel 
förbättra studenternas uttal och lära dem att 
själva i sin blivande undervisning utnyttja 
dylika hjälpmedel. 

i »Dansk Magnettone Klub» en aktiv organisa
tion, som magnetofoninnehavarna kan ansluta 
sig till. Den är öppen för »magnettone·amatö
rer» och startades i nov. 1953. 

Iden till att starta klubbar för ljudregistre
ringsamatörer uppkom i Frankrike. Det var 
Jean Thevenot, som tog detta initiativ. Sedan 
februari 1948 har han haft en stående pro
grampunkt i Radiodiffusion Fran<;aise, dvs. 
den franska rundradion, där amatörer kan få 
egna inspelningar utsända. 

År 1950 for Thevenot till Schweiz, där han 
åstadkom bildandet aven schweizisk förening 
av »tonjägare» - en term, som man ofta an
vänder om dessa amatörer (franska: »chasseur 
de son», tyska: »Tonjäger»). Rörelsen spred 
sig snart till andra länder, och det finns nu
mera dylika amatörklubbar Frankrike, 
Schweiz, Österrike, Holland, Belgien, Tysk
land, Danmark, Australien och USA. De ord
nar tävlingar inom resp. land om de bästa 
amatörinspelningarna (det finns en klassindel
ning utarbetad), och den internationella orga
nisa tionen anordnar varje år en internationell 
tävling; i år är den förlagd till Lausanne i 
Schweiz. Tävlingsbidragen till årets tävling 
skall vara insända före den 15 sept. (alltså 
tyvärr nu för sent för våra svenska amatörer). 
Thevenot är f.ö. intresserad av att få svenska 
bidrag, företrädesvis utan tal, till sin pro
grampunkt »Aux Quatre Vents», som ges 
över Radiodiffusion Fran<;aise, Chaine Pa
risienne. 

Vad gör tonamatörklubbarna? 

Tävlingar mellan »tonamatörer» eller »ton
jägare» eller vad man vill kalla dem är en
dast en av de verksamhetsgrenar, som magne
tofonklubbarna sysslar med. Deras verksamhet 
är ofta uppdelad på t.ex. musik, sång och un
derhållning, undervisning, teknik. Gruppar· 
bete ordnas inom och mellan avdelningarna; 
utbyte av inspelningar organiseras och sam· 
arbete för kostsammare anläggningar eller in
spelningar etableras, osv. Teknikerna får lära 
»programfolk», hur de skall få tekniskt goda 
inspelningar och får i gengäld tips av pro
grammakarna, om hur man gör programmäs
sigt fullgoda upptagningar. 

De olika tonjägarsammanslutningarna ver
kar vidare för standardisering av apparaturen, 
så att utbyte av inspelningar lätt kan äga rum. 
I klubbarna får man genom föredrag och de
monstrationer upplysningar om nyheter i frå 
ga om apparater, teknik, färdiga inspelningar 
(amatörinspelningar eller kommersiella in
spelningar). Och genom klubbarna kommer 
medlemmarna i kontakt med andra länders 
motsvarande organisationer och kan delta i 
de internationella tävlingar som nämnts ovan. 

Undertecknad, som sedan 1952 sysslar med 
magnetofonen i undervisningens tjänst, fram
för allt då språkundervisningen, vid Fonetis-

ka Övningslaboratoriet vid Stockholms Hög
skola, kommer - med bistånd från bl.a. RA
DIO och TELEVISION - att verka för bil
dandet aven svensk »tonsamlarklubb». 

Anmäl Er nu! 

Har Ni lust att vara med om att bilda 
Svensk Magnetofonklubb (namnet är proviso
riskt)? Skicka i så fall in till undertecknad 
ett kort i A6·format med uppgifter om Er 
själv: namn, titel, adress, telefon, apparat
märke(n), intressen jämte frankerat svarsku· 
vert, så kommer N i att få kallelse till ett kon
stituerande möte. Kortet + svarskuvertet sändes 
i brev till undertecknad, fil. dr Max Gorosch, 
Vårdkasevägen 34, Älvsjö 3. 

Betr. den planerade kluhben kan nämnas, 
att den är avsedd att omfatta lokala avdel
ningar; konstituerande mötet kommer för
modligen att hållas i Stockholm, sedan kom· 
mer lokala avdelningar alt upprättas, där in
tresse och organisatörer finns tillgängliga. 

Max Gorosch 

Vad menas med magnetofon? 
Det saknas ·ett officiellt erkänt ord, som sam
manfattar alla typer av apparater, som regist
rerar ljud på magnetisk väg. Tillsvidare kan 
man kanske använda beteckningen »magneto
fon» i analogi med »grammofon», när man 
talar om dessa apparater. 

Den typ av magnetofon, som numera är 
mest spridd, är bandspelaren, men det finns 
ännu många typer av trådspelare, särskilt för 
diktafonändamål, i marknaden. Det finns ock· 
så magnetiska in- och avspelningsapparater, 
som arbetar med skivor, »manschetter», »la
kan» osv.; dessa senare huvudsakligen i dik
tafoner eller för speciella registreringsända
mål. Vidare har amatörer börjat tillämpa mag
netisk inspelningsteknik vid inspelningar av 
ljudfilmer, en teknik som kan komma att få 
stor betydelse i framtiden. 

Svensk pristagare i inter
nationell bandspelartävling 
Audio Devices lnc. i USA anordnade nyligen 
en tävling, där det gällde att skriva den bästa 
artikeln på temat »How I Use My Tape Re
corder». Andra pris i denna tävling hemför
des aven svensk, postassistent Erik Lindgren 
i Lund. Prissumman var 100 dollar + 15 styc
ken 7" bandrullar. 

Bilradiomottagare ... 
(Forts./r. sid. 29) 

1) Impedansen mot LF-stegets kollektor 
skall vara låg nog för att inte överstyrning i 
LF-transistorn skall inträda före överstyrning 
i utgångssteget. 

2 ) Resistansen i primärlindningen skall va· 
ra tillräckligt låg för att inte spänningsfallet 
genom kollektorströmmen skall bli för stor. 

34 RADIO OCH TELEVISION - NR 9 1955 



Sommarens TV - DX 

En diger hög med rapporter 
om TV -DX har insänts till RT 
och vi ger här ett urval bland 
dem. Mera kommer i nästa 
nummer. 

R adiotekniker R Peterson, Värnarno, har ut
fört en del undersökningar av fältstyrkan vid 
TV-DX-mottagning. Den 13/ 6 registrerades vid 
mottagning på kanal 4 från Monte Penice i 
Italien kl. 10.45-12.00 med en 8-elements an
tenn en spänning från antennen av ca 200 
flY. Räknar man med ca 10 dB antenn
förstärkning, betyder det, att fältstyrkan skul
le vara av storleksordningen 5~loo fl V Im. 
Samma dag på kvällen var det vid 20-tiden 
fullständigt kaos på TV-kanalerna 2, 3 och 4. 
Man kunde höra fem ii sex ljudkanaler med 
full styrka, och enligt uppgift från både hr 
Peterson i Värnamo och radiotekniker Rune 

Fig. 1. Fina bilder från Ryssland 3/7 ! Foto: 
B Pettersson, Skillingaryd. 

3) De två halvorna i sekundärlindningen 
skall vara tillräckligt fast kopplade för att 
inte transienta spänningar skall uppstå, när 
strömmen övergår från ena utgångstransistorn 
till den andra. (Obs. klass B·drift!) Detta 
åstadkommes genom bifilär lindning av se
kundärlindningen. 

Fem ggr strömförstärkning åstadkommes 
i LF-transformatorn. 

SIutsteget 

Slutsteget är bestyckat med två transistorer 
i mottakt (V8 + V9), som tillsammans ger 2 
W uteffekt. Det visade sig att distorsionen 
kunde avsevärt reduceras om utgångstran
sistorerna gavs viss förspänning. Experiment 
visade nämligen, att det finns ett optimalt 
värde för sluttransistorernas emitterström om 
ca 20 mA, som resulterar i minimum distor· 
sion. Detta optimala värde för injektorström
men är väsentligen oberoende av temperatu
ren men erforderlig bas-injektorsspänning 
varierar starkt med temperaturen med ungefär 
-2,5 mV re. Temperaturkompensering ord
nades därför i en koppling, bestående av ett 
antal motstånd R27, R 28, R30, R3l, R32 och 

Peterzen i Jönköping iakttogs då en icke ti
digare iakttagen testbild på kanal 2 med eng
elskt tal. Man frågar sig, om detta kan ha va
rit en amerikansk TV-sändare, men den om
ständigheten, att ljudkanalen gick in tyder på 
att intercarrierfrekvensen var 5,5 MHz (och 
inte 4,5 MHz som de amerikanska TV·statio
nerna kör med), vilket !can betyda, att det i 
stället var en sydamerikansk station. Några 
stationer i Sydamerika sänder nämligen med 
625 linjers·systemet, bl.a. YVKS i Venezuela, 
som sänder med hög effekt just på kanal 2. 

Från Skillingaryd kommer en rapport från 
fotograf B Pettersson. Den 16/6 såg man 
där inte mindre än sju olika länder samma 
dag med testbilder från Italien, Schweiz och 
Tyskland på kanal 4 och med program bilder 
från Danmark, Tjeckoslovakien och England 
också på kanal 4. Slutligen från Ryss
land på kanal 2. »Danmark-sändningarna är 
hopplösa just nu, rena 'Stockholms-synkarna' 
därifrån», skriver hr Pettersson (i juni ) . 

Herr Pettersson i Skillingaryd påpekar i en 
senare rapport, att den i RT nr 7/ 55 sid. 18 
införda bilden av hans Köpenhamnsantenn 
inte alls är den ordinarie antennen. Man har 
betydligt bättre antennmöjligheter ! Den vi
sade bilden är tagen ca 6 km från SkiIlingaryd, 
där man satte upp en provisorisk antenn för 
att undersöka mottagningsförhållandena. 

3/7 kom Ryssland in fint, se fig. l och i 
mitten på juli gick Danmark bra igen. Med 
hänsyn till värmeböljan installerades en TV
DX·anläggning på landet, 7 km öster om 

två termistorer, R29 och R33, som bildar en 
lågimpediv strömkälla, som ger den lämp
liga förspänningen för slutstegets transistorer 
vid olika temperaturer. Hur detta termistor
transistor·arrangemang ordnats praktiskt, vi
sas i fig. 3. Som synes måste fast termisk 
koppling ordnas mellan transistor höljet och 
motsvarande termistor. 

Utgångssteget ger en strömförstärkning vid 
höga signaler av ca 20---30. Med 6,6 V kollek
torspänning kan man erhålla 6 V toppspän· 
ning i kollektorkretsen. Motsvarande värde 
på kollektorströmmen för 2 W utgångseffekt 
vid 10 % distorsion är 0,67 A (toppvärde). 
Utgångstransformatorn, en autotransformator 
(T 8)' impedanstransformerar högtalarimpedan
sen 4 ohm till de 9 ohm, som är lämplig be
lastning mot transistorerna. Genom bifilarisk 
lindning erhålles tillräckligt fast koppling och 
hög effektivitet vid impedanstransformeringen. 

Avstörning m. m. 

I transistormottagaren ingår lovngt konven
tionella kopplingar för att reducera störning· 
ar, som inkommer på batteritiIledningen, 
nämligen en HF·drossel DR l och kondensator 
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Skillingaryd, med bl.a. en vridbar två-vånings 
Yagi·antenn (fig. 2). Den 17/7 kunde man 
under 1/ 2 timmes tid följa en operett från 
Italien. På kvällen kom Danmark in med ut
sändningar från H55. Italien kom 19/7 in med 
mycket fin kvalitet, se fig. 3. 

En ny rapport från radiotekniker R Peter
son i Värnamo förtäljer, att den intressantaste 
TV-stunden hittills var lördagen den 18/ 6, då 
han tog in sju olika TV-sändningar mellan kl. 
17.00 och 20.00. På kanal 2 kom Moskva in 
mellan kl 17.00 och 19.00 och på kanal l 
England. På kanal 3 kom Leningrad (eller ev. 
Kallinin) och ytterligare en station, som inte 
kunde identifieras. På kanal 4 kom Schweiz 
och Italien och slutligen Köpenhamn in per
fekt. Vidare sågs synkpulser från någon sta
tion, som förefaller att sända med 819-linjer 
på kanal 3-4. 1/7 kom på kanal 4 Italien in 
under tiden 16.0~16.30, 18.15-18.55 och 
19.45-20.20. Den 2/7 kom Moskva in på ka-

Fig. 2. TV-DX-experterna i Skillingaryd, fo
tograf B Pettersson och radiotekniker Ingvar 
Sandblom sätter upp en TV-DX·antenn vid 
sportstugan på landet. 

C35• För att eliminera högfrekventa pulser 
från tändstörningar, som inkommer på an· 
tennen, är i antennkretsen en HF-drossel, 
DR2, för UKV inkopplad i serie med antenn
tilledningen, vilken tillsammans med shunt
kapacitansen på ingången ger ett effektivt 
lågpassfilter. 

En ytterligare källa till störningar upp
kommer genom den periodiska ström, som 
från batteriet uttages till bilens tändsystem, 
vilket ger upphov till en lågfrekvent stör
spänning. Förekomsten av några få m V av 
denna typ av störning mellan bas och injek· 
torer på de förstärknings kon troll era de stegen 
skulle ge upphov till en betydande module
ring av den mottagna signalen. Detta undvikes 
genom RC·näten R26 + C33, Rl + C2, R2 + Cs 
och R l2 +Clj' 

Viktigare data för transistor-bilmottagaren 
visas i kurvorna i fig. 4-8 som visar selekti· 
vitetskurvor, förstärkningsregleringskurvan, ut
gångseffektens samband med distorsionen och 
LF·återgivningen. Oscillatorns stabilitet mot 
temperaturvariationer och variationer i batte· 
rispänningen framgår av kurvan i fig. 9. 

(John Schröder) 
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Fig. 3. Italiensk television 19/7. Foto: B Pet· 
tersson, Skillingaryd. 

nal 2 mella,n 17.30-18.30. Den 19/ 6 kom Eng
land in på kanal 2-3 mellan kl. 10.00-11.00 
samt mellan kl. 17.00-19.00. Den 15/7 kom 
Köpenhamn in med utmärkt resultat. 

Fig. 4. Bra TV·mottagning från Köpenhamn 
den 15/7. Foto: radiotekniker R Peterson, 
Värnarno. 

I Värnamo har installerats TV-mottagare 
på Stadshotellet. Antennen är en 8·elements 
Yagi, fabrikat Engels, och är riktad mot Kö
penhamn. Mycket god mottagning erhålles 
vissa kvällar. Antennen är belägen 45 m över 
marken. 

Fig. 5. Värnamo stadshotell har förberett in
stallation av TV-mottagare på rummen. Detta 
är antennanläggningen. 

TV-DX rapporteras från Göteborg av ing. 
Lars.lnge Beckström vid Chalmers Tekniska 
Högskola. Lördagen den 23 juli kl. 20.00 fick 
man med hjälp aven tvåvånings Yagi.antenn 
med 10 dB antenn förstärkning uppsatt i en 
30 m hög antennmast, belägen 70 m ö.h. (to-

Fig. 6. Bra bilder erhålles ibland på stads
hotellets TV-anläggning i Värnarno. 
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tala antennhöjden sålunda 100 m) brusfria 
bilder från Köpenhamns-sändaren (se fig. 8). 
Fältstyrkan beräknades vid tillfället till minst 
ca 60 fl V Im. Mottagningsförhållandena för 
Köpenhamns·sändaren i Göteborg är emeller
tid rätt variabla; vissa dagar får man mycket 
snö på bilden, men vissa dagar kan man få 
överraskande bra mottagning. 

Fig.7. TV·DX·an· 
tennen vid Chal
mers i Göteborg 
monteras upp i en 
av elektronikin
stitutionens 30 m 
höga master (l00 
m. över havet!) . 

Fig. 8. Fantastiskt fina bilder från Köpen
hamn erhölls vid Chalmers den 18/7. Foto: 
ing. L-I Beckström. 

Tekn. lic. Björn Nilsson kommer med föl
jande TV-D X-rapport från Furusjö i Väster
götland, ca 260 km NNO Köpenhamn, 250 
m.ö.h. Antennen var en vikt dipol med reflek
tormatta, förstärkning ca 5 dB, höjd 10 m 
och mottagaren en »Radiola». Undersökning
arna omfattade tiden 15/7-27/7, kl. 19.30-
21.00. Försöken gick ut på att undersöka 
möjligheterna för mottagning av Köpenhamns 
TV-sändare. Fältstyrkans genomsnittliga stor
lek uppskattades till ett par fl V Im. Mottag
ningen syntes vara underkastad dels en dygns
variation, dels en variation med kortare" pe
riodicitet, ca 10 min. Ungefär varannan dag 
kunde man sålunda få mottagning från Kö
penhamn med både bild och ljud, varvid bil
dens kvalitetssiffra knappast kunde sättas 
bättre än 5. Mottagningen var då emellertid 
underkastad rytmiska variationer med ovan
nämnda korta periodicitet. Under övriga ti
der bortföll endera eller båda av ljudet el· 
ler bilden. Om man en kväll efter 15-20 min. 
observation inte fått något resultat, kunde man 
inte heller vänta något under denna kväll. 

Vid ett par tillfällen erhölls jonosfärisk 
mottagning från Milano, många gånger star
kare än den troposfäriska från Köpenhamn. 

Med högre placerad antenn och bättre an
tennförstärkning hade sannolikt resultaten 
blivit gynnsammare. Dessa försök får emeller
tid sparas till ett år med sämre semestervä
der! 

Från Södertälje kommer följande DX-rap
port från Andree Thomasson. Han har en 
magnifik antennanläggning för TV-D X be
stående av tre antenner, en för Stockholms
sändaren på kanal 5 och två för DX-ändamål. 
Antennen är roterbar med en amerikansk 

Fig. 9. Finfin antennanläggning för TV·DX 
Södertälje. 

rotor av märket »Roto King», och till detta 
användes en amerikansk antennförstärkare för 
alla kanaler, »Alliance Cascamatic». Den 
största antennen är en dubbel dipol med två 
direktorer och en reflektor, på vilken en re
flektorvägg, bestående av hönsnät, är upp· 
hängd. Med denna utrustning har följande 
länder kommit in med god kvalitet: Italien, 
Ryssland, Schweiz, NTS Holland, Danmark 
och England (negativa bilder men med 
kolossal styrka och bra ljud), NWDR Tysk
land. Provbilder med en oval monoskopskiva 
samt ett schackbrädesmönster utan text har 
ej kunnat identifieras. 

Jätteantenn för TV -DX 

En verkligt magnifik TV-DX·antenn har man 
satt upp i USA i närheten aven stad på ca 
9 000 invånare, belägen 170 km luftvägen från 
närmaste TV·sändare. En mängd försök att 

Fig. 10. Åtskilliga dB antennförstärkning får 
man i denna amerikanska TV·DX·antenn. 
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ordna acceptabel mottagning misslyckades, 
tills dess man kom på att installera 16 stycken 
två vånings Yagi-antenner i höga trämaster
Se fig_! Hälften av antennerna är avsedda för 
kanal 4 och hälften för kanal 5_ Försöken lyc
kades, och man får numera praktiskt taget 
fullgoda bilder, som distribueras ner till sta
den enligt ett system, som tidigare beskrivits 
i RT_l 

1 SINGMAN, T: »Trådtelevision» löser små
städernas televisionproblem i USA, RADIO 
och TELEVISION, 1955, nr 2, s_ 24_ 

Våra läsare är välkomna med bidrag 
under denna rubrik: knepiga kopp
lingar och mätmetoder, lättUlverka
de detaljer, enkla och effektiva hjälp
medel för service oeh felsökning etc_ 
Varje infört bidrag honoreras med 
kr_ 5:-. 

Lödkolvspets av mässing 

Lödkolvspetsar är alltid svåra att hålla rena. 
Antingen man löder med syresalva eller harts
fyllt tenn blir kopparspetsen efter en tid även 
sönderfrätt. Orsaken är dels frätande syror, 
dels överhettning av spetsen. Aven rundstav 
av mässing kan man lätt smärgla eller fila 
en lödkolvspets som mycket bättre står emot 
frätning och är lätt att hålla ren. Mässingen 
leder ej heller värmen så bra, det tar lite 
längre tid att få kolven varm, men spetsen 
blir inte så överhettad som när den är av 
koppar och den låter sig lätt dessutom helt 
förtennas. (SMSZU) 

Anslutning av hörtelefon 

Ett enkelt sätt att ansluta en högresistiv hör
telefon till en radioapparats högtalaruttag är 

att använda en utgångstransformator för an-

+ 

L---o-----J
sek

. II B 
Uttog för 
extra högt. 

passning. Transformatorn skall då vändas 
»bak och fram», dvs. primärlindningen får 
fungera som sekundärlindning och mata hör
telefonen. (SE) 

Knep vid lödning 

När man använder hartsfyllt lödtenn, är det 
önskvärt, att tennet smältes direkt på löd
stället, så att hartsen inte hinner avdunsta_ 
Löder man med lödpenna, kan man göra 
detta och ändå ha en hand ledig för att hålla 
den komponent som skall lödas, om man an
vänder följande knep. 

Tennet lindas kring ett cylindriskt föremål 
av lämplig diameter så att man får en »spole», 

som sedan träs över högra handens lillfinger
Ena änden av tennet dras ut enligt figuren. 

Lödtennet kan sedan föras till lödstället sam
tidigt som lödpennan. I början är lillfingret 
kanske litet motspänstigt men övning ger fär
dighet. ( RF ) 

Kombinationstången som stöd 

Genom att fästa en gummisnoJd om hand
taget på kombinationstången så att käftarna 
pressas samnian, kan man få ett litet behän
digt stöd för småprylar vid lödning m.m. 

(HM) 

~ zl 
l 

Gummisnodd 

Bordsstativ 

Ett stabilt och relativt enkelt bordsstativ för 
mindre sändare, hi-fi-förstärkare o.d. kan med 
fördel tillverkas av L-profil av järn, som 

L - jörn 

svetsas ihop. Uppbyggnaden framgår av fig. 
Om extra stor stabilitet önskas kan man an
vända sig av U-profil i stolparna. 

(B Lundin) 

Förvaringsstän 

En tunn mässings- eller annan plåt, bockad 
som korrugerad plåt (se fig.) och med halv
cirkelformade plåtar som skiljeväggar blir en 

utmärkt förvaringsplats för kondensatorer, 
motstånd, skruvar och andra småsaker. 

(L A) 
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Under rubriken Radioindustrins ny
heter införes uppgifter från tillverkare 
och importörer om nyheter, som av 
företagen introduceras på marknaden. 

Spänningsreglerat strömförsörjnings
aggregat 

Solart ron Electronic Group Ltd i England 

har översänt data för ett stabiliserat nätspän
ningsaggregat, typ SRS 151 A. Detta aggregat 
ger en likspänning mellan 20 och 500 V vid 
strömuttag 0--300 mA. Stabiliseringen är 
bättre än 0,2 Ofo vid ±1O Ofo nätvariationer. 

Inre impedansen är 3 ohm, och brumnivån 
uppgår till max. 8 mV. Från aggregatet kan 
även erhållas två 6,3 V-spänningar, ström
styrka 5 A. 

Svensk representant: Elektronikbolaget, 
Stockholm. 

Sändarrör för kortvåg 

Ett nytt sändarrör, avsett för kortvåg, med 
typbeteckningen TB 3/350, introduceras av 
Svenska AB Philips. Det är exakt ekviva
lent med den amerikanska rörtypen 100TH. 
Maximala anodförlusten för röret är 100 W, 
och upp till 40 MHz kan man arbeta 
med maximal anodspänning=3 kV_ Vid klass 
C-telegrafi kan röret ge en max_ uteffekt av 
ca 400 W vid ca 18 W driv effekt. I modulator 
vid klass B-drift erhålles en uteffekt av 425 W 

Fig. L Yttermått för röret TB 3/ 350_ 

med två rör vid 7 W driveffekt. Röret är an
vändbart i telekommunikationsutrustningar, i 
mindre sändare och i diatermiapparater. Det 
är även användbart i apparatur för plastsvets
ning och i små högfrekvensförvärmare. 
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BYGG SJÄLV 
TV mottagaren! 

NU 
finns komplett byggsats 
till den i nr 9/54-3/55 
i Radio & Television be
skrivna TV-mottagaren. 

Radio- och avböjningsdel med bredbands-
högtalare . . .. ... ....... . .. ... ....... . 

Bildrörsdel . ..... . ...... .. ... ... ..... . . 

Bildrör 
14" 17" 

kr 315: - kr 315:-
kr 310: - kr 360:-

Komplett byggsats ... . ... .. .... .. . . . ... . kr 6251- kr 675:-
(Komplett elu~ssie levereras end. tillsammans med komplett byggsats.) 

Vi hjälper Er gärna tillrätta med trimningen. 
Ovanstående mottagare kan även byggas för kanal 5. 

Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM 

Telefon 20 28 64 

I lager hos 
ledande firmor-
.. 

OVERALLT 

Berec-batterier är mättade 

\ 

l 
~ 
l': 2 I , 

i ~ I 

f-
l 

t. 

Fig. 2. Ia·Va·kurvor för TB 3/ 350. 

Några viktigare data för röret framgår av 
tab. l ; Ia·Va·kurvan för röret återges i fig 2. 

Tab. 1. Data för sändarrör TB 3/ 350 
från Philips. 

Glödspänning : 5 V 
Glödström: 6,3 A 
Förstärkningsfaktor : 38 
Branthet : 4,5 mA/V 
Driftsdata vid klass C·telegrafi vid max 

40 MHz: 
Va ==3 kV, Ia == 0,167 A, Vg ==-200 V, 
Ig = 51 mA, P in == 500 W, anodförlust 100 W, 
driveffekt 18 W. 

av kraft-precis som solen. Stålförseglingen garanterar färskhet och de 
räcker betydligt längre än andra batterier-faktiskt l De pålitliga 
Berec-batterierna tillverkas vid Englands modernaste batterifabrik för 
användning över hela världen . Ha Berec i lager! Sälj dem! 

TORRBATTERIER för fick- och stavlampor, radio- och hörapparater. 

Generalagent: TRYGGVE SUNDIN, Riddargatan 23A, Stockholm. Tel: 677168, 677169, 677170. 
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Det finns 
ett 

UNIVERSAL
INSTRUMENT 

för 
teletekniker 

också: 

Instrurnentet 
sorn inte 

"L kan 
urännas" 

Skriv och begär närmare I4pplymingar om 
A VOMETER modell 8 och de andra A VO
instrl4menten eller ring 223140 ankn. 211 
eller 235. 

SRA SVENSKA 
RADIOAKTIEBOLAGET 

AIströmergatan 12 - Stockholm 12 - Tel. 223140 
Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Örebro 

RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1955 

- instrumentet heter @ 
Avometer 
• högohmig, 20000 Q IV 
• 28 mätområden 

• polvändare 

• överbelastnings-
skydd 

DATA: 
Mätområden : 
Lik· o. växelsp. 
0-2,5 V 
0-10 V 
0-25 V 
0-100 V 
0-250 V 
0- 1000 V 
0-2500V 

Växelström 
0- 100 mA 
O-I Å 
0-2,5 A 
0-10 A 

MODELL 8 
Avometer modell 8 är ett universal
instrument för den anspråksfulle tele
teknikern. Det är lätt att handha, lätt 
att avläsa, har god noggrannhet och 
tål tack vare en robust konstruktion 
och överbelastningsskydd alla rimliga 
mekaniska och elektriska påfrestningar. 
A VO 8 är alltid redo. 

Likström 
O-50 p.A 
0- 250 p.A 
0-1 mA 
0-10 mA 
0- 100 mA 
0-1 A 
0-10 A 

Resistans 
0-2000Q 
0-200 kQ 
0-20 MQ 

Mätområdena kan utökas med hjälp av följande separata tillsatser: 
Strömtransformatorer för 50, 100, 200, 400 o. 50/200 A 
Förkopplingsmotstånd för 10000 o. 25000 V 
Motståndstillsats för 0,025 ~~ - 200 M Q 

Noggrannhet: För växelspännings., växelströms· och likströmsområdena 
enligt "British Standard Ist Grade" . Likspänningsområdena 2 '}'o av avläst vär· 
de inom skalans övre halva och 1 '}'o av fullt skalutslag inom nedre balvan. 

Känslighet: Liksp. 20000 Q/V samt inom de högre växelspänningsområ. 
dena 1000 Q/V. 

Mått: 206Xl84X115 mm 

Vikt: Ca 3 kg 

Pris kr 485:- Beredskapsväska kr 42:-
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radiouret~fIex 
Komplettera Er radio-, inspelnings
och televisionsutrustning med denna 
precisionsklocka, som exakt på sekun
den passar tider, som Ni inte själv 
kan passa. 
Reflex-uret kopplar automatiskt på och 
av alla slags el-apparater vid valfritt 
antal olika tidpunkter under en vecka. 
Klockan är S-märkt och världspaten
terad. 

Ring oss eller sänd in nedanstående 
kupong. Vi gör gärna personligt besök. 

INDUSTRI AB REFLEX 
Munkbron 9 - Stockholm - Tel. 119912 I 
Undertecknad önskar närmare upp- I 
lysningar om Reflex-uret. 

TiteVNamn: . .. .. .. . .. . ..... .. ... ... ... . I 
LAdress: .... ~ . . ~ ... .... ........ .• .. . _J 

Köa ej för 

1,1 kW sändarrör 

En allglastriod med 1,1 kWanodförlust och 
lämplig för användning vid frekvenser upp 
till 20 MHz har utvecklats av Tungsram. Rö
ret, som har typbeteckningen 3S101T, kan 

Fig. L Sändarrör 3S10lT från Tungsram. 

användas i rundradiosändare eller i HF-gene
ratorer för industriellt bruk. Data för röret 
framgår av tab. l och av In-Un-kurvorna i fig. 
2, där även återfinnes en måttskiss för röret. 

Fig. 2. Måttskiss och Ia·V n-kurvor för 3S10lT. \ 

9:de omarbetade upplagan 

O SS! Utvidgad televisionsdel 
Handboken vill lära Er förstå mot
tagarens funktioner och hjälpa Er att 
snabbt laga småfel. Vi har även med
tagit en del hjälptabeller och grafiska 
beräkningsmetoder . 

Nögra rubriktips 
Självinduktionsspolar 
Kondensatorer 
Kristalldetektorer 
Elektronröret och dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Television 
Mätinstrument 

• Störningar och störningsskydd 
KopplingsföreskrIfter 
Kronor 4: .0 riktpris 
Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från 

Hudiksvallsgatan 6 - S t o c k h o l m 6. 

Utställningar: 
Stockholm: 
Drottninggat. 85, tel. 21 04 24, 21 04 28. 
Göteborg: 
Kyrkogatan 41, tel. 13 89 20, 13 89 30. 
Malmö: 
Rundelsgatan 12, tel. 27767, 177 25. 

"VOLTOHMYSTEN" 
Det lönar sig att ha den behändiga rörvoltmetern 

vid varje arbetsplats, på laboratoriet och service. 

Instrumentet är mycket stabilt, har stor överskådlig 

skala och topp-till-topp gradering för t.ex. TV

mätningar. Små dimensioner i övrigt och praktisk 

utformning gör instrumentet mycket omtyckt. 

En variant, typ WV 97 AC, mäter även kapacitans 
3-10000 pF. 

Nätanslutning 220 V, 50 pIs. 

Pris netto: Typ WV 97A kr. 490:-. 
Typ WV97AC kr. 520:-. 

E L E K T R O N I K B O LA G E T AB 
Mätinstrumentavd. - Barnängsgatan 30 - Stockholm SÖ - Telefon 44 97 60 

, 
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TEKTRONIX-NYTT 

TY'P 310 
likström - 4 MHz 

Oscilloskop typ 310 
är ett lätt bärbart oscilloskop av preci
sionsutförande med bandbredd från lik
ström till 4 MHz, konstruerat för både 
fält- och laboratoriebruk. Genom sin 
ringa volym (17X25X43 cm) och ringa 
vikt 11,5 kg hanteras typ 310 smidigt och 
får lätt rum på trånga ställen, trots att 
det är kapabelt att utföra mycket av Ert 
laboratoriearbete. Data äro: Brett svep
område 0,1 ,as-O,6 s/skaldel kontinuer
ligt variabelt med 18 kalibrerade steg från 
0,5 ,as-O,2 s/skaldel, noggrannhet 3 0/0, 
5 ggr expander med stor noggrannhet på 
samtliga områden; trigger-amplitud-väl
jare eller automatisk triggning valbar; 
direktkopplad släckning av återgången. 
Stigtid hos vertikala förstärkaren 0,09 ,as; 
noggrant kalibrerad känslighet från 0,1-
50 V /skaldel i 9 steg vid likström - 4 
MHz, med ytterligare steg från 0,01 V-
0,05 V /skaldel vid 2 hz-3,5 MHz; käns
ligheten kontinuerligt variabel från 0,01 
-150 V /skaldel: fyrkantvågkalibrator: 
1850 volt accelerationsspänning på 3" ka
todstrålerör. Stabiliserat nätaggregat för 
anslutning till 210-250 V, 50-800 p/s. 
På gångjärn monterat chassi med god 
åtkomlighet till alla komponenter. 

Pris Kr. 3.800:-

Oscilloskop typ 541 
har samma data som typ 545 men saknar 
det fördröjda svepet. Vikt 28 kg. 

Pris Kr. 7.300:-

Insats 53K/54K med kort stigtid. 
Tillsammans med typ 541 och 545 är 
stigtiden ca 12 millimikrosekunder, pass-

Björnsonsgatan 197, Bromma 3 

TYP 541 och 545 
likström - 30 MHz 
Oscilloskop typ 545 
i kombination med den nya »plug-in»
förstärkaren 53K/54K med kort stigtid 
öppnar vägen till snabbare, lättare ana
lys av branta signaler och ger trogen 
återgivning och exakta mätmöjligheter 
långt utöver vad tidigare oscilloskop av 
dess 'storlek och pris kunnat prestera. 
Kombinationen 545-53K/54K har en 
stigtid av 12 millimikrosekunder. Pass
bandet är likström - 30 MHz (ned 3 db 
± 1/2 db vid 30 MHz, 6 db vid ca 45 MHz, 
12 db vid ca 60 MHz). Känslighet: 0,05 V 
-20 V/cm i 9 kalibrerade steg, 4 cm lin
järt vertikalutslag; 0,15 ,as signalfördröj
ning. Anpassas lätt och snabbt till de 
flesta laboratoriebehov med nedan be
skrivna och ett flertal andra »plug-in»
enheter. Övriga data: Brett svepområde 
0,02 ,as-12 s/cm kontinuerligt variabelt 
med 5 ggr expander; försedd med svep
fördröjning kontinuerligt variabel från 
l ,as till 0,1 s i 12 kalibrerade områden 
med 2 % noggrannhet. Ändringar av 
svepfördröjningen kunna göras med en 
noggrannhet av 0,2 010 av fullt skalornrå
de; trigger-amplitud-väljare eller auto
matisk triggning; direktkopplad släck
ning av återgången; 10 kV accelerations
spänning på nytt metalliserat katodstrå
lerör av Tektronix egen tillverkning; 
fyrkantvågkalibrator 0,2 mV-100 V; lä
gesindikatorer för katodstrålen; elektro
niskt stabiliserat nätaggregat för anslut
ning till 210-250 V, 50 p/s. Vikt 29,5 kg. 

Pris Kr. 9.200:-

bandet från likström till ca 30 MHz; 
känsligheten 0,05-20 V I cm i 9 kalibre
rade områden. Ingångsimpedansen di-

Generalagent: 

TYP .532 
likström - 5 MHz 

Oscilloskop typ 532. 
ger samma möjligheter som typerna 531 
och 535 att använda plug-in-förstärkar
na till dessa samt den nya 53K/54K, som 
beskrives här nedan, dock med band
bredden reducerad till 5 MHz med en 
stigtid av 0,07 ,as hos huvudförstärkaren. 
Typ 532 har konstruerats för de använ
dare, som ej behöva de snabbaste sve
pen, den höga skrivhastigheten och det 
breda passbandet hos typ 53l. "Förenklad 
koppling gör belastningen på elektron
rören lägre; högre accelerationsspänning 
reducerar riskerna för skada på skär
men vid mycket långsamma svep och 
möjliggör större linjärt vertikalutslag. 
Svepområde: 1 ,as/cm till 12 s/cm kon
tinuerligt variabelt, med 21 kalibrerade 
steg från 1 ,as/cm till 5 s/cm, noggrann
het 3 010. Noggrann 5 ggr svepexpander 
utökar det kalibrerade svepområdet till 
0,2 ,as/cm. Mångsidig triggerkrets inklu
derar automatisk triggning. 4 kV accele
rationspotential. Nytt katodstrålerör av 
precisionsutförande, tillverkat av Tek
tronix ger 8 cm vertikal-utslag. Hori
sontal-ingångs-förstärkarens känslighet 
0,2 V/cm till 20 V/cm; fyrkantsvåggene
rator för amplitudkalibrering 0,2 mV 
till 100 V i 18 steg med 3 Ofo noggrannhet. 
Direktkopplad släckning av återgången, 
elektroniskt stabiliserad strömförsörj
ning, vertikala lägesindikatorer för ka
todstrålen. Vikt 23,5 kg. 
Pris Kr. 5.300: - plus pris på önskad 
plug-in-förstärkare. 

rekt är 20 ,a,aF, 1 megohm; med pro ben 
P410 7,5 ,a,aF, 10 megohm. Vikt 1,6 kg. 

Pris Kr. 790:-

ERIK FERNER AB - Tel. 377700 
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De14 reuGk ... 
som har lödning till pro
fession vet hur tidsödan
de och tålamodsprövande 
det är att löda med en 
mer eller mindre utbränd 
lÖdspets. Dessa olägen
heter är eliminerade hos 
LITESOLD-PERMATIP 
lödspets, en helt utpro
vad, epokgörande nyhet. 
LITESOLD·PERMATIP 
oxiderar ej, förlorar ej 
formen och behöver in
te omförtennas gång ef
ter annan. 
Alla LITESOLD-model
ler kan levereras med 
LITESOLD-PERMATIP 
lödspets. 
LITESOLD-ETTA-PER
MATIP, 12 W . . Kr. 21 : 45 

LITESOLD-TV ÄA-PER
MAT lP, 23 W . . Kr. 24 : 25 

LITESOLD-TREA-PER
MATlP, 27 W . . Kr. 25: 25 

LITESOLD-FYRA-PER
MATlP, 40 W . . Kr. 28: 25 

Leveranser till: Flygvapnet, Telestyrelsen, 
AB Bofors Nobelkrut, Svenska Radio AB, 
Sthlm, Kungl . Tekn. Högskolan, Sthlm, 
Philips Teleindustri m. fl . 

lITESOLD - litet, lätt lödverktyg - lITESOLD 
med stora egenskaper 

Beställ lödverktyg och tillbehör direkt 
från generalagenten 

SIGNALMEI{AN-O 
Västmannagat. 74, Tel. 33 26 06, Sthlm 6. 

Tab. 1. 
Data för sändarrör 3S101T från Tungsram. 
Glödspänning : 12 V 

Glödström : 17 A 
Förstär kningsfaktor: 34 

Branthet vid I" = 300 mA: 18 mA/ V 
Driftsdata vid 20 MHz: 
U,, = 3 kV, 1,, =1,230 A, Vg = -200 V, 19= 

= 120 mA, P in = 2,6 k W, driveffekt 54 W. 
Svensk representant: Orion·Fabriks·Försälj

nings-AB, Stockholm. 

Distorsionsmätare som byggsats 

Heath Co, USA, har översänt data för en ny 
typ av distorsionsmätare, som levereras i bygg
sats. Distorsionsmätaren, som har typbeteck
ningen HD-l, är avsedd för uppmätning av 

distorsionen i LF·förstärkare, hi·fi·anläggning
ar etc. Avläsning av distorsionen sker direkt 

på ett vridspoleinstrument på instrumentets 
panel. I apparaten undertrycks grundtonen, 
och effektivvärdet av de åter; tående över
tonerna i signalspänningen, som represente

rar distorsionen, uppmätes. Mätområdet inne
fattar frekvensområdet 20--20 000 Hz i tre 

TRYCKTA 
KRETSAR 

TCC har numera möjlighet att leverera tryckta kretsar 
till elektroindustrin_ 

Den nya tekniken möjliggör ökad produktion till lägre 
kostnad samtidigt som den mänskliga felfaktorn elimi
neras, och tryckta kretsar finner därför ständigt ökad 
användning i radio- och TV-mottagare, förstärkare, 
filter m.m_ 

Ring eller skriv gärna till oss för ytterligare upplysningar! 

generalagenter 

PEIKER 
Mikrofoner , hörtelefoner, 

miniatyrkontakter o. d. 

"STETOPHON" 
med utväxelbara system 

MT 120 = 120 Q imp. magn. 
MT 500 = 500 g imp. magn. 

T 23 = högohmigt krist. 

Generalagent 

ULRICH SALCHOW 
Kungsgatan 33, Stockholm C 

Tel. 107701, 107784 

'\ 

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

'\ 

TORSGATAN 48 - STOCKHOLM -' TELEFON 329245,33754,:) 

\.. 
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SELENFOTOCELLER 

S.A.F. selenfotoceller kan erhållas; ett flertal 

olika storlekar och utföras sa·väJ runda som 

rektangulära beroende på vilken verksam yta 

som erfordras. Denna yta kan även erhållas 

uppdelad; sektorer. 

SELENFOTOCELLEN kan med fördel användas i: 

• Bärbara ljusmätare 

• Exponeringsmätare 

• Reflexionsmätare 

• Temperaturmätare 

• Signalanläggningar 

• övervakning 
av fabrikationsförlopp 

• Automatisk brandalarm 

• Skymningsbelysning 

• Rökprovare 

• Fjärröverföring 
av mätvärden 

• Transportmätare 

• Flamvakter m. m. 

Selenfotocellen omvandlar tröghetsfritt den inkom

mande ljusmängden i däremot proportionell energi. 

Den behöver inte som andra fotoceller en särskild 

spänningskälla utan sörjer själv för den för kretsen 

erforderliga spänningen. S.A.F. selenfotoceller har stor 

h~llbarhet, är små och lätta att montera. 

Tillverkas av vårt systerföretag Siiddeutsche Apparate

Fabrik (S.A.F.) i Niirnberg. 

Runda fotoelement utan fästanordningar och anslutningar 
Beslälln.nr Mått i mm Verksam yla ca cm' Prös kr 

902101 180 1,4 13: 75 

902102 250 3,2 15:-

902103 320 5,9 18:-

902104 350 7,2 20:-

902105 450 12,5 21: 50 

902106 670 28,3 33:-

902107 740 34,2 37:-

902108 1020 69,0 62:-

Tillägg för utförande som differenlialelement 60 % 

Rektangulära fotoelement utan fästanordning 
Beställn.nr Målt i mm Verksam yta ca cm2 Pris kr 

T 902 125 5X 5 0,2 12 : 50 

T 902 121 6x15 0,7 13:-

T 902 117 10x25 1,25 13: 75 

T 902 124 10x40 2,0 14: 50 

T 902111 12x42 4,3 15:-

T 902 110 14X36 4,5 15:-

T 902 109 22x40 5,9 15:-

T 902 126 34x34 8,2 18:-

T 902127 20x70 9,4 20:-

T 902 116 4Ox50 15,8 24:-

T 902 131 BOx80 55,0 48:-

Fotoelement med fästanordning och anslutningar 
Ylterdiam. Inbr.ggl Verksam yta 

Beställn.nr mm foloe ement ca cm2 Pris kr 

llBOl 280 902101 1,4 18 : -

l 2501 350 902102 3,2 20:-

l 3501 450 902104 7,2 25: 50 

l 4501 550 902105 12,5 27: 50 

l 6701 800 902106 28,3 40:-

AB Btandard Radiofabrik 
Johannesfredsvägen 9-11 • BROMMA 
Telefon: Stockholm 252900 • Telex: 1165 
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~-- Nu utkommen: ------, 

1955 års upplaga av P.H.Brans: 

områden. Noggrannheten uppges vara ±5 % 
av fullt skalutslag. Min. 0,3 Vingångssignal 

\ 

'-

'-

RADIORÖR VADE·MECUM 
408 sid. 12 upplagan Kr 19:-

Fullständiga data och sockelkopplingar 
för mottagar-, sändar- och likriktarrör 
av marknadens alla fabrikat och typer. 

TELEVISIONS· 
OCH SPECIAL RÖ R 

244 sid. 11 upplagan Kr 18:-

Fullstöndiga data och sockelkopplingar 
för b!.a. bildrör, kamerarör, oscillograf. 
rör, kristalldioder och -trioder, transisto
rer, thyratroner, magnetroner, klystroner, 
stabilisatorrör, strobotroner, fotoceller, 

strålningsräknare, termokors etc. 

JÄMFÖRELS ETAB ELLER 
303 sid. 10 upplagan Kr 18:-

Jämförelsetabeller för mottagar-, söndar
och likriktarrör samt kristalldioder och 
-trioder. Ev. skiliaktigheter i data och 
sockel kopplingar äro angivna i över-

skådlig form. 

Samlliga delar äro tryckta med 
anvisningar på svenska 

INGENJÖRSFIRMAN TELEANAL YS 
Biörngårdsgatan 3 - Tel. -40 00 85 

STOCKHOLM SO. 

Erkänd 
vä' lkä n d 

erfordras. Se årets NYHETER i 
Svensk representant: Ella Radio och Tele

vision, Stockholm. GRAMMOFONSKÄP 
Vattentäta »genomföringsenheter» 

The Edison Swan Electric Co Ltd i London har 
introducerat en serie nya »genomföringsenhe
ter», avsedda att användas i de fall man be· 
höver hermetiskt täta anslutningar till skär
mad apparatur. Dessa metall-mot-glas-anslut-

'-

Moderna modeller i 

valnöt och mahogny. 

Vi har även stor sortering i hög

talarlådor och hafflar. 

Kocksgatan S 
Telefoner: 
406526-438333 
STOCKHOLM 

TELEVISIONSKURS 
TV -mottagarteknik, TV -service, TV -bygge 

för tekniker, servicemän, amatörer 

Kursen omfattar 12 mycket innehållsrika läro brev samt dessutom 
fullständig byggnadsbeskrivning jämte byggmapp med alla schema, 
ritningar och planer för en högklassig TV-mottagare. 
Kursen är författad av den kände teleteknikern och pedagogen 
Heinz Richter och ledande _ teletekniker bli Edra lärare. 

Även ledande radioindustrier utbilda nu sin servicepersonal 
efter denna kurs! 

Klipp ur eller skriv av kupong~n! ,.------------Till AB BEVA-TEKNIK, Linköping 
För att Ni skall få en uppfattning om kursen erbjuda vi Eder 

I 
Sänd mig omgående utan kostnad första brevet i »Tele
visionskurs» av H. Richter, samt alla upplysningar. 
Önskar jag ej deltaga i kursen, returnerar jag brevet 
i ett portofritt kuvert inom 10 dagar. första brevet G R AT I S 

till påseende under 10 dagar. önskar Ni ej deltaga i kursen 
har Ni endast att returnera brevet i ett portofritt kuvert Ni 
samtidigt erhåller. 

AB BEVA-TEKNIK LINKÖPING 
TEL. 40090, 20259 

I 
I 
I I Namn ........................................... . 

I Adress .................................. ~ .. ...... . . 

I Postadress.... .. ... ..... ...... ... ....... R. & T. 9 

, 
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vi 
presenterar 

o •• 

LANGLIVSROR 
med 

r 

10000 timmars garanterad medellivslängd 

För elektroniska utrustningar, som slyr en maskin, 

kontrollerar en tillverkningsprocess eller tryggar 

människors säkerhet kan endast de driftsäkraste 

elektronrören komma ifråga. Moderna konstruk

tioner kräver allt flera rörenheter varigenom också 

kravet pö pålitlighet hos det enskilda rörexem

plaret växer. 

SER's långlivsrör motsvarar dessa krav. 

Förutom en grundlig katodaktivering genomgår 

varje rör en 50 timmars stabiliseringspracess un

der normala driftsbetingelser. Härvid får man 

fram stabila elektriska data samtidigt som man 

utsorterar katastrolle!. Långlivsrören är vibra

tionståliga. Rörtyperna har provats under 96 tim

mar vid frekvensen 50 pIs och acceleratronen 

2,5 g i alla riktningar med mycket goll resultat. 

SER's långlivsrör har en garanterad medellivs

längd av 10.000 timmar. Garantin innefallar dess

utom utbytesräll under ell helt år från och med 

leveransdatum. 

KALLKATODRÖR 

TROKOTRONRÖR 

* LÅNGLIVSRÖR 
MIKROV Å(iSRÖR 

STANDARDRÖR 

SER tillverkar f.n. 
följande långlivsrör : 

6.3 v GLODSPÄNNING 18.0 V 

403 B 1SAK5 
Högfrekvenspentod, särsk.lämp
lig för användning i bred bands
förstärkare. 

404 A 
Högfrekvenspentod, särsk.lämp
lig för användning i bredbands
förstärkare. 

6J6L 1SJ6 
Dubbeltriod med gemensam ka
tod. 

2.C51L 1SC51 
Dubbeltriod med separata ka
toder. 

6AQ5L 
Slutpentod. 

1SAQ5 

\ 
Jämfört med ett hårrtrå ... . 
Vidstående bild visar i förstoring ell stycke av 

gallerramen samt några gallervarv av styrgallret 

hos bredbandspentoden 404 A. Sallertråden har 

en diameter av 0,008 mm samt en brollgräns av 

endast 20 gram. Den är förgylld för alt förhindra 

galleremission och för all medge fastlödning vid 

I 
ramen. Som jämförelseobjekt har ell hårstrå pla-

cerats tvärs över gallervarven. 

~~ _______________________ J 

SER AB SVENSKA ELEKTRONRÖR 
~FÖRETAG Lumavägen 6 - ST O C K H O LM 20 - Telefon 4403 05 ETT 
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Du kan bli 
svagströms-
tekniker eller 

finmekaniker 

Svagströmsteknikern och finmekani
kern har moderna, intressanta yrken 
- yrken som kräver skicklighet men 

som i gengäld ger sin man en säker 
framtid. Tekniskt intresserade ynlingar 

i åldern 15-16 år har nu möjlighet att 
få gedigen utbildning i dessa båda yr

ken vid LM:s 3-åriga lärlingsskola. Ut-
bildningen omfattar både teori och prak

tik. Under hela utbildningstiden har ele
verna avtalsenlig lön, fri lunch och en rad 

andra förmåner. Kurserna börjar i augusti -
september. 

Ring LM -190000-oeh 1010 med ln~enjör Sjöberg _ 
p/, nr 15 38 e lle r med Ingenjör Hellberg på nr 1483 . 

Begär JO Program över Järlingsutbildningen "id LM 
Ericsson" , 

TELEFON AB LM ERICSSON - STOCKHOLM 32 

NU KAN DU LÄRA DIG 

TELEVISION 

hosHERMODS 
o 

LAGG DENNA KUPONG I BREVLADAN I DAG 

r S"-d . -.~ -I~ 
an mig gratis narmare upp ysnlO-

I 
I 
I 
I 
I 
I 

gar om Edra TV-kurser. Jag är in

tresserad av följande kurser: 

Namn , ....... ••...•.. . . • , .. . .. . .• .. .•... .. ....• .. .. • .... . ••• •... 

Bostad ............ •... . ....•...• .. ......•... ..• . 

- - - - .:: .... :: .. .. ., 
Frankeras ej 

Hermods 

betalar 

portot 

I 
I 

HERMODS I 

S"orsförsändelse 

Slottsg. 2.6 D I 
MALMÖ I 

I 
Tillstånd 36 -I 

Malmö! 

--~--

ningar, som tillverkas i ett stort antal olika 
varianter, kan fastlödas i lämpliga hål på be· 
fintliga skärmburkar, men de kan också ut
göra en hel skärmvägg i den skärmade en
heten. Anslutningarna är dimensionerade för 
ett vidsträckt område av provspänningar och 
strömvärden och kan i vissa fall utnyttjas vid 
spänningar upp till 100 kV mellan angränsan
de tilledningstrådar och för strömmar upp till 
10 A. Fig. visar några utförandeformer. 

Svensk representant: AB Gösta Bäckström, 
Stockholm. 

Sändarkondensatorer för låg effekt 

En ny typ av keramiska kondensatorer har ut
vecklats av The Telegraph Condenser Co Ltd 
(TCC) i England. Dessa kondensatorer är 
huvudsakligen avsedda att användas i sändare 
för låg effekt som kopplings· och avkopp· 
lingskondensatorer. Dielektrikum i dessa har 
negativ temperaturkoeJficient, och konden
satorerna kan därför även användas för tem-

peraturkompensering i frekvensbestämmande 
kretsar. Kondensatorerna tillverkas i kapaci· 
tansvärden från 30 till 1200 pF med kapaci
tanstoleranserna ±20 % och är avsedda för 
arbetsspänningar mellan l och 3 kV. Maximal 
HF·ström får uppgå till värden mellan 0,7 och 
2 A. Dimensionerna ä~ små, längden varierar 
mellan 8,5 mm och 60,0 mm. 

Svensk representant: Forslid & Co, Stock
holm. 

Nät-batterimottagare 

Svenska Radioaktiebolaget, Stockholm, har 
introducerat en kombinerad batteri- och nät
mottagare. Anodbatteriet är placerat i ett fack 
på apparatens baksida. Glödströmmen erhålles 
från seriekopplade stavceller, som appliceras i 
särskild plastkåpa. En särskild omkopplare 
finns anbringad vid batterierna, där omkopp
ling mellan olika nätspänningar 127, 150 och 
230 V kan utföras. I detta fack finns också 
plats för nätsladden. Rörbestyckningen i ap· 
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antenner 
för TV och FM 

ger skarpa bilder och 
störningsfri mottagning 

SVENSKBYGGDA • EFFEKTIVA. ROBUSTA • KORROSIONSSÄKRA 

För TV: 
REAB:s antenner för television är 
grundligt utprovade och omsorgsfullt 
dimensionerade såväl i fråga om elekt
riska som mekaniska data. Matnings
impedansen hålles för samtliga typer 
inom snäva toleranser, vilket är en för
utsättning för att inte spökbilder och 
»dubbelkonturer» skall uppstå. Anten
nerna underkastas ingående prov i det
ta avseende. REAB:s TV-antenner ger 
därför de bästa förutsättningarna för 
goda och skarpa TV -bilder. 

REAB :s TV-antenn . 
3Rt. Ger 5 dB anteh n
förstä rkning och re
lativt stark riktnings
verkan (se strålnings
diag ram t . v .) . 
Matningsimpedans 
300 ohm. 
Tillverkas för kanal 
2-10. 

REAB :s antenner är konstruerade 
med tanke på svenska förhålland.en och 
svenskt klimat. Korrosionsbeständigt 
material ingår sålunda i samtliga ele
ment. Det robusta utförandet i övrigt 
garanterar dessa antenner många års 
underhållsfri tjänst. 

REAB:s antenner tillverkas normalt 
för 300 ohms impedans, men samtliga 
antenntyper kan även levereras för 60 
ohms koaxialkabel. 

TV-antennerna tillverkas i ett tiotal 
olika typer från enkla dipoler till fler
våningsantenner med reflektorvägg och 
med antennförstärkning upp till 14 dB. 

Begär specialbroschyr ! 

För FM: 
För mottagning av FM-UKV-rundradio 
tillverkas en serie antenner för mot
tagning på FM-bandet 88-100 MHz. 
Sammanlagt tillverkas fem olika stan
dardtyper med antennförstärkning upp 
till 9 dB. På beställning tillverkas även 
specialantenner med upp till 14 dB an-

REAB:s TV-antenn 
2X3RV3 ger 14 dB 
antennförstärkning, 
,tar k riktningverkan, 
och praktiskt taget 
full undertryckning 
av strålning från 
"baksidan" . 
Matningsimpedans 
300 ohm. 
Tillverkas för kanal 
;-10. 

tennförstärkning. Samtliga dessa an
tenner som är av samma gedigna ut
förande som TV-antennerna tillverkas 
för 300 ohms matarkabel. 
Begär specialbroschyr! 

\ 

"Billiga serien" 
För mottagning på band III (TV-kanal 
5-10) har REAB introducerat en ny 
verkligt prisbillig serie av ' mottagar
antenner. För denna serie av anten
ner, som omfattar tre typer, halvvågs
antenn, halvvågsantenn med reflek
tor och halvvågsantenn med reflektor 
och direktor, ligger priset ca 30 '/, 

För TV och FM: 
REAB har även tagit upp tillverkning 
av kombinerade antenner, som möjlig
gör effektiv mottagning av såväl TV
sändningar som FM-sändningar. Dessa 
kombinationsantenner som tillverkas i 
nio olika typer, ger fullgod anpassning 
till 300 ohms nedledning och är kon
struerade så, att ingen återverkan sker 
mellan FM-antennen och TV-antennen 
och vice versa. Antennerna tillverkas i 
önskade kombinationer med antenn
förstärkning upp till 9 dB för resp. an
tennsystem. Begär specialbroschyr! 

(e )) 

("'==(===~~I ~~ 

Exempel på enkel kombinations
antenn för TV och FM. Tillverkas 
för godtycklig TV-kanal + FM
bandet. 
Matningsimpedans 300 ohm. 

)) 

Master, skarvmaster m. m. 
För samtliga antenntyper levererar REAB 
om så önskas lämpliga master av 3 m längd 
samt speciella förlängningsmaster av samma 
längd, bestående av 37 mm galvaniserade rör. 
Förlängningsmasterna, som levereras med 
skarvdon, är försedda med hållare för stag. 
Vi lagerföra även skorstensfästen, isolatorer, 
matarkabel m. m. 
Begär specialbroschyr! 

Alla våra antenntyper levereras med _univer
salfäste passande för master med diameter 
25-50 mm. 

tägre i förhållande till motsvarande 
serie antenner i REAB:s ordinarie 
antennserie. Prissänkningen är re
sultatet aven rad konstruktiva för
enklingar och rationaliserade tillverk
ningsmetoder. 
Samtliga des'sa antenner är avsedda 
för 300 ohms matarkabel. 

Begär specialbroschyr! 

qJå en ER E A IB antenn kan 9Yi alltid lita I 

ROSLAGENS ELEKTRISKA BOLAG 
Telefon 12610 växel 
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Response is not 
the story 

Frequency response is of ten popularly quoted in 
advertisements as 50-12,000 C.p.S. This, of itself, 
means nothing in evaluating the excellence or other
wise of arecorder. Two other interdependent 
factors must be regarded, viz., signal/noise ratio and 
distortion, if the true worth of the instrument is to 
be gauged. 

Furthermore, the limits in which the response is 
held must be given or the statement is again valueless. 
The Ferrograph frequency response is guaranteed to 
be within ± 3 db up to 10,000 c.p.s. at 7t i.p.s., 
although the response does, of course, extend much 
beyond this. 

No exaggerated c1aims are made for the Ferrograph 
since its established international reputation makes 
such c1aims unnecessary. Simple conservatism has 
always been a feature of Ferrograph publications and 
advertisements, and experience has shown the dis
cerning user prefers it that way. 

,l'e"tJfI.,apJJ 
Manufactured by: 
Wright & Weaire Ltd., London. 
f.nquiries to: 

I 

all 

B R I E F 
SPECIFICATION 

Twin Track 
(to International standards) 
Playing British & American 

pre-recorded tapes 

Playing Time with 
1,750 ft. Reel 

45 minutes per track 
at 7t Lp.s. 

(other speeds pro rata) 

Quick Rewind in less than 
60 seconds 

Signal Lever Meter 
giving positive reading 

Frequency Response 
±3 db 50/10,000 c.p.s. 

at 7t Lp.s. 

"Wow" and Flutter 
Less than 0.2% at 7* Lp.s. 

Signal to Noise Ratio 
Better than 50 db, 
200/12,000 c.p.s. 

Unweighted, including 
hum, 4S db. 

Longterm Speed Stability 
.5% Better 

Output Power " 
2! watts into 15 ohms 

Edstone Electrical Ltd., 131 Sloane Street, London, S. W.1. 
Service Agents:_ 
Ferrofon AB. 
Torkel Knulssonsgalan 29, Stockholm 
Tel. 438684 

'!;!L!.'" 'j 

paraten omfattar rören DK 96, DF 96, DAF 96 
och DL 96. Apparaten är avsedd för mellan
våg, 190-545 m, och långvåg, 710-1950 m. 
Högtalarens diam. är 13 cm. 

AM/ FM-signalgenerator 

Klein & Hummel i Stuttgart har översänt 
uppgifter om en AM/FM-generator, som går 
under' benämningen »Radiotest». Detta instru
ment, som är avsett för service på AM/FM
mottagare, täcker frekvens området 50 kHz-
50 MHz, samt 80-108 MHz på grundton och 
160-216 MHz med andra överton. På samt
liga frekvensområden kan ·bärvågen amplitud
moduleras med maximal moduleringsgrad 
80 %. Frekvensmodulering kan anordnas på 
frekvensområdena 10-11 MHz och 80-108 
MHz, varvid frekvenssvepet kan varieras upp 
till 75 kHz. I instrumentet är inbyggt en ton
generator för 800 (AM) resp. för 1000 Hz 
(FM). Även yttre modulering kan påföras. 

Inom frekvensområdena 400-500 kHz och 
10-11 MHz kan frekvenssvep anordnas med 
max ±25 kHz svep på området 400 kHz-
500 kHz och max. ±170 kHz på området 10 
MHz-ll MHz, varför upptagning av frekvens
kurvor för MF-delen i AM· resp. FM·motta
gare med hjälp av oscilloskop kan ske. 

Utgångsspänningen är max. 100-200 mV. 
Instrumentet är försett med tre hållare för 
kvartskrIstaller, som ingår i en oscillator· 
koppling. Kristallkalibreringspunkter kan 
därför erhållas inom hela instrumentets 
frekvensområde. Apparaten är ,försedd med 

\ 

Restparti 

ELEKTROLYTER 
Amerikanska Dubilier 

50 mf 150 V ........................ O: 75 
16 mf 350 V ....................... . o: 75 
32 mf 250 V ........................ O: 85 
8+ 16 mf 450 V .................... O: 85 
8+ 8 mf s. k. minus 450 V .•... ..• O: 95 
8+16 m! s. k. minus 450 V ...... O: 95 
Lågvoltselektrolyter 50 mf 10/12 V O: 65 
Rullblock: 
50 pf, 100 pf, 200 p!, 1000 pf, 3000 pf, 

0,05 mf och 0,01 mf .. .......... O: 10 
Glimmerkond. 1860 pf .......... O: 10 

AB CHAMPION RADIO 
POlhemsgatan 38, Stockholm. 
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·Modernisera skivspelaren trled 
o~~~i· nålmikrofoner 
Om Ni redan har en fin radiogrammofon eller skivspelare, har 
Ni nu möjlighet att för en ringa summa modernisera denna att 
motsvara dagens krav. ACOS »Hi-g» nålmikrofoner finns nu i 
en serie speciellt tillverkade »plug-in»-modeller för flertalet 
grammofonutrustningar. Ni kommer att finna att dessa ACOS 

Hi-g nålmikrofoner representera ett mycket stort framsteg -
både med tanke på återgivning och skonsam behandling av 
skivorna, (viktigt vid många av de nya mikrospårskivorna). 
Samtliga typer äro utrustade med safirnål. 

Modell 

HGP 37-1 

Collaro 

HGP 37-1 

Garrard 

HGP 39-1 

HGP 35-1 

HGP 41-1 

HGP 45 

Nålmikrofonhuvud med HGP 37-1 kristallinsats avsedd 
för både 78-varvs och LP skivor. Passar Collaro RC 532, 
AC 534, AC3/534, 3RC 532 m. fl. Creme- eller valnöts
färgad. 

Nålmikrofonhuvud med HGP 37-1 kristallinsats avsedd 
för både 78-varvs och LP skivor. Passar Garrard RC 
75 M, RC 80 M, RC 90, RC 111, Modell TA. 

Nålmikrofoninsats. Separata huvuden för 78-varvs och 
LP skivor. Passar ACOS GP 20 nålmikrofon och Gar
rard C adaptor. Användes i följande Garrard enheter : 
RC 72 A, RC 75 A, RC SO och enheten modell M. Kan 
användas i alla enheter som för närvarande använder 
typ GP 19. 

Separata mikrofonhuvuden för 78-varvs och LP skivor. 
Kristallenheten är identisk med den som finns i HGP 
39-1 ovan. Kan användas i Garrards enheter RC 75 M, 
RC 80 M, RC 90, RC 111-och TA-spelaren. 

Separata mikrofonhuvuden för 78-varvs och lP skivor 
med kristallenheter som användes i HGP 39 mikrofon
huvud. Passar Collaro RC 532, AC 534, AC3/534, 
3RC532. Creme- eller valnötsfärgad. 

Separata mikrofonhuvuden för antingen 78-varvs eller 
LP skivor. Kristallenheten är samma som användes i 
HGP 39-1. Passar Garrard RC SO, RC 72 A, RC 75 A 
och spelare typ M. Kan användas i alla enheter som 
för närvarande använder Garrard C adaptor med 
GP 19 huvuden. 

. . . leder utvecklingen 

Gen4lralagent: 

ACOS-produkterna skyddas ge
nom patent, patentansökningar 
och inregistrerade varumärken 

i alla länder. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM Sö. - Telefon 449760 

Acos-produktema skyddas genom patent; patentansökningar och inregistrerade varumärken i aUa lön der. 
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"TAPE-DECK" 
Ett mycket robust och lättmanövrerat tapedeck 
av högsta kvalitet för vanlig standardt3De med 
tvI hastigheter oeh .dubbelsph •. Innehåller tre 
motorer, raderhuvud, in- och avspelningshuvud 
samt erforderliga manövreringsorgan. 

Tekniska data: 

Tape ...... ...... .. .. 
»Splrviddl> ......... . 
Hastighet 
Speltid (med 1.750 fot) 

Snappspolning 
Karakteristik vid 7,S" 
Karakteristik vid 3,75" 
Hastighetsvariation .. 
Ose-spänning .. . . .. .• 
Ose-frekvens ....... . 
Effektförbrukning 
Dimensioner ....... . 
Vikt ............... . 

Standard '/4". 
o,r". 
7,5" eller 3,7s"lsekund. 
45 min/spår v. 7, s"/sek . 
90 min/spår v. 3,75"/sek. 
Mindre än I minut. 
± 3 dB vid 50-11.000 p/s. 
± 3 dB vid 50-6.000 p/s. 
Mindre än 0,5 (J/o. 
25/H volt. 
53 kp/s. 
57 watt vid 200-25° volt 
420X 330X,80 mm. 
8,2 kg. 

Leverans sker direkt frln fabriken i England till 
kunden. Pris och andra önskvärda uppgifter läm

nas på förfrigan. 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29- Stockholm Sö. 

Tel. 44 92 95. 

har 
ni 
hört 

/ 

/lIanulaclured in USA by ORRADIO INDU
STRIES - Wor/d's /argesl exclusive magne
lic tape ma'lIIfaclurer. 
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tryckknappsmanövrering för omkoppling mel

lan de olika mätområdena. 
HIGH FIDELlTY-PRODUKTER 

Svensk representant: AB Trako, Stockholm. 

HANSEN, E: FM-Teknik for radio
teknikere_ Köpenhamn 1955. Forlaget 
Ivar. 383 s. Pris 48:- Dkr. 

Som en fortsättning på en tidigare utgiven 

bok på danska för radiotekniker om televi· 
sionsteknik, som tidigare recenserats i denna 

tidskrift,l kommer hiiI en av samme förfat
tare, civilingenjör Egon Hansen, utarbetad 
bok om FM-teknik. 

I boken behandlas med all rätt HF-, blan· 
dare- och oscillatorstegen ganska utförligt med 
allmänna dimensioneringsanvisningar och be
räkningsformler_ Mera summariskt är där

emot FM-detektorkopplingarna behandlade, 
vilket kanske är ägnat att förvåna med hän

syn till att just dessa kopplingar kräver spe
ciell uppmärksamhet från konstruktörens sida. 
Kvotdetektorn avfärdas på ett par sidor, ehuru 
denna koppling med alla dess varianter och 

PARTRIDGE 
transformatorer med C-kärna och 
ultralinjärt utförande för Williamson
förstärkare m. fl. Ex. Nyhet: T/P3064, 
C-kärna, U-L-koppling 20 W, prim. ind_ 
80 H, läckind. 8 mH, 4 sekt. 1-4--a-15 
ohm. Netto kr. 115:-. 

WHARFEDALE 
världsberömda kvalitetshögtalare. Al
la dim. från 15". Ex. Super 12/CSI AL 
12", 15 ohm, 17000. gaus, alum. spole, 
vävupph. kon, 31)....:18000 pis, 12 W, 
netto kr. 360: -. Även spec. bas- och 
diskanthögt., delningsflIter, drosslar 
för d:o. "The R-J Cabinet". 

BAKER 
bredbands- och bashögtalare. 18", 15", 
12" och 9" modeller. Alla imp. Ex. 
18" bashögt., vävupph. kon, 15 W, 15000 
gauss. Netto kr. 306: '-. 

ROGER 
HI-Fi förstärkare med sep. kontroll
enhet. Ex. RD Junior, ultra-linjär, 12 W. 
Netto kr. 472: 50_ 

NOROTON 
UKV-FM tillsatser. Ex. spec. mod. för 
HI-Fl. MF bandbredd 215 kels, 12 kret
sar. Riktpris kr. 210: -, nätdel kr. 
35: -, skala kr_ 27:-. 
Dessutom ett flertal andra välkända 
fabrikat av hi-fi klass. Leak förstär
kare och piCkUps med diamant. Con
nolsseur gram.-verk och pickups med 
diamant. Lorenz diskanthögtal_ Våra 
eleg. basreflexlådor för 18", 15" el. 12". 
Exklusiva nyheter: THE KELL Y'S 
RIBB ON LOUDSPEAKER för 3000-
20000 pis. bandhögt. med horn, kur
van extremt fri från toppar och dalar. 
IONOPHONE-högtalare för 600-25000 
pis, utan svängande membram, ex
tremt jämnt kurvförlopp, arbetar med 
oscillator. Nätdel erfordras. 
Begär speciallistor och broschyrer å 
ovanst_ material och meddela gärna 
Edra önskemål. Förslag till Hi-Fi an
läggning inom given prisram lämnas 
gärna. Tacksamma för dubbelt svars
porto. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm. 1 POPULÄR RADIO och TELEVISION 1954, 

nr 6, s. 26. I.. Tel. 32 04 73, 30 58 75. 

irish-tape 
IRISH BROWN BAND N:O 195 RPA 

Högklassigt plastband speciellt framställt att med yttersta 
noggrannhet återgiva 100--8000 pIs. 
S" 600 fot kr. 14:-
7" 1 200 fot kr. 22: 50 

IRISH GREEN BAND N:O 211 RPA 
Högkänsligt plastband med stor livslängd. Bandet ger 
högsta output, jämnaste frekvenskurva och bästa signal! 
brusförhållande. Uppfyller fordringarna enligt NARTB 
och RTMA. 
S" 600 fot kr. 19:-
7" 1 200 fot kr. 30:-

IIIISH LONG PLA YING BAND N:O 6.00 
EIJ %Iängre speltid. Bas: Du Ponts Mylar. 
S" 900 fot kr. 27:-
7" 1 800 fot kr. 46:-

Det finns ett IRISH tonband för varje ändamål. 
Levereras genom ledande radiogrossister. 

FII?~A · F. SJi)()IJIST 
Polhemsgatan 4 • Stockholm K • Tel. 534880,534888 

, 
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DIVERSE MOTTAGARE OCH SÄNDARE 
Typ ARN5A avsedd för frekvensområde om
kring 300 MC. Levereras komplett med 11 rör 
och instruktionsbok. Absolut ny och lorgmal
kartong. Netto 195: -. 
IFF Mottagare och sändare typ BC 645 kom
plett med rör, lämplig för ombyggnad till 
400 MC-band. Absolut ny och levereras l or
ginalkartong. Netto 99: - . 
Lika ovanstående men utan rör och reläer. 
Netto 29:-. 
BC AN-229 mottagare med 6 rör samt spole 
för frekvensområdet 4151}-7700 kc. Är ur
sprungligen avsedd för drift ifrån 24 volt bat
teri men torde kunna anslutas till nätaggregat, 
eller ändras för mobilt bruk. Netto 69:-. 
BC-AL-230 sändare om 4 rör med spole för 
frekvensområdet 6001}-7350 kc. Ursprungligen 
avsedd att anslutas till 24 volt men kan änd
ras om till nätdrift. Sändaren är försedd med 
ett fint HF-instrument på 1,5 amp. Kan även 
användas för mobilt. Ett annat användnings
område för denna sändare är att den lämpar 
sig mycket bra för ombyggnad till NBFM
VFO. Ett flertal amatörer använder redan 
densamma såsom VFO med utmärkt resultat. 
Netto 78:-. 
AN-APN-1X höjdmätare med 14 st. rör, prak
tiskt taget likvärdiga med nya. Synnerligen 
användbar låda. Endast netto 69:-. 
BC 459 A-sändare med rör, frekvensområde 
7-9,1 Mc eller 3-4 Mc. Netto 125: -. 
Mottagare typ BC-455 komplett med 6 rör. 
Frekvensområde 6-9,1 Mc. Ombyggd för nät
drift, körklar. Netto 145: -. 
BC-455 mottagare med 5 rör, frekvensområde 
6-9,1 mc. Likvärdig med ny, ej ombyggd. 
Netto IOS: --'o 
SX-71 mottagare något begagnad men i ~p
perligt skick och genomgången. Säljes 350: -
kronor under ordinarie pris . Netto 1.205:-. 
BC 1267 mott.-sänd. komplett m ed 20 rör. 
Lämplig för ombyggnad till QRO 2 meter. 
Netto 47S: - . 

FABRIKSNyA MOTTAGARE 

Fabrikat HALLICRAFTER 
S 38-D f r ekvensomr. 32 Mc-540 Kc. 

Amatörrnottagare 
S 94 frekvensomr. 30-50 Mc. FM. 

"Civic patro!" . 
S 9S frekvensomr. 152-173 Mc 

"Civic patrol" 
S 8S frekvensomr. 34 Mc-540 Kc. 

Amatörrnottagare 
S 86 samma som S 85 men för allström 
SX 90 frekvensomr. 34 Mc-540 Kc 
SX 96 frekvensomr. 34 Mc-540 Kc. 

370: -

390: -

390: -

780: -
780: -
990: -

DUbbelsuper 1.790: -
SX 71 frekvensomr. 4S-5S Mc och 

35 MC.-538 Kc. dubbelsuper även 
för NBFM 1.SS5: -

Fabrikat EDDYSTONE 
670A frekvensomr. 30 MC.-150 Kc. 

4 band 7 rör 93S: -
680X frekvensomr. 30 Mc.-480 Kc. 

5 band 11 rör 1.79S: -
770R frekvensomr. 19-1S5 Mc. i S 

band 18 rör 4.29S: -
7S0R frekvensomr. 30 Mc.-480 Kc. 

4 band 11 rör 1.38S: -
840A frekvensomr. 30 MC.-480 Kc. 

4 band S rör 97S: -

CEMEK TRAFIKMOTTAGARE 
Frekv.-omt;. 38 MC.-550 Kc 9 rör. Säljes nu 

även på avbetalning. Lämplig trafikmot
_tagare. Netto 950:-. 

MIKROFONER 
Geloso kristallmikrofon 
myckeillämpllg till band
spelarem. m . Netto 27:
Astatic D 104, välkänd 
mikrofon för amatör
bruk. Brutto 180:
Astatic högohmig dyna
misk mikrofon lämplig 
för orkesterförstärkare 
m. m. Brutto 148: -
Astatic 200-S. Billig mi
krofon med stativ och 
strömbrytare. Lämplig 
för bandspelare. 
Brutto 9S:-

Astatic 241-S. Samma som 200-S men avsedd 
för frekvensområdet 1500-5500 per, synner
ligen lämplig för återgivning av tal. Lämp
lig för amatörsändare. Brutto 9S:-
AstatIc CX-I mikrofon för bandspelare. 
Brutto 58: 50 
CX-ST stativ till dito. Brutto S:-
MIK-7 Dynamisk mikrofon, engelsk " surplus" . 
Lämplig för amatörsändare. Netto 9: 95. 
MIK-4 Kolkornsmikrofon, engelsk "surplus". 
Netto 7: 90. 

I MILLEN-GRID-DIP meter åter i lager. I 
Typ 90851 frekvensområde 1,7-300 Mc. 
Nätansluten . Netto 5S0:-. 

VRIDKONDENSATORER Nettopriser. 
VK 1 3S pf. 3000 volt keramisk 3: -
VK 2 100 pf. Wavemaster keramisk 4: -
VK 3 50 pf. Wavemaster keramisk 3: -
VK 4 SO pf. ker. lämplig för VFO 4: -
VK S 200 pf. 2500 volt ker. lämp!. för PA 9: SO 
VK 6 2X 450 pf. lämp!. för mottagare 4: SO 
VK 7 Dito med ker. isolation 6: SO 
VK 9 APC kond. 25 pf. 2: 95 
VK 11 APC kond. 50 pf. 3: 30 
VK 12 Vridkond. 2X.25 pf. 4: SO 
VK 13 UKV kond. 2X 7 pf. keramisk 2: 50 
VK 14 UKV kond. 2X 9 pf. keramisk 2: 50 
VK 15 UKV kond. 2X12 pf. keramisk 3: SO 
VK 17 APC kond. med lång axel 75 pf. 2: 95 
LinhjUl lämpliga för mottagarkond. 1: 45 

ROTERANDE OMFORMARE 
6 volt prim. fabr. Carter sek. 420 volt 
~OmA ~:-

6 volt prim. fabr. Eicor sek. 420 volt 
280 mA 78:-

12 volt prim. fabr. W . E . sek. 375 volt 
150 mA 95:-

Dessa omformare äro synnerligen 
lämpliga för mobila anläggningar. 
Samtliga äro testade och likvärdiga 
med nya. 

OBS.! Utförsäljning av allformatorer. 
Allformator prim. 6 volt sek. 400 volt 150 mA. 

Obs. priset, endast 28: SO netto. 

BB54A 2 volt blyackumulator i trans
parent plasthölje, 125 X100X75 m . m . 
Fabriksnytt, utan syra. Lämpligt för 
armens 2 watt stationer samt för bat
teriapparater. Ett fynd för endast 
14: - netto. 

Autotransformatorer prim. 220 v. sek. 117 v. 
14SS6 300 watt 24: - netto. 
14SS4 500 watt 29: - netto. 
OBS.! Transformator med prim. 220 v . s·ek. 
S,3 volt 35 amp. Hermetiskt kapslad. Synner
ligen lämplig för laboratoriebruk eller för 
större sändare. Netto 38: -

POLYSTYREN 

Skivor 4" X8" med varierande tjocklek enligt 
nedan: 
OS28 tjock!. 1/1S" kr. 1: 75; 0938 tjockI. 3/32" 
kr. 2: 10; 1258 tjockI. 1/ 8" kr. 2: 50 ; 1878 tjockl. 
3/ 1S" kr. 3: 10 ; 2508 tjock!. 1/ 4" kr. 4: 15. 
Stänger i 12" längder och med diameter en
ligt nedan: 
R125 diam. 1/ 8" kr. -: 25; R187 diam. 3/ 1S" 
kr. -: 50; R250 diam. 1/ 4" kr. -: 80 ; R312 diam. 
S/IS" kr. l: 25; R375 diam. 3/8" kr. 1: 80; RS25 
diam. 5/ 8" kr. 5: -; R875 diam. 7/ 8" kr. 9: 75; 
R1000 diam. l" kr. 13: 25; R2000 diam. 2" kr. 
38: - . 
Rör i 12" längder med ytterdiameter enJ. ne
dan. Genomgående väggtjocklek l/IS". 
19T2 diam. 1/ 4" kr. -: 75; 19T4 diam. 3/ 8" kr. 
1: 15; 19T5 diam. 1/ 2" kr. 1: 45; 19Ts diam. 5/ 8" 
kr. 2: -; 19T7 diam. 3/4" kr. 2: 35; 19T8 diam. 
1" kr. 3 : 20 . 
Polyweld polysterenlim i 'flaska kr. 5: 60. 
Amphenol 53-307 Silicon Compound netto 9: -

DIVERSE 
Skärmad systoflex 1 mm. i 1 m. längder O: 15. 
Alpha spolstommar typ C med trimkärna O: SO. 
Tyska vibratorer för PHILIPS bilradio. 
P40-33/ S för S volt och P40-33/ 12 för 12 volt. 
Endast 18: - netto. 

,DT 1 Drivtransformator lämplig för koppling 
mellan triod till PP807 eller liknande. Reali
seras för 4: SO. 
SM Relä, fabrikat Lorentz 103532 endast 6: 50. 
Kameramotorer 110 volt, m. snäckdrev, svensk 
"surplus", typ FK 40 netto 19: SO; typ XP 8225 
netto 18: 7S. 
Gyroenheter av AGA:s tillverkn. typ XP 822S, 
netto 9S:-. 
Filmkasetter för IS mm. film, svensk "sur
plus" , netto 3: 50. 
Litz tråd utförsäljes för endast O: 05 per meter. 
Kontrollbox för APA 1. Netto S: SO. 
Kontrollbox CG 23. Netto 5: 50. 
Bendix handy talky MRT 28, frekvensområde 
Ca 150 Mc med omf., rör m. m. Netto 380: -. 
Aluminiumchassier 5X13 X 18 cm., heldragna. 
Netto 6: 50. 

Mymetallskärmar för 3BP1. Netto 40:-. 
lfåJJare för 3BP1 med mymetallfäste 12: SO. 
01J~transf. 2X 1500 volt 500 mA. Netto 14S:-. 

Glödlampor BAl5d för 12 eller 24 volt, 30 watt. 
Lämpliga för vindelverk O. d. -: 70. 
Nya instrumenttrattar från -: 10 till -: 75 
per st. Begär förteckning! 
Högtalarledning, transparent mångtrådig 2-
ledare. Pris per m. -: 20. 
FV A-l Förstärkare med rör EF9 och EL2, in
byggd i låda. utan nätaggregat. 19: 50. 
Miniatyrförstärkare med printed circuit för 
3 st. rör. Lämplig för hörapparater o. d . 19: SO. 

OVERSKOTTSLAGER Av ROR REALISERAS 
Typ Pris 
IA3 .. .... .. .... S: SO 
1ASgt .. . . .... .. 3: SO 
1R5 ... . .... .. .. 3: 7S 
IV2 . .... ... .... S: 2S 
2C26 S: 75 
2C34 S: 7S 
2V3G . .. . .. .... 8:-
3A8gt . . ... . .... 6: SO 
3B7 ........ . .. . 4: 25 
3C28 11: SO 
3D6 ... . . ... .... 4: SO 
SX4G ...... . ... 4: 7S 
SZ3 . .... .. . . .. . 4: 2S 
6A3 . .... . . . .... 7: 80 
6A6 . .. . . .. ... .. 7: SO 
6AJS 9:-
6ALS 2: 95 
6AT6 2: 50 
6AQ5 3:-
6B6G S: SO 
6B8 . . .. . .. .. . .. 7:-
6BA7 4: 70 
6BC7 ... ... .... 7: SO 
6BE6 3: 75 
6BJ6 4: SO 
6BQSgt . .. .. . .. 8:-
6CS ... . .... . ... 4:-
6ES . . . .... ... .. S:-
6F6 ... . ..... .. . 3: SO 
6F6G ... .. .. .. . 3:-
6F7 . ....... .. .. 4:-
6F8G 3: 50 
SJS . .. . . .. .. . . . 3: 25 
6KSgt 4:-
6K7G .. . . .. .... 4: SO 
6PSgt . . .. . . ... . 4:-
6SH7 3: 9S 
6SK7gt . . .. .. .. 3: 95 
SSL7gt . . . . . . .. 3: 9S 
6SN7gt . .. . . . .. 3: 95 
6Y6G . .. . .. .. . . 6: 9S 

Typ Pris 
7A7 .. . ...... . .. 5:-
7ES . ... ... .. . . . 6:-
7E6 . . .. . .... ... 7:-
7F8 .. .. .... . . .. a: 50 
7Y4 . . . . .. . ..... 4:-
12AH7gt 4: st 
12H6 3:-
12JSgt 3: SO 
12SA7gt .. ... ... 4:-
12SF7 5: 50 
12SJ7gt ..... . .. 4: se 
14R7 8:-
30A ...... . . . .. . 4:-
35Z4gt 3: SO 
46 3:-
S8 .. . ...... .. . . . 3:-
77 .. ... ..... .... 3:-
82 .... .. .. . . . . .. S:-
117Z6 . .. . . . ... . 6:-
211A 6:-
CK502AX .. ... . 6:-
CKS24AX . . . . . . 6:-
717A 7: 90 
954 .. . .. ....... 11:-
95S ... . .. . . . . . . 7:-
9S7 ...... .... . . 11:-
9S8 . ... .. . ... . . 18:-
9S9 . ........ . .. 16:-
1619 .. . .. ... . ... S:-
1626 .. .... . .. .. . S:-
1629 ........... . S:-
1630 .. . .... . . . .. 3:-
2051 . ... ... .. . .. 4: 90 
9006 . .. . .. . .. .. . 3:-
38111A 4:-
CV66 . ... . . . .. . 4:-
CVIS82 4:-
RKR72 12:-
U930/4 ... .. . . . 3:-
VR91/EFSO .. .. 3:-
807 .... . . ..... . 7: 95 

AMERIKANSK SURPLUS 
Indikatorenhet för radar. Lämplig för om
byggnad till panadaptor eller oscilloskop. In
nehåller 3BP1 med MymetaJJskärm samt 8 st. 
andra rör. Netto 127:-
packard Bell förförstärkare med 2 st. rör, relä, 
kondensatorer m . m. inbyggt i liten trevlig 
aluminiumlåda. Fabriksny, endast 19: SO. Se 
bild i P. R . nr 7. 
För 144 Mc amatörer: BC S24 mottagare 39: -

BC 625 sändare 34: -
BC-442 Antennreläbox med 5 mA instrument 
med separat termokors för 750 mA samt l st. 
ker. isolerat relä. Inbyggt i trevlig låda. I 
orginalkartong Netto 19: 50. 

UNIVERSALINSTRUMENT 
Simpson typ 2S0 . . .. " .. .. .. . . ... . .. . . . 
Philips typ 811 .. .. . .. . .. .. . .. .. ..... .. 
Metrix typ 430 .......... .. .... .. .. . ... . . 

KATODSTRÄLEROR REALISERAS 
Typ Pris Typ 
3BPI 19: S8 SFP7 . .. ...... . 
3FP7 14: SO SJPI ...... . .. . 
7BP7 34: 50 UDP7 ....... . 
7CP1 29: 50 3HP7 

250: -
240: -
295:-

Pris 
17: 50 
29: 50 
27:-
15: SO 

3DP1 ..... ... .. 17: SO 
Ovanstående priser äro endaSt giltiga Jiör in
neliggande lager. 

REALISATION AV MOTSTAND 
Motstånd av varierande fabrikat 1/ 4-3 watt 
utförsäljes till O: 05 per stYCk oavsett värde 
eller wattaJ. Om beställt värde slut levereras 
närmast liggande. 

POTENT10METRAR i lager fabr. Constanta 
och Schwaiger. 

Typ 1260 100 ohm till 15 megohm, linjär. 
Brutto 5: 40. 

Typ 1200 5 kohm till 5 megohm, log. 
Brutto S: 40. 

Typ 12S0/00 dubbelpot. 5 K.+IOO K., 2S K+l 
meg., 50 K .+l ' M., 100 K. + 1 M ., 50 K .+2 M. 

Brutto 9: SO. 
ryp 1210 med 2-pol. strb.-Iog. 0,5-1-2 megohm. 

Brutto 7: 60. 
Typ 1270 med 2-poJ. strb.-lin. 1 K .-2 kohm. 

Brutto 7: 60. 
Typ 1680 miniatyrtyp 500 ohm-5 meg. såväl 

log. som.lin. Brutto 4: SO. 

RADIO AB FERROFON Torkel Knutssonsgatan 29 
Stockholm SÖ - Tel. 449295 
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CREAS 
Elektrolytkondensatorer 

Dessa elektrolytkondensatorer känneteck
nas av små dimensioner och lång livslängd. 
Ovanstående figur visar ett par mini at yr
elektrolyter på S mF och en på S+S mF, 
samtliga med 500 volts arbetsspänning. 
Trots ereas otroligt stora urval beträf
fande både kapacitetsvärden och utförande 
eftersträvas god lagerhållning, så att även 
mera ovanliga typer kan levereras omgå
ende. I lager finns t. ex. 10.000 mF 110 volt , 
3.000 mF, 2.000 mF och 1.000 mF/ 25 volt , 
1.000 mF 150 volt. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

GELOSO 
Byggsatser 

• 
TV-mottagare, komplett i växelströms

utförande och med kanalväljare, 
MF-enhet, synkenhet och ljudenhet 
färdigkopplade .. . ....... .... ...... 950 : -

G207 trafikmottagare för amatörban-
den .................. . ......... ... '. 810 : -

G208 trafikmottagare, komp!. byggsats 675:-
G207 färdigbyggd .................... 995 : -
G208 färdigbyggd ......... ......... .. 855 : -
VFO-enhet, komp!. med skala, kopplad 90 : -

Begär våra detaljerade beskrivningar 
och avbetalningsvillkor 

VIDEOPRODUKTER 
GOTEBORG 38 

OSCILLATORER 
20-200.000 p/s, Sinusvåg. Typ GT 72 
20-200.000 p/s, Sinus- och 

kantvåg. Typ GT SO 
o 

MOTSTAND 
Precisionsmotstånd, 0,05 '/.. Typ RPF 

o 

DEKADMOTSTAND 
0-111,1 kO och 0-11,11 MO 

2'/.. Typ RD 
0,1 0-100 kO-steg, 0,05 ' /.. Typ RDP 

Begär specialprospekt! 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 

52 

Pepparvägen 30, Stockholm - Enskede 
Tel. 94 OS 10. 

kompromlssiyiicia jusreringsmöjiignerer är en 

rätt svårbemästrad sak. Kapitlen om LF·steg 
och slutsteg (40 sidor) innehåller huvudsak
ligen elementärt (och välkänt!) handboks

stoff. Boken avslutas med en presentation av 

de danska FM-radiomodellerna för säsongen 
1954/ 1955 med fina foton men med snåla 
tekniska data och inga trimningsanvisningar. 

Författaren har inte lyckats sätta sig på två 
stolar på en gång: boken är för elementär för 
att tekniker skall ha nytta av den och för 

teknisk för att servicemän skall ha någon 
glädje av den. (Sch) 

* 
The Arrl Antenna Book, sjunde upp
lagan 1955, utgiven av American Radio 
Relay League, 344 sidor, ca 400 Hg. 
Pris 2,25 dollar. 

Ny upplaga, den sjunde av The Arrl Antenna 
Book, föreligger nu. Den utgör i stort sett 
ett nytryck av den sjätte upplagan, ehuru 
en del nyheter kan noteras framför all t i 
fråga om antenner för mobilt bruk. Likaså 

är det en del nyheter om UKV-anten
ner. I de grundläggande kapitlen är dock 
inga förändringar att notera. 

Boken innehåller praktiskt taget inga form
ler, däremot en uppsjö av beräkningsdiagram 
och kurvor, vilket gör boken lättillgänglig för 

den matematiskt oskolade. 

* 
SEN R 42 02 Nomenklatur fö r mikro
vågsteknik, ledningar. 17 s. Pris kr 3:-_ 
Försäljes av SIS, Box 3295, Sthlm 3. 

SEN R 42 02 är avsedd att skapa en enhetlig 
svensk nomenklatur för ledningar inom mikro
vågsområdet. Publikationen inledes med ett 
kapitel med definitioner av grundbegrepp in
om mikrovågstekniken, ledningstyper m.m. 
Därefter följer ett kapitel med rekommende

rade benämningar på tekniska detaljer för 
mikrovågsledningar, exempelvis lednings
stycken, greningar, skarvdon. Delta kapitel är 
försett med illustrationer i anslutning tjll de 

beskrivna detaljerna. 
Denna publikation kommer sedermera att 

följas av nomenklatur för mikrovågsantenner. 

\ 

Vi tillverka 
Högspännings. 
generatorer 2-75 KV 

Högspänning .. polar 

HF-drosslar 

UKV-drosslar 

Videodrosslar 

Sug- och .pärrkretsar 

Nät5törningsfilter 

Spolar för spolsystem 

Spolar i specialutföranden 

Firma ETRONIK 
Slottsväg. 5 • Näsbypark - Tel. 561828 

, 

JÄCiRE LÅDFACK 

med löstagbara lådor_ 

Lämplig för firmor som 

arbeta med smådetaljer. 

* Lagerinredningar . 

* 
Svensk Lagerstandard 
Barnhusgatan 4 - STOCKHOLM 

Tel. 206317 

~--------------) 

CONTEX lödkolv 
(Se artikel i PR 1953 nr 4 sid. 6.) 

Vid tangentnedtryckning framföres ett kol 
mot lödspetsens bakre ände. Värme bIldas 
då analogt som vid elektr. punktsvetsning. 
Mycket snabb uppvärmning: högst. ca 5 sek. 
Mycket snabb avsvalning: lägg ifrån Er 
kolven som en skruvmejsel eller tång! 
Ringa vikt: kolven väger endast ca 100 gr. 
Elbehbv: ~ V (tå l dock mer), ca 50 W, 
likstr. eller växelstr. Anslutn. t. glödlindn. 
på nättrafo, bilackumulator, batteri e. d. 

Pris endast kr. IS: - netto. 
Komplett reservpatron kr. 2: 50 pr st. nto. 

Hos Eder grossist eller hos 
Generalagenten 

INGENIÖR HARRY NILSSON 
Storgatan 17, Lomma. Tel. Malmö ~6 29 00. 

RADIO-TV 

KATALOG 
över radio-TV-materiel, 

byggsatser, instrument, rörhand
böcker,Uitteratur, kopplingsschema, 
kurser i radiobygge och television 

. ' etc. -Sänd -namn och adress samt 
1: - i frim. som återbet. vid order. 

AB BEVA-TEKNIK. LINKÖPING 
• Sänd omg. Edra senaste kataloger Kr. • 

1: - bif. i frim ./uttages mot postför-
• skott. • 
• Namn: ........ . ......... . ..... ... .......• 

• Adress: .... .. . ...... .... .... ... ..........• 

• Postadress: .. .. . ................. RT 9 • 

• •••••••••••••• 
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~ 
:SIEMENS 

o 

KA TODSTRALE 
OSCILLOGRAFER 

Som ett av världens ledande företag 
inom tele- och UKV-tekniken har Siemens 
kunnat utnyttja en rik fond av erfarenhet 
samt välutrustade laboratorier vid kon
struktionen av dessa högvärdiga mät
oscillografer. 

Oscillar I, bärbar precisionsoscillo
graf med 130 mm planskärm, kalibre
ringsspänning kontinuerligt inställbar 
10 mV ... 100 V. 
X-förstärkare O Hz ... 700 kHz 
Y-förstärkare 1 Hz ... SMHz 
Detaljförstoring i X-riktningen upp till 
5 ggr. 

II, tvåstråleoscillagraf med 
två skilda system. 
X-förstärkare 10 Hz ... 100 kHz 
Y-förstärkare 3 Hz ... 1 MHz 

Oscillar IV, fyrstråleoscillograf med 
130 mm planskärm, gemensam kanon 
och elektronoptisk stråldelning. Strålar
na flyttbara i Y-riktningen, influera ej 
vcrondra. 

Bredbandförstärkare för olika 
ändamål. 

Mätkroppar för speciella mät- och 
onpassningsändamål. 

Kameratillsats med observations
lupp. 

Rittillsats med reglerbar belysning. 

Till hög mätkomfort bidraga förutom 
fjärrstyrning och fjärrutlösning yttre 
rriggning, synkronisering samt en mängd 
finesser. Alla olineariteter ha h611its yt
terst små. Periodiskt och engångssvep 
0,1 resp. 3 p.s/cm ... 0,03 s/cm. 

Begär våra utförliga och intressanta broschyrer! 
Ms/54225A 

F A B R I K A N T: S I E M E N S & H A L S K E A K T I E N G E S E L L S C H A F T 
BERLIN . MONCHEN 

G E N E R A L A G E N T: S V E N S K A S I E M E N S A K T I E B O L A G 
MÄTINSTRUMENT AVDELNINGEN 

STOCKHOLM· GÖTEBORG . MALMÖ . SUNDSVALL . NORRKÖPING . SKELLEFTEÅ . ÖREBRO . KARLSTAD . JÖNKÖPING . UPPSALA 
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JAMES 
KNIGHTS CO 

Kristallugn Typ JK-09 

En termostatreglerad ugn med plats 
för 2 st. kristaller typ H-17 (se annons 
i denna tidnings januarinummer). 
Ugnen passar i en vanlig octalhållare 
och kan erhållas med uppvärmnings
lindning för 6-28 volt (max. 6,3 watt) . 
Arbetstemperatur 50-1000 C ± 10 C. 
Dimensioner: Höjd 42 mm. exkl. soc
kelstiften, diameter 32 mm. För två st 
krist~ller H-17 T används ugn JK-09 T; 
som är 62 mm. hög. I övrigt lika JK-09 
ovan. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

För radiohandlaren: 
Wisi TV-antenner och tillbehör till 
dessa i star sortering. 
UKW-antenner för dubbel programmet. 
Bilradioantenner för alla bilar. 

För' teleindustrin: 
Haffman-reostater 75 och 200 W.II, 
1, 2 och 3-gang. 
Electrika tropiksäkro minitrop-konden
satorer. 
Coaxialdetaljer. 

Utöver della lagerföra vi ell stort urval 
telekomponenter . 

ELTRON GÖTEBORGS AB 
Södra vägen 73, Göteborg. 

Tel. 1867 18 Tel. 1867 19 

, 

AB STOCKHOLMS 
PATENTBYRÅ 

Zacco & Bruhn 

Gn.nd"d 1878 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Larfeldt 

M.dkm"",,. .. " Sve"ska Pa'",'ombuds/öre"i"g." 

CENTRUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 23°97° 

54 

"Preferred list» för mottagare- 9ch 
förstärkarrör 

Inom SEK har utarbetats ett förslag, SEN 

R 43 05 Dl »Elektronrör, mottagare och för

stärkare» upptagande de vanligast förekom

mande mottagare- och förstärkarrörstyperna 

och endast sådana typer, som används allmänt 

f.n. och som bedömes lämpliga även med 

hänsyn till den närmaste tidens utveckling. 
Denna lista skulle sålunda utgöra en »prefer. 

red list» för elektronrör avpassad för svenska 

förhållanden. Översyn och revidering av den

na publikation är avsedd att företagas år
ligen. 

Förslaget kan erhållas från SEK, Box 3295, 
Stockholm 3. 

Telegraferingslektionerna från SHQ 

För telegraferingslektionerna från Armens 

Signals kolas sändare SHQ gäller följande ut

sändningsplan under tiden 1/8-17/12 1955: 

kl. 07.30-11.00 månd.-fred. på frekvenser

na 4015 och 6775 kHz (30-60 takt) och på 
frekvensen 6452,5 kHz (60-125 takt), 

kl. 19.00-22.15 månd., tisd., torsd. och fred. 

på samma frekvenser (30-125 takt), 

kl. 19.25-21.30 månd. och fred. på frekven

serna 1895 kHz och 4095 kHz (30-90 takt). 

Närmare uppgifter kan erhållas från Radio 

SHQ, Box 12150, Stockholm 12. 

* RÄTTELSE 

Transistorer i radiostyrda farkoster 
I artikeln »Transistorer i radiostyrda modell

farkoster» nr 7 s. 13 saknas en del kompo

nentuppgifter i fig. l och 3. 

För fig l gäller: C1 = 10 pF, C2 = 125 pF, 

Ca = 0,01 pY, C4 = 0,1 ftF, L1 = 10 varv på 7 mm 

spolstomme, DR = 20 pH, R 1 = 3,3 Mohm, 

R2 = 30 kohm, Ra se text, Re = 5 kohm. 

För fig. 3 gäller: C1 = 0-5 pF, C2 = 125 pF, 

Ca = C4 = 2,5 ftF, 25 V el.-Iyt, C5 = 5 ftF, 25 
V el.-lyt, Ca=0,03 ftF, L1=2 varv, ~=1 

varv, L1 och L2 lindas med l mm fribärande 

koppartråd, 7 mm lindningsdiameter. L1 och 

~ anbringas tätt intill varandra, T 1 och T 2 = 

= transistormellantransformator, D = kiseldiod 

lN23B, Re1 = relä 5000 ohm, Re2 =rodermag

net 30 ohm. R1 justeras för 0,6 mA kollektor

ström, R2 justeras för 1,5 mA kollektorström, 

R a =l00 ohm. 
Betr. det i artikeln beskrivna transistorstyr

da modellplanet meddelar författaren, att 

transistormottagarens vikt i detta inkl. batte

rier uppgår till ca lIO g. Planets ' spännvidd 

är l m och totala vikten 430 g. 

Ii 

ANNONSÖRSREGISTER 
SEPTEMBER 1955 

Sid. 
Alpha AB, Sundbyberg .......... 17 
Beva-Teknik, AB, Linköping .. .. 14 
Beva-Teknik, AB, Linköping .. . . 44 
Beva-Teknik, AB, Linköping 52 
Bäckström, AB, Gösta, StOCKholm 56 
Champion Radio, AB, Stockholm 16 
Champion Radio, AB, Stockholm 48 
Cosmocard Ltd, l<:ngland .......... 49 

. Eia Radio, Stockholm . . . . . . . . . . .. 40 
Eklöf, Ernst, Stockholm 44 
Ekofon, Ingenjörsfirman, Stock-

holm .......................... . ... 50 
Elektriska Instrument AB, Stock-

holm .............................. 13 
Elektrofon AB, Stockholm 6 
Elektrofonbolaget AB, Stockholm 13 
Elektronikbolaget AB, Stockholm 40 
Elektronrör, AB Svenska, Stock-

holm .............................. 45 
Elfa Radio & Television, Stockholm 3 
Elfa Radio & Television, Stockholm 5 
Eltron, AB, Sundbyberg 12 
Eltron Göteborgs AB, Göteborg 54 
Ericsson, Telefon AB LM, Stock-

holm .............................. 46 
Etronik, Firma, Näsbypark ........ 52 
Ferner AB, Erik, Bromma 3 . ... . . 41 
Ferrofon AB, Stockholm .......... 48 
Ferrofon AB, StOCkholm .......... 50 
Ferrofon AB, Stockholm .......... 51 
Forslid & Co AB, StockhOlm 42 
Gylling & Co AB, Stockholm .... 7 
Hermods, . Malmö .................. 46 
Hörapparatbolaget, Stockholm .... 14 
Impuls, AB, Stockholm . . . . . . . . .. 14 
Inetra, Import AB, Stockholm .... 10 
Köpings Tekniska Institut, Köping 54 
Lagercrantz, Johan, Stockholm .. 9 
Lagerstandard, Svensk, Stockholm 52 
Mätapparater F. A. B., Svenska, 

Enskede ............................ 52 
Nilsson, Harry, Ingenjör, Lomma 52 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm 21 14 
Olsson, CarlO., ingenjör, Sthlm-

VällingbY .......................... 12 
Olympia Radio, Stockholm 38 
Palmblad AB, Bo, Stockholm .... 52 
Palmblad AB, Bo, Stockholm 54 
Philips, Svenska AB, Stockholm .. 10 
Philips, Svenska AB, Stockholm .. 18 
Radioaktiebolaget, Svenska Stock-

holm ......... ...................... 39 
Reflex, Industri AB, Stockholm .. 40 
Reinius Co. AB, A, StockhOlm .... 16 
RUa, AB, Ulvsunda 1 .............. 11 
Ro~l~gens Elektriska BOlag, Norr-

tälJe .............................. 47 
Salchow, Ulrich, Stockholm ........ 42 
Siemens, AB, SvenSka, Stockholm 53 
Signalmekano, Stockholm 42 
Sinus-Högtalare AB, Sthlm-Fittja 55 
Sivers Lab, Stockholm ............ 6 
Sjöquist, Firma F., Stockholm .... 50 
Sonoprodukter AB, Stockholm 4 
Standard Radiofabrik AB, Bromma 43 
Stockholms Patentbyrå, AB, Stock-

holm .............................. 54 
Sundin, Tryggve, Stockholm 38 
Teleanalys, Ingenjörsfirman, Stock-

T:'~~~pa~;'-t'~~:' Si~~kh~iiti·········· ~: J 
Teleinstrument AB, Bromma 15 
Teleinvest, AB, Göteborg 6 . ....... 6 
TrådlÖS Telegrafi, Svenska AB, 

Stockholm . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 8 
Universal Import AB, Stockholm 2 
Videoprodukter, Göteborg 33 16 
Videoprodukter, Göteborg 38 52 

\~---------------------------------. 

RADANNONSER 
Till salu: Komplett, oanvänd, sändare- och 

mottagareanläggning (amerikansk fältradio 
SCR-284-A, sändareffekt 17 W, våglängds
område 50-80 m) med omformaraggregat (6 
eller 12 V till 500 V, 160 MA) handdrven ge
nerator, stavantenn, beskrivnilllg etc., säljes 
förmånligt. Tel. Sthlm 46 34 74, efter kl. 18.00. 

\ 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

8
--Ingenjörs- o. verkm.-ex. från folksk., real- el. studentex. Dag- o. aftonskola. , 

Teleteknik m. telefoni, radio, radar, television. Masidnteknlk m. verkst.-tekn. 

~ 
Läga levnadskostnader. Moderna kursplaner. Hösotermlnen börjoc 29 aug. . I o. vå,rtermlnen 9 jan. Angiv fack, praktik, ålder m.m. Aberopa denna tidning! 

• Aftonskoleelever kan ev. få arbete. Anmäl I tid! Ännu nägra platser kvar. 

Glaspt. 23, Köping. Tel. 11l16. - INGVAR LILLIEROTH, elvitlng., rektor. J 
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SINUS PELARHÖGTALARE 
för högt ställda krav 

på god ljudåtergivning 

SINUS PElARHOGTAlARE tillverkas i 3 storlekar bestyckade med resp. 5 st. 6", 5 st. 8" och 5 st. 10" hög
talare med elegant och estetiskt tilltalande utförande i lackerad plåt på trä stativ och med fästkrokar för 
upphängning. 

För utomhusmontage finnes storlekarna 5 st. 8" och 5 st. 10" högtalare i helt metallinklätt utförande med 
kadmierade och silikon impregnerade högtalare samt i övrigt omsorgsfullt korrosionsskyddade. Dessa utom
hushögtalare har fäste för montage på stolpe, som lämpligen kan bestå av ett 2" järnrör. 

Tekniskt har stor omsorg nedlagts på utprovningen. Sålunda används bakvågsdämpning, vilket ger en 
utmärkt bas och gör att högtalarna är ytterst tåliga för hög belastning. Vi har därför vågat sätta så höga 
märkeffektvärden som 25 resp. 40 och 60 watt, ändock kan en ganska stor överbelastning tillåtas.-

PELARHOGT ALARNA tillverkas liksom våra övriga h ögtalare med 8 ohms impedans, men kommer vi att 
på begäran kunna offerera högohmig anpassning, där vi kan leverera omkopplingsbart 50 resp. 100 
volt. För samordning av flera system i större anläggningar har vi 
möjlighet att leverera med stegvis volymomkoppling 6-steg med skruv
mejselmanövrering. 

HIGH FIDELITY har under det senaste året kommit alltmer i brännpunkten. Detta 
till stor del på grund av de utmärkta grammofoninspelningar, som nu finnas i mark
naden, och radioutsändningarna på ultrakortvåg i Stockholm. Även här kan vi på 
begäran leverera dessa PELARHOGTALARE bestyckade med SINUS välkända bred
bQndshögtalare. Genom dessa erhålles en ton briljans, speciellt vid grammofonavspel

ning, som förr varit okänd. Tillläggas bör att detta förutsätter genomgående absolut 
förstklassiga komponenter i anläggningen såsom förstärkare, nålmikrofon etc. 

Typbeteckn ing 
1 

Antal högtalare 
1 

Effekt 
1 

Anpassning 

PS - 60 5 st. 6" I 25 W 8 ohm alt. 50-100 volt 
PS - 80 5 st. 8" 

I 
40 W - -" PS - 100 5 st. 10" 60 W - " -

1-

I 

I 

B egär katalog med ingående teknisk beskrivning samt prislista från 

S I N U S - HÖGTALARE 
Försälj8ingsb~lag för SVENSKA KöGTAL.A.REFABIUKEN .A.B 

STOCKHOLM - FlTTJA • Telet"on villIlei 4671 10 

Höjd i mm 

1.040 
1.240 

I 1..4<i0 

AB 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 9 - l H 5 55 



l. 

P( • 

for II/iyh fide/ity /Replroduction 
Honett. Typ FF2-0V Typ FF2-P 

Ekvivalent kapacitet ................ ....... ...... . 

Utspänning vid 1000 p/ s 3,16 cm/ s och 
18° C±2 dB ..... .... ...... ...... ..... ........ ....... . 

Nåltryck 

VIbrationsmoment vid 1000 p/s ........... . 

Horisontellt nåltryck för 0,1 mm rörelse 

Vertikal kän&lighet (dB under horison-
tell) ... ........ .... ......... .... ....... ..... ......... .. .. . 

Intermodulationsdlstorslon vid 6 grams 
nåltryck och rörelse upp till 20 cm/s 

Belastningsmotstånd ... .. ........... ............ . . 

Frekvensområde ............ .... ... ... ............. . 

1500 pf 

0,5 volt 

6-8 gram 

0,024 gram 

4,5 gram 

22 dB 

< 1,5 % 
500 K O 

30-12000 pIs 

1500 pf 

0,15 volt 

2--6 gram 

0,008 gram 

2,8 gram 

25 dB 

<1 % 
120 K O 

30-12500 p/s 

RONETTE "Fonofluid" 
har stort frekvensområde men viktigast av allt: . Fonofluld. har lägre 
Intermodulntionsgrad än varje nnnan nålmikrofon. Armen är lagrad 
i kullager och nåltrycket är inställbart mellan 1 och I!!!:ram. Systemet 
är Ronettes välkända . Turnover Cartridaes. ~ .. vetenskapligt 

-------------------

riktigt konstruernd och samtidigt ISI IYt! I sitt utseende. 
Trots att . Fonofluid. I alla hä prOfeSSffII nålmikro-
fon är priset så lågt att v are kan~r~k en .• Fono-

Pris ... .. . .. ...... .. ..... .... . . .. ..... . ... . 

GOODMAN 

60:- 60:- :i~;':'4ei't'e ' bAd, ija..:.' ,,,,,,,,,, 
t ~e((\S 

GB Typ '1502 

Hi . 'Fi· 

förstärkare 

I Bäckströms nya Hi-Fl-för

stärkare återges ljudet så 

som det en gång inspelades. 

Är grammofonskivan, bandet 

och mikrofonen av HI-FI

typ åt~rges varje ton, varje 

nyans och hela dynamiken 

riktigt. NI hör orkestern livs

levande I rummet. Begär bro

schyr med schemata och fre

kvenskurvor. 

Pris K r. 795: -

"Axiom Loud spea:kers" 
återger frekvens registret med minimum av distorsion. Den utomordentligt höga fältstyrkan ger 
fantastiskt hög verkningsgrad och god dämpning. 

Tekniska data: axiom 22 Mk II Axiom 150 lID< II Axiom 80 

Diam ............................... ; .............. 125/ 16"=313 mm 125/ 16"=313 mm 91/2"=240 mm 

Frekvensområde............ .... .......... .... 30--15.000 p/ s 30--15.000 p/ s 20--20.000 p/ s 

R esonansfrekvens ..... ,.. ...... ......... .. .. 35 pis 35 p/s 20 p/s 

Talspoledlam. ...... ...... ....... .. ........ .... 44 mm 44 mm 25,4 mm 

Fältstyrka 17.500 gauss 14.000 gauss 17.000 gauss 

II1nx. effekt .... ......... .. ................ .. ... 20 watt 15 watt 4--6 watt 

Pris .... .... ...... .. ..... .. ....... .. ........ ...... .. kr 430:- kr 295: - kr 365:-

Generalagenter: 

• flB GÖSTfl BÄI:KSTRÖM Ehrenlvärd.gatan 1-3 - STOCKHOUI 1:. 

Tel.IOD vixel 540390 


