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VITROHM:s 
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ISOLERADE DROSSELSPOLAR jnbakade i bakelithölje 
Typ ADS Dim.: längd 18 mm, diam. 6,4 mm. Typ IDS Dim. : längd 32 mm, diam. 6,4 mm. 

Egenkapaciteten svängande från c:a 0,8 till 1,5 ,uF vid 
24 megahertz. 

Egenkapaciteten svängande från 0,5 till 1,5 ,uF vid 24 
megahertz. 

Tillverkas i följande värden: 0,47, 0,56, 0,68, 0,82, 1,0, 
1,2, 1,5, 1,8,2,2, 2,7 ,och 3,3 ,uH .• 

Tillverkas i följande värden: 0,47, 0,56, 0,68, 0,82, 1,0, 
1,2, 1,5, 1,8,2,2,2,7,3,3,3,9,4,7,5,6,6,8,8;2 och 10 ,uH. 

o o 

TRADLINDADE PRECISIONSMOTSTAND MED STOR STABILITET 
lindade på keramisk stomme 
Kunna -erhållas med toleranserna: ± 1, ±O,5, ±0,25 och ±0,1 %. 

I ; 

Wall vid Motstånd 
Volt 

Dimensioner Antal 
Typ lufttemp. mm sektio· min . max. 

40· I 85· Ohm I Mohm l max. 
diam. I längd ner 

MM-l 0.5 0,25 0,1 0.225 300 14 12 1 

MM-2 1 0,35 0,1 0,450 500 14 16 2 

MM-3 1,2 0,5 0,1 0,900 700 14 25 4 

MM-4 1,3 0,5 0,1 2,700 1000 19 31 4 

MM-S 2 1 0,1 6,000 2000 22 54 8 

•• o 

HOGSTABILA YTSKIKTSMOTSTAND 
(kristalliniskt kolstoff fastbränt P~I porslinsstav vid 1000°(, utvändigt skyddat med starkt isolerande lack). 

Normaltolerans ± 1 %. Kunna även erhållas med ±2 och ±5% tolerans. 

Typbeteckningar 

Belastning vid 40· C ........ . .......•................. Wall 

Minsta motståndsvärde .. .. .. . •.....•.. ~ .. . . .. . . .... . .. Ohm 

Största motståndsvörde .......•..•.... . .. . ....... .. .. Mohm 

Spänning max •...... . ...... ........ . . . .. ... . .. .. . .. . .... Volt 

Temp. stigning vid norma l belastning .... .•.. .. . .. .. ... ·C 

Shunt kapacitet ......... . .................. ... .. ... jJ.jJ.F max. 

Diameter . ........ . .. .... ....... . . .. ........ . .. . . .... .... mm 

längd .... . .. . ... . . ..•..... . .. . .. . .. . ........... .... .. . . mm 

HSS 

0,5 

50 

2 

350 

80 

0,15 

15 

HSA 

100 

5 

500 

80 

0,2 

7,5 

24 

HSB 

2 

300 

15 

700 

90 

0,2 

7,5 

52 

POTENT10METRAR MED KOLBANA 

P.280 

Typ P.254 0,25 watt (ersätter typ P.1OD, som utgått ur produktionen). Diam. 
28 mm. Djup bakom panel 14 mm. Axeldiam. 6 mm. 
linjär eller logaritmisk kurva. 

" Typ P.280 0,25 watt. För permanent inställning. Inställning kan ske från 
båda sidorna. Samma dimensioner som P .254. 
För närmare data, begär broschyrblad. 

KRON08ERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEL 520685 

/ 

P.254 
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ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD 

HEATH I Heath Co:s förnämliga serie in
strument ingår också en serie av 
högklassiga förstärkare för Hi-FL 

FÖRFÖRSTÄRKAlIE till 
WILLIAMSON.FÖRST ÄRKARE 
i byggsats 

Modell 
WA-P2. 

En för den fordrande Hi-Fi-entusiqsten fullt komplett för
förstärkare försedd med kofnpensationsfilter för LP, RIAA, 
AES och äldre 78-varvsskivor. 
WA-P2 har fem separata ingångskanaler för FM, Mikrofon, 
Band & Grammofon m. m. Yarje ingång har separat volym
kontroll för erhållande av jämn ingångsnivå. 
Separata bas- och diskantkontroller. 
Frekvensområde inom 1 dB från 25 p / s till 30.000 p /s. 
Extremt låg brum- och brusnivå. 
Erforderliga spänningar uttages från slutförstärkaren. 

Pris netto kr. 200:-

WILLlAMSON-FÖRSTÄRKARE i byggsats 
Modell W3M 
Slutsteget anpassat till för
förstärkaren WA-P2. 
Frekvensområde: 10-100.000 
p/ s, 1 dB. 
Förstärkaren är försedd med 
»Acrosound» ultralinjära ut
gångstransformator. 
Utgångsimpedans: 4; 8 och 
16 ohm. Pris netto kr. 520:-

Komplett med förförstärkaren WA-P2 Pris netto kr. 720:

Övriga modeller av Heath-förstärkare: 
Modell W4M. Slutsteg 5881 i push-pull med Chicago Trans
former Co. utgångstransformator. Utgångsimpedans: 4,8 eller 
16 ohm. Pris netto kr. 415: - exkl. förförstärkare. 
Modell W5M. Heaths stora Williamson med KT66 i slutsteget. 
Denna modell är särskilt påkostad och utförd i en modern 
»design», som motsvarar mycket högt ställda krav. 

Pris netto kr. 610: - exkl. förförstärkare. 

Heathinstrumenten tillverkas endast för U. S. A.
standard 110-117 volt växelspänning. Om denna spän
ning Icke finns tillgänglig leverera vi speciell autotran.· 
formator mot tillägg. 

Generalagent för Skandinavi.in: 

, ELFA : Radio & Television AB 
Holländargatan 9 A - STOCKHOLM C 

Tel. 20 78 14, 20 78 15 Postgiro 25 12 15 
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FÖR 25 ÅR SEDAN 

Ur PR nr 10/1930 

»Televisionen är här(! h, stod det på om
slaget i PR:s oktobernummer 1930, och inne 
i tidningen fanns det en kon~truktionsbe

skrivning aven TV-mottagare, med vars hjälp 
man skulle kunna ta in utsändningarna från 
Tyskland och England, Det var egentligen 
fråga om en tillsats, beståend~ av en tvårö~s 
förstärkare jämte en motordriven Nipkow
skiva, försedd med en enkel synkroniserings
anordning i form av ett tandhjul, som höll 
skivan igång med rätt hastighet. I övrigt in
gick i apparaten en neonlampa, och utsänd
ningarna betraktades genom en liten glugg 

Fig. 1. PR:s televisionstillsats, modell 1930, 
delvis färdigbyggd. 

på apparatens framsida. Det fanns ett titthål 
för Berlin-sändaren . och ett för London-sän
daren. 

Förstärkaren anslöts ' över högtalaren på 
ordinarie mellanvågsmottagaren ech vid in
ställningen skulle man gå till väga på föl
jande sätt: så snart man hörde TV-signalen, 
vars linjefrekvens = 375 Hz kunde uppfat
tas som en musikalisk ton, 'startade man 
motorn. Efterhand som hastigheten hos den 
av motorn drivna Nipkow-skivan ökades, såg 
man svarta tvärstreck vandra fram över bild- -
fältet. När hastigheten kommit upp till 750 
varv per minut, »låste» synkroniseringen och 
man kunde se bilden. För att förstora den fri
märksstora bilden kunde man använda stora 
läsglas med en diameter på ca 10 cm och 
med en brännvidd på 20 cm. 

Ingenjör A Schleimann-Jensen beskrev i en 
teknisk artikel det mottaktkopplade slutsteget 
(en teknisk nyhet då!) och i en annan artikel, 
»Den elektrolytiska kondensatorn», gavs en 
orientering om denna kondensators egenska
per och uppbyggnad. 

I annonsspalterna dyker i detta nummer 
för första gången upp en svenskbyggd elektro
dynamisk högtalare, tillverkad av firma S 
W ittander. Högtalaren tillverkades i två stor
lekar med 23 resp. 35 cm kondiameter. 

En mottagare »även för korta vågor» med 
en särskild låda inn~hållande utbytbara spo
lar (6 stycken!) annonserades av Philips. 
Mottagaren hade ett HF-steg, »- och tack 

Fig. 2. Detta var Philips' stora rundradiony
het 1930, en rundradiomottagare med fyra 
kertvågsområden. 

vare skärmgallerrörets speciella egenskaper 
utmärker den sig för stor känslighet», står 
det i annonsen. 

Engelska försök med stratovision 

I England har man gjort en del färsök med 
utsändning av television från stratosfärplan. 
Härvid uppfångas TV-signalerna i eI\ mot- . 
tagare i planet och återutsändes där från en i 
planet inbyggd TV-sändare. :Man har för av
sikt att ta upp en del direktsändningar från 
flygplan i luften. Om man därvid skall an
vända stratosfärplanet endast som relästatien 
eller som huvudsändare är inte bestämt. 

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

SC.O.TCH tonband 

P.s. 

med 

SCOTCH nya tunna tonband ökar magnetofonens spel
tid med 50 %. Denna fördel medför i främsta rummet, att 
besväret med spolbyten under inspelning av långa program 
i stor utsträckning bortfaller. Naturligtvis kännetecknas även 
det nya ' bandet av samma styrka och långa livslängd som 
hittills ställt världsmärket SCOTCH i särklass. Det har också 
genomgått den patenterade silikonsmörjningsprocess, som för
hindrar hopklibbning av bandet och i hög grad nedbringar 
nötningen på magnethuvudena. 

Förmagnetiseringen behöver inte 
ändras, när man skiftar från 
nr 111 till 190 och vice versa . 

speltid 

Generalagent: AB LANDELJUS & BJÖRKLUND 
STOCKHOLM • GÖTEBORG • MALMÖ • JÖNKÖPING • SUNDSVALL 

, 
, 
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ELFA 'RADIO & TELEVISION AB 

ELFA 
1945 o lO 1955 AR 

• 

"A Il t m e Il a n a n t e n n o c h j o r d " 

(* JUBILEUMS'KATALOGEN ~ 
~_: __ u_tk_o_mm __ er_i_m_it_t_e_n_a_v_o_k __ t_o_b_e_r_. _p_r_is_l:_8~5_+_p_o_r_t_o __ ~ . 

.. 
]ubileumskatalogen 

upptar mängder av nyhiter: 

• TV - FM - HI- Fl 
• Materiel till tryckta kretsar 
• Byggsatser - Transistormateriel 
• Sändare 
• Tekniska data och tabeller 
• Heath-kit serviceinstrument och 
• Hi - Fi byggsatser 

~----------~-----
Till ELF A RADIO & TELEVISION AB 

Holländargatan 9 A. Stockholm C. 

Härmed beställes Jubileumskatalogen. att sän
das mot postförskott kr. 2: 50. I frimärken bi
fogas kr. 2: 10. A postgiro 25 12 15 insättes kr. 
2:.10 (stryk det ej tillämpliga). 

Namn: . . . . .... .. . ............ ....... .. . .. . . . 
(TEXTA TYDLIGT) 

Adress: . . .... .... .......... . ............. . . 

Postadress: 
RT 10-55 

RADIO OCH TELEVISION - NR 10 - 1955 5 
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ÖRLURAR 

Högohmiga kristallörlurar 
med miniatyrstiftpropp 

Pris per st. kr 15:-

• 
Hylsuttag för chassimontage 

passande till ovanst. stiftpropp 

Pris per st. kr 2: 50 

• 
TELEINVEST AB 

GÖTEBORG 
116101 

STOCKHOLM 
693890 

MALMÖ 
10701 

har 
ni 
hört 

, 

Manufactured in USA by ORRADIO lNDU
STRIES - World'. largesl exclu.ive magne
lic tape manufoeturer. 

Transistorförstärkare för skivspelare 

I fig. l visas ett schema för en enkel transis
torförstärkare för skivspelare, bestyckad med 
skikttransistorerna OC 7l och OC 72. Två 
OC 72 går i klass B mottaktdrjft, föregångna 
av två LF-steg med OC 71. Samtliga transis
torer drivs med en batteri spänning av 6 V, 
och uteffekten är av storleksordningen 200 
m W. Nålmikrofonen kan vara av kristall typ 
och för temperaturstabilisering användes ett 
NTC-motstånd på 75 ohm:s resistans i kallt 
tillstånd inkopplat i slutrörens katod krets. 

Fig. 2 visar det praktiska utförandet i 
plexiglas, som visar den blygsamma plats, 
som förstärkaren (längst t.v.) upptar. Driv
motorn (liksom transistorerna) går på ett 
6 V batteri. 

-6V -6V -6V 

Fig. 2. Transistorförstärkaren (t.v. på bilden) 
inmonterad i en skivspelare. 

Fig. 1. Principschema för avspelningsförstär
kare med fyra transistorer. Uteffekt 200 mW. 

lOOk 

-6V -6V 

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

irish-tape 
IRISH BROWN· BAND N:O 195 RPA 

Högklassigt plastband speciellt framställt att med yttersta 
noggrannhet återgiva 100--8000 p/s. 
5" 600 fot kr. 14:-
7" 1 200 fot kr. 22: 50 

IRISH GREEN BAND N:O 211 RPA 
Hägkänsligt plastband med stor livslängd. Bandet ger 
högsta output, jämnaste frekvenskurva och bästa signal/ 
brusförhållande. Uppfyller fordringarna enligt NARTB 
och RTMA. 
5" 600 fot kr. 19:-
7" 1200 fot kr. 30:-

'I .. SH LONG PLA Yl NG BAND N:O 6.00 
SJ %Iängre speltid. Bas: Du Ponts Mylar. 
5" 900 fot kr. 27:-
7" 1 800 fot kr_ 46:-

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

FII?~A F. ~J()()IJI~T 
Polhemsgatan 4 • Stockholm K • Tel. 534880,534888 

RADIO OCH TELEVISIO~ - NR 10 - 1955 



Elektrolyt kondensat 
för enhåls-

fastsättning 
TEKNISKA UPPGIFTER I PEH 1~ PEH 141 I / PEH 145 

Sockeldiameter mm 18,5 

I 
18,5 16,6 

"Kontaklsäkrad genom nitning av negativa uttaget 

. till bägaren - - Ja 

Kontaklsäkrad genom anslutning av minuspolen 
till lödtabb i sockeln Ja Jd -

Lödbart ~ttag fär minuspolen genom kontakt-

bricka - - Ja 

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

Med övertrycksvenIiI Ja Ja Ja 

Med låsbri~~a av neopren Ja Ja Ja 

Utföres med en kapacitans Ja Ja Ja 

Utföres med två kapacitanser - Ja Ja Ja 

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

.* Några fördelar av värde för Er! 
Kontaktsäkring 
av det negativa uttaget genom nitning av foliet till bägaren 
ger ökod säkerhet mot avbrott. 

Livslängdsskydd 
genom en extra tätning omkr,ing förbindelseledningarna 
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 -

RADIO OCH TELEVISIOl\ - NR 10 - 1955 

, 

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

PEH 141 
Specialutfö
rande med 18,5 
mm gängad 
sockel och kon
densatorpo ler
no isolerade 
från bäaaren. 

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

PEH 150 
Miniatyrelektrolyt 
med 8 mm gängad 
sockel för enhåls
fastsättning. Lämp
liq för apparater 
med begränsade 
utrymmen • 
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Ingen magnetofon 
är bättre än 
sitt tonband 

" 
väli därför endast band av toppkvalitet 

väli 

Längre än någon annan har BASF, Badische' Anilin- & Soda
Fabrik AG, sysslat med framställning av skiktband på plattbas. 
Nlir pionjären BASF nu presenterar sm senaste skapelse på 
tonbandsområdet, LGS-bandet, vet varje kännare, att det är en 
prodwkt på toppen av vad vetenskapen idag kan prestera. 

V.iil; BASF Magnetofonband där/Dr att Jet är 
• ett skiktband med det högkänsliga magnetiseringsskiktet 

gjutet på Luvithermfolie 
• smidigt och slitstarkt - motståndskraftigt mot tänjning och 

mekanisk påverkan 
• okänsligt för fukt och lagring 
• temperaturbeständigt 
• oantändligt 

Väl; B AS F Magnetofonband där/ör att det har 
• en praktiskt taget ohörbar kopieringseffekt 
• en mycket låg klirrfaktor och ger mycket god dynamik 
• en extra glatt yta, som skonar magnethuvudena 
• jämn kvalitet 

Ni . får SO ö/o längre speltid 
på normala spolar med BASF långspelande LGS-balld 

Ni kan lätt postbefordra P I KK O LO 
65-meters . band på 3" spole 

- även en mycket lämplig present 

BASF Magnetofonband typ LGS kan erhållas som standard
band eller långspelband i olika längder på plastspolar eller 
metallkärnor. De vanligaste bandlängderna är 65, 180, 260, 350 
samt 515 m, som levereras på plastspolar i praktiska sväng
kassetter. 
BAS F Magnetofonband levereras även i olika typer för profes-
sionellt bruk. , 
Beställ BASF-banden hos Eder grossist. 

BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG 
Representant: 

AKTIEBOLAGET TRIGA 
GÖTEBORG * STOCKHOLM 

Solbatteriet 
i telefonens tjänst 

Bell TelepheM Laboratories i USA har se· 
dan någon tid experimenterat med solbatte· 
rier, och man har nu börjat i praktiken om
sätta erfarenheterna. Bilden visar en modell 

för ett på en telefop.stolpe monterat solbat
teri, som matar en telefonförstärkaranlällg
ning. Under den ljusa delen av dagen matar 
solbatteriet utrustningen direkt, o~h sam· 
tidJgt sker en uppladdning av ett litet acku
mulatorbatteri, vilket möjliggär drift även 
under de~ mörka delen av dygnet. 

Enkel fasvändarkopp
ling i slutsteg 
En enkel fasvändarkoppling för sluts teg har 
utvecklats av det tyska företaget Krefft Welt
funk. Styrspänningen för det andra slutröret 
alstras över katodmotstånd.et för det första 
röret, vilket i sin tur ligger anslutet till, ett 
uttag på utgångs transformatorns sekundär-

5p 

SOk 

0,8 M 
r---c::J---t 

lindning. Det andra slutstegets galler är an
slutet till jord via en gallerIäcka på 0,8 
Mohm. Med detta värde på gallerläckan bil
das tillsammans med galler-anodkapacitansen 
i detta rör en motkoppling, "om utjämnar 
smärre osymmetri er i mottaktkopplingen. 

(Radio' Mentor nr 8/1955) 
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. H-F brygga, typ 1606-A 

Frekvensområde : 400 Kpjs - 60 Mp/s 

Reaktansområde: ± 5000 .Q vid 1 Mp/s 

(Varierar i omvänd proportion till fre-
kvensen) 

Resistansomrade: O - 1000 .Q 

" 

Z-Y brygga, typ I~03-A 

Kan balanseras för varje ansluten 

impedans, med god noggrannhet 

över ett stort område. 

Nominell mätfrekvens : 

20 pIs - 20 Kp/s. 

Infordra detaljerade trycksaker från 

Telefon 

Växel 63 07 90 * johan Lagercrantz 
RADIO OCH TELEVISION - NR 10 - 1955 

* 
Värtavägen 57 
Stockholm O 
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SCHNIEWINDT 
TV-ANTENN 

ett ledande märke sålt av 
ledande branschföretag 

En komplett serie från bords
modell till långdistans för 

alla förekommande kanaler. 

UKV-antenner - Montagemateriel 

ISOLCO TRADING 
Tranebergsvägen 62 - Bromma 

Telefon 25 2410 
Försäljning genom grossister 

Högimpediv rörvoltmeter 

En högimpediv rörvoltmeter med pnnCIp· 
schema enligt ' fig. 1 utnyttjar en sedan länge 

känd koppling för elektronisk stabilisering av 
likspänningskällor. I schemat påföres mät-

·90-120V 

Mölspänning 

Fig. 1. Den nya kopplingen för högimpediv 
rörvoltmeter påminner i hög grad om den, som 
utnyttjas stabiliserade anodspänningsaggre
gat. 

spänningen styrgallret på det rör, som nor· 
malt sköter spänningsregleringen. Utgångs
spänningen stabiliseras mot variationer i drift
spänningen via skärmgallret i samma rör. 
Mätinstrumentet ligger i serie med potentio
metern för skärmgallerspänningen. 

(Tyskt patent 922784, klass 21 D.) \. 

Pris 13:15 

RADIO-PEN 
Se även artikel i nummer 5 

av · denna tidning 

Levereras mot postförskott 

ELEKTRONIKKONTROLL 
Arkitektvägen 52 • 

BROMMA 

Dekc·dmotstånd Dessa motstånd kunna erhållas i em komplett serie från 

3~ dekader med motståndsvärden från 0,1-100 000 

ohm. fabrikat D.<;lnbridge 

Dekadmotstånd DR 4 

Dekadkondensator med luftkondensator 

Noggrannhet: 0,5 %. 

Högre noggrannhet offereras på begäran. 

Vi leverera även · andra laboratorieinstrument, såsom: 

DEKADKONDENSATORER 

DEKADPOTENTIOMETRAR 

MÄTNORMALER 

IMPEDANSBRYGGOR 

WHEASTONEBRYGGOR 

RORVOLTMETRAR 

------:-iL-'~-:-~-'-R_ga_~~_~_V_å_' I_k~._ta_~~_g_~_~_~_eg_~-,~-nT-AB-_~' __ _ 

Artillerigatan 85 - STOCKHOLM 28 - Tel. 675715, 675716 

\ 

\ 

\.~-----------------------------------------------
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En lågfrekvensgenerator 
från KROHN-HITE INSTRUMENT Co 

som lämnar både sinus- och kantvågsspänning 

0,35 - 52.000 pis 

* 
Den amerikanska firman Krohn-Hite Instrument 

Co. tillverkar en lågfrekvensgenerator, typ 420-A, 

vilken blivit synnerligen populär bland våra kun

der här i Sverige. 

* 
Generatorn, som lämnar både sinus- och kant

vågsspänning samtidigt, har stort frekvensomfång 

och karakteriseras av konstant amplitud, lågt 

brum och låg distorsion. 

* 

Data: 
Frekvensområde: 0,35-52.000 pIs, kontinuerligt variabel 
i fem dekadområden. 

Frekvensn.oggr~~h~t: Ka!ibrerings~oggrannhet ± 2 %, 
frekvensdnften ar mmdre an 1 % (aven under uppvärm
n~~gst!de~) och mindre än 005 % för ± 10 % ändring i 
natspanmngen. 
Utgångsspånning, sinusvåg: 
Spänning: Max. 30 V, kontinuerligt justerbar ocb kalibre
rad inom omradet 0,01-10 V (effektivvärde). ' 

Amplitud: Konstant ± 1 dB inom hela frekvensområdet . 
,!mpl!tu~en ~nd.ras mindre än ± 0,25 dB vid ± 10 % änd: 
nng I natspanmngen. 
Uteffekt: 25 mW över 1.000 ohm. Kan även lever~rcinör 
stativmontage 100 mW över 1.000 ohm. " 

Distorsion: Mindre än 1 % vid godtycklig uteffekt. 
Brum: Mindre än 0,1 % vid godtycklig uteffekt. 
Utgångsspånning, kantvåg: 10 V toppspänning. 

GENERALAGENT: 

TELEINSTRUMENT AB 
Arvid Mörnes väg 9 - Bromma - Telefon Stockholm 377150 

RADIO OCH TELF;VISION - NR 10 - 1955 Il 
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"ELCOM'-' 
TRÄDLINDADE 

MINIATYRMOTSTÅND 

Emaljerade: 4-25 W, tol. ± 5 'I,. 
Lackerade: ~,,'5-'l,5 W, tol.5, 2, l, 'I. 'I,. 
Exempel~ Typ 2~70, emaljerat mot
stAnd med dim. llX~ mm, normal be
lastning' W. 

Gi!neralagent: 

ULliCH SALCHOW 
Kung&gatan 33, stockholm C . 

Tel. 10 TT 01, 10 TT 84. 

JOHN SCHRÖDER: 

·TYSK·SVENSK 
raclioteknisk 
ordlista 
Omfattar ca 4 080 uppslagserd 
inom radio- ech televisionstek
nik, firstiirkarteknik, magne
tisk inspelningsteknik och ama
törradi .. Oumbärlig för redio
servicemän, radioamatörer och 
affärsmän på radioområdet. 

Ol'dlli>tan gör det möjligt för 
persener med mycket elemen
tär>a språkkunskaper att tillgG
dogGra sig innehlllet i tyska 
facktidskrifter och böcker. 

Pris 5:50 

N O R D 

479 m högt TV-torn 

Det högsta TV·tornet i världen och samtidigt 
det högsta byggnadsverket i världen kommer 
att byggas i Oklahoma i USA. Masten kom· 
mer att vila på en sockel, bestående av 24 
porslinsrör, och tornet stagas upp av 24 stag 
på olika höjd. I tornets topp befinner sig a~
tenner för två TV·kanaler, som matas över en 
koaxialkabel. En hiss kommer att anbringas i 
tornets innandöme. Ett ännu högre torn, 
562 m, kommer emellertid att inom kort byg
gas i staten Montgomery i USA. 

Engel Lödpistoler 
127/220 v. ................ 64:-
220 v ........ .. .......... . 54:-
Reservspets .............. 3: 75 
Bordställ ... .. .. . . .. .. . . ... z: -

Försilvrad koppartråd 
i dim. 0,5-0,8-1;0-1,2-1,5-2,0 
mm. Pris per meter netto -: 15, 
-: 20, -: 30, -: 40, -: 65, 1:-. 

Försilvrade kopparrör 
i dim. 2-3-5-8-lO mm. Pris per 
meter netto 1: 70, 2: 40, 4: 55, 6: 70, 
8: 40, åter i lager. 

Vibratorer 
CLASON, W E: Dietionarr of televi
sion, radar and antennas. Amsterdam 
1955, Elsevier Publishing Company. 
760 s. Pris 62,50 Dfl. 

4-pol. mottakt 6 och 12 volt 28:-

Fotodiocl 
F'örfattaren till detta lexikon är verksam vid 
Philips·koncernens forskningscentrum i Eind
hoven. Han har tidigare gjort sig känd genom 
ett mångårigt arbete vid uppläggningen av det 
intemationella decimalklassifikationssystemet. 

GP 2 för relästyrning .... 22: 50 
Reläer för dito. 

* 
AKTIEBOLAGET 

Lexikonet är så fullständigt man gär
na kan önska. Bokens huvuddel upptages av 
sammanlagt 2455 engelsk-amerikanska fackut
tryck, tiD. varje uppslagsord ges en kortfattad 
definition IIch sedan följer en översättning till 

RADIOMATERIEL 
GÖTUORG e, DrottninHatan 69 
Tel. 1122 05, 11 03 64 - Postgiro nr 423 994 

JAN BELLANDER: 

Grammofonavspelning i teori o. praktik 
Pris':" 

Kap. l. Den teoretiska bakgrunden. 

Ljud. Ljudvågor. Frekvens. Ljudfält. Ren och 
sammansatt ton. Ljudtryck och l)udstyrka. 
dB-Skala!1. örats egenskaper. Hörs~röstt.el 
och smärtgräns. Hörstyrka Qcll tonllö3d. 
Phonskalan. HörntvåeJ:. Klangfärg. Distor
sion. Linjär distorsion. FrelWen~rvOl;. Fre
kvenso1l\råde. Icke-tlnjär distprsion. Hanna
nisk dIstorsion. Intermodulation. Dynamik. 
Sambandet frekvensområde-distorsion-dyna
mik. 

Kap. 2. Grammofonteknikens grunder. 

Historik. Vertikalgravering. Lateralgra~ring. 
Inspelning av grammofonskivor. ö~ s-
frekvens. FrelWenskaraltteristflt. MAtn av 
inspe'lad hastlghetsamplhl.Jd. Radiekompen
fel'tng. Matrisering. Avspelning av grammo
fonskivor. 

Kap. I. Grammofonskivor. 

PIncheffekten. Inkorrekt nålfln'ing. Krav på 
en god nålmikrofon. Olika typer av nålmik
rofoner. Dynamiska nålmikrofoner. ~ 
elektriska nålmikrofoner. KapacitansnAnntk
rotoner. övriga nålmikrofoner. Avspelnings
nåten. Tonarmen. 

Kap. I. Avspelningsfilrstirkare. 

Förförstärkare. Bas- och diskantavskärnIng. 
Frekvenskorrektion. Effektförstärkare. Krav 
på högklassig effektförstärkare. WUliamson
förstärkaren. Leak-förstärkaren. Knapp-tör-
stärkaren. . 

Kap. T. Hictalaren. 

Dynamiska hÖjlbtlare. Flera högtalare önsk· 
värda. Diskantbögtalare. Piezoolektriaka ~ 
elektrostatiska högtalare. Delntng.sfilt~ Del
ninpfrekvens. Beräkning av deIntnpftl1er. 
Högtalarens montertn:g. Batfel. Basl'eflex
låda. Bredbandshögtalare. 

I Historik. Mlkrospårskivan. InspeInIng 1J1~ 
I variabel spArtäthet. Inspelnlngskar.akteristi- Kap. I. Filr&tlrkar~,.cce. 

ker. Dynamik. Vilken sklvtyp är bäst? 

Kap. t. Grammofonverk. 

Enke~pelare eller skivväxlare? Sva!. Prov 
med IItroboskopsklvor~ Tändstic1!:saskprovet. 
Vibl'atloner l grammofon verket. HögJdassiga 
skivspelare. Pl'OVskivor. 

J Kap. ·Ii. NAlmlkrof.aen. 

Förförstärkaren. KDrrektlonsnät. Princip
lIChemat. Ledningsdragnin«en. · MekaniBkt ut
förande. Anslutning av nAlmikrofonen. Bnun
störningar. EfrekttörstärklH'en. Pl1ncl,psc:be
mat. Motkoppl1ngens inverkan. · uteffekten. 
utgångstransformatorn. FasförskjutnJng!en. 
Motkopptlngskanalen. Mekaniskt utförande. 
Ledningsdragningen. Nätaggregatet. Inkopp
ling. Mätningar. 

Spårbredd. Lågt nAltryck .. Ltnjlir dlstorsion. 
I Icke-linjär distorsion. IntermoHulatlonsgrad. stroboskopskivor. 

S K R O T O G R A V Y R 
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ALPH4-NYHETER 

AKTIEBOLAGET 

tele-propp 
2-pol. koncentrisk enl. · SEN-R-430119 
med 6,35 mm diameter. Tillverkas även 
med 6 mm stift för specialändamål. För
sedd med dragavlastning för kabeln. 
Hölje av svart eller vit termoplast. Fin
nes även i skärmat utförande. 

Anslutning sker medelst skruv klämmor. 

tele-Jack 
för ENHALSMONTAGE i panel. 
Kan monteras såväl isolerad som 
oisolerad i varierande panel
tjocklekar. Tillverkas för såväl 
6 som 6,35 mm propp. Finnes 
även med kontaktfjäder för slu
tande eller brytande funktion. 
På begäran tillhandahålles. 
skärmkåpa. 

tele-Jack 
för VÄGGMONTAGE - infällt eller 
utanpåliggande - med kåpa eller täck
lock i vit eller brun härdplast. Robust 
och elegant utförande. ytorna släta och 
lätta att rengöra. Jack fär infällt mon
tage utfört för såväl skruv- som klofast
sättning. Ledning anslutes medelst 
skruvklämmor. 

ALPHA SUNDBYBERG· TEL. 28 26 00 

RADIO OCH TELEVISION - NR 10 - 1955 

modern 
konstruktion 

modern 
formgivning 

Ett _ fIJretag 
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Egna tillverkningar ~ 

av koaxialdetaljer: 
Kooxiella tvåstubanpassare Sl 5630 
Koaxiell kristalldiodhållare Sl 56.j8 
med BNC-kontakt eller lödanslutning för 
likriktad ström. 
Anpassarna kunna erhållas med fast 
koaxiell kridallhållare. Frekv. 1000-2000-
12000 Mp(s. 
Koaxialbland. för laboratoriebruk Sl 5720 
avstömbar för 1000-2000-12000 Mp(s. 
Frekvensmetrar för koaxialanslutning. 

För koaxialmätningar 
leverera vi vidare: 

Ståendevågmetrar, 100-10000 Mp(s. 
Dömpare och avslutningar, 1>-10000 Mp(s. 
Bolometerhållare saml lösa bolomelrar 
med mekaniskt utseende som dioder 
1 N23 och 1 N26. 
Overgångar mellan olika koaxiallednings-
dimensioner m.m. från -

POlYTECHNIC RESEARCH and 
DEVElOPMENT COMPANY, INC. 

som vi representera som generalagenter 
inom 

DANMARK, FINLAND, NORGE o. SVERIGE 

SIVERS LAD Kristallv. 18 
Högersten 
Stockholm 
Tel. 198633 

Erkänd 
välkänd 

fem språk, franska, spanska, italienska, hol
ländska och tyska. Fem index i slutet av bo
ken ger anvisnirgar från vart av dessa fem 
språk till den sökta termens nummer i bokens 
huvudavsnitt. 

I lexikonet är upptagna termer inom tele· 
visions-, radar- och antenn teknik, dvs. ett rätt , 
begränsat ämnesområde. Det finns emellertid 
från samma förlag motsvarande volym omfat· 
tande förstärkare, sändare och mottagare och 
en annan volym omfattande elektronik och 
vågledare. Tillsammans utgör dessa tre voly
mer ett ovärderligt radiotekniskt uppslagsverk, 
som bör underlätta det internationella sam· 
arbetet på detta område. Synd bara att inget 
skandinaviskt språk kommit med . på ett hörn! 

Bakom detta lexikon ligger uppenbarligen 
inte endast ganska enastående språkkunska
per utan också synnerligen grundliga radio
tekniska fackkunskaper. Utmärkt papper och 
en oklanderlig typografisk utstyrsel med 
»tumgrepp» för de olika avsnitten bidrar till 
det vederhäftiga intryck boken ger. Ett före
döme för uppslagsverk av detta slag! 

(Sch) 

Coyne technical dictionary of 4000 
terms used in television, radio, electrici
ty, electronics. Chicago 19~5. 160 s. III. 
Pris 15 :40. Erhålles genom Elfa Radio, 
& Television, Stockholm. 

Detta lexikon har sammanställts av lärarkraf
terna vid en teknisk läroanstalt, Coyne Electri
cal SchOol i Chicago. Boken omfattar ca 4000 

tekniska termer inom radio, television och 
elektronik, och för varje uppslagsord ges på 
några få rader en koncentrerad förklaring till 
uppslagsordet. Den är huvudsakligen avsedd 
för studerande, och kommentarerna till upp
-slagsorden är därför rätt utförliga även för 
elementära begrepp som »inductance», »at
mospheric interference», »anode», »amplitude 
modulation», »microphone» etc. Boken läm
par sig därför kanske bäst för nybörjare, som 
behärskar engelska språket men som saknar 
erforderliga fackkunskaper. I bokens senare 
del, ca 40 s., är upptagna en del 'rörtabeller, 
symboler, tråddata m.m. 

I Sverige kan det tänkas, att affärsfolk och 
tekniker, som vill uppöva sina språkkunska
per, skulle kunna ha nytta av boken. (Sch) 

ZUCCONI, B, CLIFFORD, M: Probes. 
Publikation nr 54 i »Gernsback Libra
ry». New York 1955. Gernsback Publi
cation Inc. 224 s. III. Pris 2,50 dollar. 

Television och FM-UKV-rundradio har dragit 
med sig en ny teknik i fråga om service på 
radioutrustningar. Genom de höga frekvenser
na i HF-, MF- och videosteg har det blivit 
nödvändigt att komplettera de »vanliga» mät
utrustningarna med anordningar, som utan 
belastning på mätkretsen demodulerar signa
len »direkt på mätstället». Den demodulerade 
signalen överföres sedan via tilledningstrådar 
eller kabel till mätinstrumentet. Dessa anord
ningar, som måste kopplas in mellan tilled
ningstrådarna till mätinstrumentet och ser-

'\ 

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

för tekniker, servicemän, amatörer 

Kursen omfattar 12 mycket innehållsrika lärobrev samt dessutom 
fullständig byggnadsbeskrivning jämtebyggmapp 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 
eft~r denna kurs! 

Klipp ur eller skriv av kupongen! ------------
Till AB BEVA-TEKNIK, Linköping 

För att Ni skall få en uppfattning om kursen erbjuda vi Eder 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Sänd mig omgående utan kostnad första brevet i :l>Tele
vislonskurs:l> av H. Richter, samt alla upplysningar. 
Önskar jag ej deltaga i kursen, returnerar jag brevet 
i ett portofritt kuvert inom 10 dagar. första brevet (i RAT I S 

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

Al lEVA-TEKNIK LINKÖPING 
TEL. 40090, 20259 

Namn ........................................... . 

Adress ...................... . ............ r •••••••• 

Postadress .............................. R. &; T. 10 
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Teleskop- I masten • når längre.~. I Antennmaster I teleskoputfö-

rande av aluminium eller stål • 
upp till 12 resp. 15 m hÖojd, lätta 

I att sänka för antennskifte och 

lätta att hOja tlll rätt mottag-

ningsnivå. Särskilt lämpliga för • långdistansmottagning, speciellt 

I när det gäller att uppfånga tro-

posfärislrt avblijcia TV-vågor. 

Herrar Pettersson och Sandblom I firma Radio & Foto i Skil
lingaryd följer med intresse ett teaterprogram från Milano. 

• den fascineran~e hobbyn 

antenn-rotor 

Antennen avsöker automa
tiskt horisonten och stannar 
på önskad position. 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 tlJI 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-Llns"
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 tm 17,S dB. 
Best.-nr l-vån./A5-SL4 

2-vån. AS-SL4S 

Danmark, Holland, Italien, 
Schweiz, Tyskland m. fl . 
länder fångas dagligen med 
Engels suveräna långdistaJls
antenn. 

Best.-nr AS-6102. 

Samma antenn I special ut
förande för Ryssland.: Mosk
va och Leningrad. Frekven
ser: bild 49 ,'15 mc, ljud ~6,2S 
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. Verkli«t för
nämliga resultat uppnås pi många platser I landet. Dagligen ser man 
TV från RYSSland, Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och italien 
m.n. länder. Gylling 8: Co, generalagenten för de förnllmsta tlJlver
karna av TV-utrustning, har allt som behövs för fascinerande TV-DX. 

AB GYLLING & Co 
StockhOlm 

Postfack 4013 
Tel. 44" 00 

Göteborg 
Korsgatan 17 
Tel. 17 51'2 

MIllmö 
Ustergat. %'7 
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• En enkel tillsats, lätt att bygga. 
• Variabel avstämning 86-102 Mc. 

Med annan lindning även andra 
• frekvenser, t. ex. poiis- och iun-
• radio (närmare upplysningar i be-
• skrivningen). , , Otroligt känslig! 
•• Signalstyrkor så låga som 5 mikro-

, 

volt kunna uppfattas; vid 50 mikro-
• volt brusfri mottagning. 
Rek.,ireru IDAG! •••••••• 
Komplett byggsats ink!. rör .... 14: 50 
Fullständiga ritningar och ar-

betsbeskrivningar ;............. 6:-

AB BEVA TEKNIK - LlNKOPING 
Tel. 400 90, 202 59. Postgiro 353161. 

ALLT FÖR RADIO - TELEVISION 

r-----------------------------\ 
OSCILLATORER 

26-2oo.QOO p/s, Sinusvåg. .:ryp GT 72 
26-200.000 p/s, Sinus- och 

kant:vAg. Typ GT 80 

• MOTSTAND 
Precisionsmotstånd, 0 . .05 'I,. Typ RPF 

DEKADMOTSTÅND 
8-111,1 kO och 6-11,11 MO 

2'/,. Typ RD 
e,l 0-110 kO-steg, 0,05 'I,. Typ RDP 

. Bl\gär specialprospekt! 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.I, 
PepparvAgen 30, Stockholm - Enskede 

Tel. 94 08 10. 

viceobjektet, går här i Sverige under benäm
ningen mätkroppar (engelska: »probes»). 

Det finns ett otal typer av mätkroppar, 
lämpliga att utnyttja fpr olika ändamål: de
modulering, signalsökning, spänningsfördubb
ling, spänningsdelning etc. Det finns också 
speciella mäthoppar för mätning av hög· 
spänning och' mätkroppar, som uppvisar sär
skilt låg kapacitans mot mätobjektet. 
• I föreliggande bok behandlas dessa olika 
typer av mätkroppar på ett instruktivt och 
»praktiskt» sätt med mängder av fotografier 
och schemor för ett otal konstruktionsvarian
ter. Även olika slag av mätmetoder i vilka 
mätkroppar utnyttjas genomgås. Boken av
slutas med ett antal foton visande den våg
form, som erhålles i olika punkter aven TV
mottagare. 

En praktisk handbok för varje amatör och 
radiolaboratorium. (Sch) 

SEN 42 01 Grafiska symboler för elek
trisk teleteknik. 95 s. Pris 9: -. För
säljes av SIS, Box 3295, Stockholm 3. 

En ny publikation, SEN 42 01 »Grafiska sym
boler för elektrisk teleteknik>, har utgivits 
av SEK. Arbetet på denna nya utgåva, som 
ersätter SEN 13-1933, påbörjades redan år 
1942. Efter krigsslutet 1945 minskades takten 
i arbetet, då det ansågs önskvärt att man 
skulle invänta resultatet av symbolarbetet in
om lEe, meh eftersom detta ar.bete fördröjts 
har endast i vissa fall internationellt godtag
na symboler kunnat införas_ 

Häftet upptar först allmänna elektrotek
niska symboler, som delvis ansluter till SEN 
1-1950, exempelvis symboler för strömk!llor, 
effektriktning, reglerbarhet, jordning, led
ningar etc_ 

Huvuddelen av samlingen upptar symboler 
för olika teletekniska komponenter, appara
ter, anläggningsdelar såsom motstånd, spolar, 
kondensatorer, filter, antenner, elektronrör, 
elektromagnetiska apparater, elektroakustiska 
apparater, apparater inom telefon-, telegraf
och radiotekniken, signalgivare, instrument 
m_m. De oa 600 symbolerna berör hela tele
tekniken utom mikrovågstekniken, vilken 
kommer alt behandlas i en speciell symbol
samling_ . 

För en och samma apparat anges ofta en 
symbol för »flerlinjeschemoT:'> och en för »en
linjeschernor». Vidare har som samlande be
nämning för komponenteli som motstånd, spo
lar, kondensatorer införts ordet tvåpot Som 
hjälpsymboler har upptagits särskilda sym
boler för olinjearitet avsedda att kombineras 
med andra symboler_ 

Denna symbolsamling och SEN 1-1950 
»Grafiska symboler för elektrisk kraftteknik» 
utgör stommen i den serie av grafiska sym
boler som utgivits av SEK_ De kompletteras 
av symbolsamlingar för mindre centrala om
råden, nämligen SEN 24-1938 »Grafiska sym
boler för bananläggningar», SEN 81 04 »Bil
elektriska symboler» samt den nyss omnämn
da planerade symbolsamiingen för mikro
vågsteknik_ 

OlMAR-rör 

16 

International Telephone and 

Telecraph Corporation - ett 

vlrldllnamn inom teletekniken_ 

__ i-allt 
. arater ... 

t\era rad'ooPP 
Bland Brimar-rören återfinnes alla 

vanliga amerikan.ska rörtyper, framställda med amerikanska 
tillverkningsmetoder och maskiner - lägsta priser - i förening 
med gammal fin brittisk industritradition - precisionsarbete 

med kvalitet. 

ftB Standard Radiofabtik 
Johannesfredsväg. 9-11, Bromma. Tel:: Sthlm 252900. Telex: 1165 
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Philips Ferroxcube är ett halvledande magnetiskt material 

med utomordentliga egenskaper. Det har praktiskt taget 

inga hysteresisförluster och är därför överlägset järnpul

verkärnor. Permeabiliteten är mycket hög. Ferroxcube har 

homogen struktllr och i motsats till pulverkärnor med iso

lerande bindemedel inga mellanrum m,ellan de ingående 

kubiska kristallerna. För radioinduslrien finns en mycket 

omfattande standardserie i detta material för spolar, 

transformatorer, bildavlänkningsenheter, ferritanteoner, 

bandinspelningshuvuden m.m. Magnetiserade detaljer av 

ett liknande material, Ferroxdure, användes t.ex. till foku

seringsmagneter och jonfällor i TV-mottagare. Här visas' 

en del av de Ferroxcube- och Ferroxdureartiklar, som fö

res som standard, men det finns möjligheter att leverera 

praktiskt taget varje önskat utförande. Vill Ni veta mera 

om dessa intressanta material, ring eller skriv till Philips, 

som gärna sänder utförliga trycksaker. 

PHILIPS 

.~ Ferroxduremagneter 
i form av ringar ger 

bättre och billigare fokusering i TV
bildrör. Ferroxdure användes också 
för jonfällor, växel~römsgenera-_ 
iorer och m9torer somt på många 
andra håll i stä llet fqr stålmagneter. 

Ring formiga ferrox
cubekärnor a nvä ndes 

i TV -mottagare för avlänkningssystem 
men har dessutom många andra an
vändningsområden ino"\ radio- och 
övrig teleteknik. 

~ Ferroxcub'eringar 
med spår användes 

TV-mottagare för avlänknings-

spolarna. Ringarna har åtta sp'år för 
inläggning av två spolsystem för 
horisontell och vertikal avlänkning. 

~Ferroxcubestavaran
~ vändes huvudsak-

ligen för inbyggda 
ferritantenner i radiomottagare. De 
ger bättre känslighet och riktnings
verkan samt mindre störningar än
inomhusantenner. 

~~~ Skruvkärnor för hög-
• - frekvens- och mellan-

Irekvenskretsar ger bra möjligheter 
till enkel och exakt inställning av 
induktanserna vid trimning. Q-vär
dena förbättras också avsevärt. 

~~ ~rr:!J Specialkärnor för 
ba ndspelarhuvuden 

har mycket stor ' livslängd, eftersom 
ferroxcubematerialetärutomordentligt 
hårt och er1dast i ringa grad nöts av 
inspelningsbandet. 

Avd. Sändarrör-Komponen ter. Stockholm 6. Postbox 6b77. Tel. 340580. För rikssamtal 340680 
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England inför kommersiell t_elevision 

Det stora debattämnet i ' eng
elska radio- och TV -kretsar 
är den kommersiella televisio
nen, som startar i höst. 

Dm 22 september i år startade den kommer: 
sieIIa televisionen i England_ Beslutet härom 
fattades först efter långa och betsiga diskus
sioner i parlamentet, och åtföljdes aven änd
lös , pressdebatt, som f.ö. ännu · inte bedarrat. 

Det första synbara resultatet av myndig
heternas beslut blev emellertid, att TY-sänd
ningar med kommersiellt inslag påborjades 
den 22 sept. från en TY-sändare i London, 
belägen inte långt bort från BBC:s gamla 
TY-sändare i Alexandra Palace_ Denna sän
dare, som kommer att arbeta på den engelska 
TY-kanalen 9 (191-196 MHz), kommer att 
få en effekt på ca 60 kW (erp) och kom
mer därigenom att få ungefär samma räck
vidd som BBC:s sändare. 

Det är - väl att märka - inte fråga om 
kommersiell television ·av am@rikansk modell. 
Reklaminslagen från den nya sändaren kom
mer att bli mycket diskreta och begränsade 
till sex minuter »spot announcements» i tim
men, v.ilket . innebär att det endast blir kor
tare reklamavsnitt i början eller i slutet av 
de egentliga programmen. Ingen annonsör 
får heller veta till vilket program hans spot 
announcement kommer att anknytas. Pro
grammen i övrigt kommer i stort sett att läg
gas upp på samma sätt 'som BBC:s TY-pro
gram, även om man kanske får räkna med ~n 
viss dragning åt lättare inslag. 

Ytterligare en kommersiell TY·sändare till
kommer inom kort i Lichfield (186-191 
MHz) i närheten av Birmingham och inom 

" ett år eller två skall ytterligare kommersiella 
TY-sändare tillkomma i norra England b1.a_ 
en i närheten av Liverpool (191-196 MHz)_ 
Inom en inte alltför avlägsen framtid räknar 
man med att hela England skall vara täckt 
med ett kommersiellt TY-nät med ungefär 
samma täcknin!!: som BBC:s. 

Programmen kommer att produceras av ett 
antal programbolag, vilka som finansiärer i 
många fall kommer att ha tidningar .·eller tid
ningsgrupper; exempelvis kommer i : .London
området de kommersiella programmen att pro
duceras av London Associated R'edijjusion, 
bakom vilket bolag står tidningarna Daily 
Mail och Evening News. Detta bolag kom
mer att göra programmen måndagar-fre
dagar. Weekendprogiammen skall däremot 
produceras av ett annat programbolag, Asso
ciated Broadcasting Comp (ABC). På lik
nande sätt skall programverksamheten för 
kommersielIå TY-sändningar inom övriga om
råden av England organiseras. 

ITA 

Som övervakare över den kommersiella tele
visionen i England står den av regering och 
parlament tillsatta myndigheten Independent 
Television Authority (lT A), som dels kommer 
att sköta den sändningstekniska sidan, hygga 
stationer och överföringsledningar till dessa, 
dels kommer att auktorisera de programbo
lag, som skall ha hand om programproduk
tionen. ITA kommer däremot inte att bygga 
och inreda studios, det blir programföre
tagens sak. 

Stora. pengar 

Det är stora pengar, som här skall sättas 
rörelse . .programbolagen skall betala hyra till 

ITA för resp. sändarnät och ITA:s budget 
redan under första verksamhetsår~t beräknas 
uppgå till ca 3 milj_ pund. Man räknar med 
att varje 'programföretag måste ha ett kapital 
av samma storleksordning för att hålla det 
hela i gång och måste också vara beredd att 
ligga ute med mycket pengar, då det kan för
utses att det kan dröja länge, innan det blir 
någon vinst. För annonsörernas del - det är \ 
ju de som skall finansiera verksamheten -
blir let i sanning ingen billig sak: siffran 
l 000 pund i minuten har nämnts i detta 
samman~ang. 

Kritik 

Nu frågar man sig i England: finns det så 
mycket pengar i annons- och reklambranschen, 
att det går att få ut de fabulösa summor, 
som krävs för att hålla i gång den kommer
siella televisionen? En del tvekar om sva
ret, andra påpekar att det i England under 
ett år omsätts ca 250 milj. pund på reklam, 
och enbart 10 % härav skulle ju förslå fö.r 
att klara ITA:s affärer. 

Redan i början av september var emellertid 
8 milj. pund bokade för nästa säsong för det 
kommande året, vilket visar, att de stora 
reklambolagen i England är villiga att redan 
från början stödja det nya reklammedlet un
der de första åren, även om utbytet san
nolikt torde bli rätt klent, innan folk hinner 
få tillsatser eller de nya flerkanalsapparater, 
som krävs för att man skall kunna ta in det 
nya kommersiella programmet. 

Man frågar sig också i England, vilken 
verkan ITA:s verksamhet kommer att få på 
BBC:s program. Konkurrens skadar aldrig
det är alla engelsmän eniga om - o~h att 

(Fort •. på nästa sida) 
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" 
det kan komma att betyda en förbättring av 
programmen, kan man redan nu konstatera: 
BBC:s TV-program har plötsligt blivit liv
ligare och mer omväxlande. Man måste ju på 
det hållet möta konkurrensen i tid. Men hur 
blir det i längden? Förslår talangerna på 
området för två parallella TV-nät, som var
dera skall köra med ett femtio timmars pz:o
gram i veckan? 

Många kritiker i England framhåller ock
så, att BBC skött sig så bra, att det inte är 
rätt att ta ifrån dem monopolet. Man anser, 
att konkurrens kunde man ha fått fram in
ternt, exempelvis på så sätt att det blivit ett 
TV-program av typen »Home-Service» och ett 
program av typen »Ligllt»_ Det skulle ha bli
vit billigare, om de tekni~ka resurserna fått 

, vara kval' på en hand, och en inbördes kon
kurrens mellan olika grupper hade kunnat 
hålla programstandarden uppe. 

Från nationalekonomiskt håll sägs också, 
,att man egentligen inte har råd med den ex
travagans, som den kommersiella televisionen 
innebär: ert enorm investering i nya TV
apparater och anläggningar i stället för en 
.ökad export. Radioi~dustrin får visserligen 
bråda dagar att tillverka mottagare för flera 
kanaleF, tillsatser, studio- och sändarutrust
ningar, men hur går det då med den för 
England så livsviktiga exporten, om radioin
dustrins produkter på detta sätt sugs upp av 
hemmamarknaden? 

Slutligen finns det pessimister, som säger, 
att den kommersiella televisionen i England 
inte kommer att bli så långvarig. Om ett eller 
ett par år kommer den kritiska punkt, då 
TV-annonsörerna efter den första förtjusning
en börjar kalkylera mera kallt affärsmässigt_ 
Hur går det då? Räcker de pengar, som 
man sedan kan få in, till för att hålla det hela 
i gång? 

Många frågetecken tornar sålunda upp sig 
inför den engelska kommersiella televisionens 
start. Hur det hela kommer att avlöpa får 
man inte veta i höst, men kanske om ett år 
eller så. Utgången avvaktas med intresse inte 
minst i andra länder, där televisionen har 
svårt att komma ur startgroparna. 

Hittills har den påträngande och hämnings
lösa amerikanska kommersiella televisionen 
varit det enda alternativ man kunnat ställa 
upp mot en mer eller mindre byråkratiserad 
television i statlig regi. Det engelska TV-, 
experimentet bör ge intressanta upplysningar 
om vilka möjligheter, som kan ligga förbor
gade i en neddämpad kommersiell television 
under statlig kontroll. (Sch) 
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AKTUelLT 

Radio- och TV-nytt från Tyskland 
RT:s red. har gjort en rundresa 
till de två stora radioutställ
ningarna i höst, i Diisseldorf 
och London, och ger här de 
första sammanfattande intryc
ken. Specialartiklar kommer i 
följande nummer. 

Grosse Deulsche 
Rundfunk. Fernseh. 

und Phono.Ausstellung 

Vasseldor/ i september 

T ysk grundlighet och teknisk skaparkraft för
nekar sig inte heller på denna den tredj!l tys
ka radioutställningen efter kriget. De fram
steg, som gjorts sedan förra utställningen, 
1953, är kanske inte så revolutionerande, sna
rare kan man kll1lske tala om att en stabilise
ring inträtt. Men den mördande konkurrensen 
inom den tyska radioindustrin har lett till ett 
makalöst tekniskt överdåd, när 'det gäller 
rundradioapparater och televisionsapparater, 
och man vågar nog påstå, att de moderna tys
ka apparaterna har en teknisk fulländning 
som saknar motsvarighet i världen. 

Det bestående intrycket är förutom denna 
påfallande tekniska lyx den lyhörda beredvil
lighet, med vilken radiofabrikanterna tillmö
tesgår, varje nyck från den köpande radiopu
blikens si~a. Tekniska finesser, exempelvis 
fjärrkontroll, tangentinställning, 3-D-klang, 

Fig. 1. På Diisseldorf-utställningen demon
strerade Tele/unken hur tillverkning av UKV
enheter på löpande band går till. 

som visar sig slå an på köparna, dyker med 
snabbheten aven kedjereaktion upp på alla 
fabrikanternas apparater. Prisnivån på slut
produkterna är, trots all teknisk lyx, förbluf
fande låg. 

Utställningen har - om uttrycket tillåtes 
;- något av amerikanskt glamour över sig. 
Många fabrikanter har utställningsmontrar av 
nära 100 m längd ofta försedda med en ut
smyckning av monumentala mått. Grundigs 
entre med en jättelik springbrunn, draperier, 
trappor och kulisser skulle exempelvis utan 
vidare kunna duga som dekoration på en ope
rettscen. Om man inte såg hjulångarna och 
de långa pråmsläpen nere på den makligt 
framglidande Rhen strax nedanför utställ
ningen, skulle man kunna tro, att man befann 
sig i USA: 

Optimistisk stämning 

Det är kort sagt en utställning med påfallande 
optimistisk underton. Tar man del av den sta
tistik, som den tyska radioindustrin kan upp
visa, förefaller också denna optimism synner
ligen välgrundad. 

Till en början kan noteras, att antalet till
verkade televisionsmottagare under första halv
året 1955 är uppe i 175 000. Och det anses 
inte osannolikt, att man vid årets slut är uppe 
i en årsproduktion av ca 350000 apparater! 

Mera siffror! Under 1954 tillverkades 2,9 
milj. rundradiomottagare i Väst-Tyskland. En 
nästan lika stor siffra väntas bli uppnådd 
detta år. 1,8 milj. apparater beräknas kunna 
avsättas på hemmamarknaden, som ännu inte 
är mättad med UKV-mottagare och där en 
fortlöpande förnyelse av det gamla apparatbe
ståndet fortfarande är i gång. Exporten be
räknas samtidigt gå upp till ca l milj. appa
rater. 

Fig. 2. Motordriven avstämningsenhet i en av 
Philips' mottagare »Capella 753». Möjliggör 
inställning på sex godtyckliga sändare, tre 
på UKV, två på mellanvåg och en på lång
våg. 
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och ' England 
Prisutvecklingen 

Det kan genast fastslås, att de tyska priserna 
på televisions- och radioapparaterna är utom
ordentligt hårt pressade_ Den starka konkur
rensen och de stora tillverkningsserierna har 
drivit ner priserna till en nivå, som faktiskt 
ligger under förkrigstidens priser på apPilra
ter av betydligt enklare standard. 

Botten tycks emellertid nu vara nådd, och 
en viss omsvängning skönjbar. Sålunda före
faller det som om nuvarande rundradiomotta
gare i medeldyra prisklassen 270-370 DM 
(som omfattar mottagare med UKV +LV + 
MV + KV, med flera högtalare för 3-D-klang, 
tangent inställning för våglängdsomkoppling 
m.m.) skulle tendera att öka något i pris. Det 
är de ökade lönerna och ökade priserna på 
råvaror; som börjar slå igenom. 

Arbetarlönerna ligger f.n. inom radioindu
strin omkring 1,80-2,00 DM, vilket betyder, 
att ile 'ännu endast uppgår till något mer än 
hälften av motsvarande svehska arbetarlöner. 
Åtminstone delvis förklar;r väl detta den tys
ka radioindust~ins enorma konkurrenskraft. 

För 698 DM fanns det ett flertal tekniskt 
sett fullgoda '·'iyper '-;;v tyska TV-mottagare 
med -43 cm bild rö;: Det normala priset för 
mera påkostade apparater ligger annars om
kring 750 DM. Med tull (f.n. 20 %) och 
frakt blir det »svenska priset» 1100-1200 kr, 
vilket betydligt understiger vad svensktillver
kade mottagare av samma utförande f.n. be
tingar. 

Fig. 5. Fjärrmartövreringsenhet, avsedd för 
TV-mottagare från Graetz. Anslutes till TV
mottagaren via en kabel, användes för in
ställning av ljusstyrka, kontrast och ljud
volym. 

Fig. 3. Liten tysk rundradiomotta
gare för LV, MV och UKV, ferrit
antenn, tryckknappar för områdes
omkoppling, sex rör. Pris: 200 DM! 

Fig_ 4. Chassiet för Philips' motta
gare »Capella 753». Denna motta
gare saknar utgångstransformator 
och har fyra EL84 i slutsteget. 400 
ohms högtalare. T.h. nättransfor
matorn, längst t.V. motoravstäm
ningen. Se fig. 2. 

Av ingenjör JOHN SCHRÖDER 

Golv~ottagare för television ligger emeller
tid i betydligt högre prisklass; för dylika mot
tagare med 53 cm rör kommer man upp i pri
ser omkr. 1400 DM, och når därvid en pris
nivå, där svensk radioindustri framgångsrikt 
bör kunna ta upp konkurrensen. 

Rundradiomottagare 

Man kan numera tala om en nästan hundra
procentig täckning av Väst-Tyskland med FM
UKV-rundradio. Sammanlagt är här i drift 
136 UKV-sändare, som ger fullt tillräcklig 
fältstyrka inom praktiskt taget varje vrå av 
landet. Någon försäljning av rundradiomot
tagare annat än med UKV-område är ot~nk
bar, och samtliga apparattyper på marknaden, 
inklusive ' bilradio- och resemottagare, är där- ' 
för UKV-utrustade. 

En påfallande tendens i fråga' om de tyska 
rundradiomottagarna är den flitiga använd
ningen av tryckknappar, som 'faktiskt kom
mer en del apparater att likna miniatyrpia
non. Iögonfallande är också tyskarnas förkär
lek för utsirningar med mässinglister, vilket 
ger de tyska mottagarna ett karakteristiskt 
utseende. Variationsgränserna är emellertid 
rätt, snäva, och smaken på detta område tycks 
vara tämligen likriktad. 

Tekniskt sett är de tyska mottagarna utom
ordentligt fulländade, och utan tvekan får man 
f.n. mera radio för pengarna än någonsin, 
när det gäller tyska rundradiomottagare. Så
lunda är praktiskt taget alla nya rundradio
mottagare, utom de allra billigaste, försedda 
med flera högtalare för att åstadkomma 
»3-D-klang». I fråga om 3-D-tekniken har 
man kommit fram till en del nyheter, som är 
ägnade alt förbättra rundstrålningskarakte
ristiken för höga toner. 
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Fig. 6. Siemens' nya »Kammermusikgerät~. 
I bakgrunden högtalarenheten, i förgrunden 
avspelningsenheten med bandspelare, gram
mofon-, UKV-enhet, samt hi-fi-förstärkare. 

I toppklassmottagarna- har man ofta till
gripit speciella kopplingar för att åstadkom
ma viss stereoverkan. I en del fall har man 
börjat tangera »hi-fi-standard» i fråga om 
ljudåtergivningen. Radiomottagare eller -gram
mofoner med separat högtalare förekommer 
dock endast i begränsad utsträckning, men ett 
ökat intresse för hi-fi-anläggningar var klart 
påtagligt. 

En högst påtaglig utvecklingstendens är 
en benägenhet att öka komforten vid mot
tagarnas inställning. Sålunda finns det prak
tiskt taget alltid tryckknappar för bandom
koppling och ofta två eller flera tryckknappar 
för mottagning av lokalstationen på MV, LV 
eller UKV. I mera exklusiva mottagare kan 
man t.o.m. finna motordrivna anordningar, 
som inställer mottagaren på vissa på förhand 
utvald-a stationer. Automatisk frekvensregle
ring håller därvid mottagaren rätt .. ins.tälld-på 
bärvågen. 

l vissa motJagare har man gått in för ökad 
selektivitet på UKV (bl.a. genom att sänka 
mellanfrekvensen från 10,7 till 5,5 MHz) för 
att klara trängseln på UKV-banden som fak
tiskt börjar bli väl besatta i och med att 
UKV-nätet nu är fullt utbyggt i Tyskland. 
Apparater med ökad selektivitet på AM-om
rådena förekommer också. 

TV -mottagare 

I fråga om TV-mottagare kan man konsta' 
tera en tendens mot ökad bildstorlek, 43 cm 
bildrören förefaller att ha den populäraste 
bildstorleken men en tendens mot ökad an
vändning av 53 cm bildrör kan spåras. Det 
finns också mottagare med ännu större bild
rör (importerade amerikanska bildrör, 62 och 
72 cm). Däremot finns det endast få projek
tionsmottagare av konventionell typ med 
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Fig. 7. Ny bandspelare typ KL65 från AEG· 
Tele/unken-. Tryckknappsbetjäning. Små di
mensioner, 31 X 13X 23 cm. Yikt : 7,5 kg. Pris; 
~DM. 

Fig. 8. Den nya högtonshögtalaren, system 
»Ionofon» ursprungligen fransk up'pfinning, 
har utvecklats vidare av Tele/unken. Arbetar 
utan membran och med joniserat luftskikt 
som ljudalstrare. 

Smid t-optik. En intressant nyhet demonstre· 
rades av Siemens, en filterglasskiva framför 
bildröre~, som spärrar andra ljusvågIängder 
än de som bildröret själv avger. Ökad bild
kontrast erhålles härigenom vid dagsjus eller 
artificiell belysning i rummet. 

Även i fråga om TY-mottagarna märker man 
en tendens till ökad inställningsbekvämlighet. 
Sålunda är mottagarna ofta försedda med spe. 
ciella anordningar för fjärrkontroll, vanligen 
finns i dessa anordningar volymlsontroll för 
ljudet och ljuskontroll för bilden, i vissa 
fall även kontrastreglering. Fjärrkontroll. 
enheten utgöres vanligen aven liten låda 
med rattar, lådan anslutes via en kabel 
till mottagaren. Fördelen med dessa anord· 
ningar är givetvis, att man vid inställning 
av ljud och bild kan sitta kvar på den plats, 
där man betraktar bilden. Nackdelen är, att 
man efter avslutad mottagning måste se till 
att kabeln blir ihoprullad och fjärrkontrollen
heten anbringad på sin plats. (Det skall bli 
intressant att se hur dessa anordningar kom
mer att tas emot av vårt svenska SEMKO!) 

I TY-mottagarna tycks man ·genomgående 
lägga ned rätt litet extra arbete på ljuddelen. 

, Man resonerar som så, att bilden alltid drar 
till sig så stor del ·av uppmärksamheten, att 
man inte tänker så mycket på ljudkvaliteten. 
Dock kan man konstatera, att man i ett fler
tal större TY-mottagare gått in för 3-D·klang 
för att öka ljudets rymdverkan. . 

TV -anteDlier m. m. 
I fråga om· TY·antenner är också en del ny
heter att notera, exempelvis antenner med 
antennelementen överdragna med plastisole
ring för att förhindra korrosion och anten
ner, som uppbyggts av betydligt klenare ma-
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Fig. 9. Kombinationsante,nner för FM och TY 
från Hirschmann. 

Fig. 10. Mätanordning för uppmatnmg av 
fältstyrka och för provning av TY·antennin
stallationer. Består aven komplett TY-mot
tagare, ev. spökbilder studeras på bildskär
men. 

terial än tidigare varit vanligt, dessutom bred
bands- och ,kombinations antenner l!V olika 
slag. Antennerna är i allmänhet dimensione
rade för 300 ohms nedledning. 

• Antennförstärkare och centralanläggningar 
för television finns också i ett flertal utföran
den att beskåda; det finns flera tillverkare 
med hela serier av utrustningar för central
radio och television för alla tänkbara kom
binationer och abonnentantal. 

High fidelity 

En hel del intressanta saker i fråga om 
hi-fi-utrustningar kan noteras. Först må näm
nas Siemens nya »Kammermusikgerät», en an-

. läggning i absolut toppklass; den utgjordes 
aven på hjul anbringad en~et innehållande 
hi-fi-förstärkare, UKY-mottagare, bandspelare 
och grammofonverk och via en kabel förbun
den med en högtalarenhet av synnerligen akt
ningsvärda dimensioner och innehållande 4 st. 
25 cm och 6 st. 10 cm högtalare. Tyvärr fanns 
det på grund av det enorma publikintresset 
inte möjligheter på utställningen att få en 
ostörd demonstration, men man har all an
ledning att tro, att denna nya anläggning i 
prestanda överträffar Siemens gamla »Kam
mermusikgerät», som på sin tid var en anlägg
ning utan medtävlare i fråga om fullödig 
ljudåtergivning. 

Transistorer 

I fråga om transistorer får man kanske· säga, 
att man nog väntat sig några tyska nyheter 
i fråga om HF-transistorer, men de flesta 
företagen på området, Siemens, Tele/unken 
och lntermetall har endast sparsamma upp
lysningar att ge och hänvisar till det fort
gående utvecklingsarbetet. Inom ca ett. år 

räknar man emellertid med att HF-transisto
rer skall vara klara att släppas ut på mark
naden. 

De intressantaste nyheterna uppvisar Inter
metall, som har intimt am~rikanskt samarbete. 
Bl.a. har detta företag utvecklat nya små pnp
transistorer med endast 3,5 mm diameter och 
7 mm längd och en serie nya skikttransistorer 
för hög effekt, 3, 7,5 och 15 W. 

Tryckta kretsar 

Intresset för tryckta kretsar i Tyskland är 
mycket litet, och i själva verket finns det inte 
en utställare, som har något att erbjuda på 
detta område. Orsakerna härtill är uppenbar
ligen de låga tyska arbetslönerna, som gör en 
omläggning till denna nya teknik mindre 
ekonomiskt lönande. 

Diverse 

I fråga om grammofonmotorer är egentligen 
endast att säga, att fabrikanterna huvudsak
ligen tycks syssla med att för.bättra tidigare 
konstruktioner för att få dessa så fria från 
rumble som det tekniskt är möjligt. Denna 
omständighet har tidigare ofta förbisetts i 
tyska konstruktioner, men nykonstruktionerna 

Fig. Il. Transis
tor med kylflän
sar för 15 W ut
effekt. (lnterme
tall.) 

uppvisar enligt uppgift betydligt förbättrade 
egenska per i detta avseende. 

En nyhet för säsongen är enkla skivspelare 
med automatik: i dessa lägger man på skivan, 
trycker på en knapp märkt M (mikrospår) el
ler N (normalspår ), varvid grammofonverket 
startas och avspelning al}tomatiskt sker med 
rätt nål och rätt hastighet. Efter avslutad av
spelning stannar grammofon motorn och ton
armen återgår i viloläge. 

En billig bandspelare ( 440 D M ! ) med 
toppdata presenteras av AEG-Tele/unken. 
Bandspelaren, som har ' tryckknappsmanövre
ring, arbetar med bandhastighet~n 9,5 cm/ s 
och dubbelspår. 260 m band ger 90 min. spel
tid. Apparaten levereras antingen med eller 
utan inbyggt slutsteg och högtalare. 

London i september 

Radio Show 

1955 

Kommer man direkt från den tyska radio
utställningen i Diisseldorf till Radio Show i 
London kan man inte undgå att frapperas av 
kontrasten mellan tysk och engelsk radiobyg
genskap av i dag. 
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Det tyska tekniska överdådet i fråga om 
radiomottagarnas ' utrustning lJled 3-D-klang, 
tryckknappsavstämning, fjärrkontroll etc. och 
den omfattande utsirningen av apparaterna 
har sålunda inte någon som helst motsvarig
het i England. Den engelska stilen på detta 
område karakteriseras aven återhållsamhet 
och \ en begränsning till det allra nödvändi
gaste, som "närmar sig det påvra. Tyskarna 
har måhända drivit den tekniska lyxen för 
långt, men engelsmännen har nog hamnat för 
långt åt andra hållet: de engelska apparater
na verkar - med en del undantag - genom
gående trista och »billiga». 

Men billiga är de inte räknat i pengar, i 
varje fall inte på hemmamarknaden, där 50 % 
lyxskatt utgår på radiomottagare, TV-mot
tagare och grammofoner. Som ett exempel 
på prisförhållandena kan nämnas, att under 
det att en tysk TV-mottagare imedelprisklass 
går på 648 DM, kostar motsvarande engelska 
TV-mottagare ca 80 gnsI (inkl. lyxskatten), 
vilket motsvarar ca 950 DM. I detta sam· 
manhang måste man också ta hänsyn till att 
de engelska TV-mottagarna är något billigare 
i tillverkning genom det lägre linjetalet, som 
möjliggör enklare schemalösningar för av
böjningskretsarna och som också tillåter en 
förenkling i HF- och MF-delen. 

Dubbla TV-program 

Men utvecklingen har inte stagnerat i Eng- ' 
land. Det intressantaste är kanske de kom
mersiella TV-program, som startar den 22 sept. 
i år.2 Till en början startas en ny TV-sän
dare på ca 60 k W i London på den engelska 
kanalen 9 091-196 MHz). Denna sändare 
kommer att efterföljas av ett flertal andra 
kommersiella sändare i olika delar av Eng
land, samtliga dessa nya sändare kommer att 
arbeta på kanaler inom band III. 

Detta med kommersiella program på band 
III har ur teknisk synpunkt dragit med sig 
åtskilligt nytt, bl. a. nya mottagare med 
kanalväljare (med i allmänhet 13 kanaler), 
som tidigare varit nästan ' okända i England. 
Vidare har det kommit fram åtskilliga kon
vertar för att möjliggöra mottagning på band 
III med en band-I-mottagare. Man bör be
tänka, att det i England f.n. finns 4,5 milj. 

Il gns=21 shilling = 15 : - Skr. 
l DM = ,1.25 Skr. 
l pund = 20 shilling = 14:25 Skr. 

2 Se artikel på sid. 19. 

Fig. 12. Konverter avsedd att möjliggöra mot· 
tagning på band III med en mottagare, av
stämd till kanal inom band I. Kontinuerlig 
avstämning. Tillverkare: EMI. Pris: 10 pund 
17 sh. 

Fig. 13. Första euro
peiska rese-TV-mot
tagaren. Går på 6 V 
ackumulator, alterna
tivt på nät. Försedd 
med 9" bildrör och 
kanal omkopplare. 
Kan också användas 
för FM-UKV-mottag
ning. Vikt: ca 15 kg. 
Tillverkare: E K Cole 
Ltd. 

y 

Fig. 15. Kanalväljare för 
samtliga engelska kanaler 
inom band" I och III. Avsedd 
att inmonteras i befintliga 
TV-mottagare avsedd för en
dast en kanal inom band I. 
Pris : 6 gns. Tillverkare: His 
Masters Voice. 

Fig. 16. FM-UKV-avstäm
ningsenhet avsedd att mon
teras i rundradiomottagare 
av fabrikat His Mastt:rs 
V oice för att möjliggöra 
mottagning av FM-UKV
rundradio. 

TV-abonnenter med mottagare enbart för en 
TV-kanal inom band I. mBC:s TV-sänd
ningar från sammanlagt 10 TV-sändare sker 
genomgående på kanaler inom band I.) 

Vidare har det framkommit en hel del nya 
TV-antenner och TV-antenntillsatser för att 
göra gamla antenner användbara för mottag
ning av de kommande band-III-sändarna. 

TV'-mottagare 

I fråga om de nya TV-mottagarna kan man 
notera, alt mottagare med 18 cm bildskärm, 
som var rätt vanliga förr, har helt och hållet 
kommit ur marknaden. Det finns dock fort
farande mottagare med 30 cm skärm, men 
36 cm och 43 cm är numera de vanligaste 
bildskärmsstorlekarna. Det fanns också appa
rater med 53 cm bildrör, men man hade ett 
bestämt intryck av att 405:linjerssystemet 
inte tillåter så stora bildytor i ordinära } ,!m 
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Fig. 14. Billig engelsk TV-mottagare 
från Murphy, 12" bildrör, 13 ka
naler. Pris : 50 pund inkl. skatt. 

genom den störande rasterstrukturen, som blir 
starkt framträdande, när en 405-linjersbild be
traktas på e~ stor bildskärm på nära håll. 
Det förefaller, som om 36 eller möjligen 43 cm 
bildrörsstorlek skulle vara det optimala för 
ordinära hemmottagare, när det gäller 405-
linjerssystemet. 

Med hänsyn till de kommersiella sändarna 
på band III har fabrikanterna i större ut
sträckning än tidigare infört automatisk för
stärkningsreglering i TV-mottagarna. Detta 
för att kompensera för variationer i fältstyr
kan från olika sändare. En tendens i nyare 
apparater är också att öka deras känslighet 
och röran tal. Kaskodingång förefaller att ha 

' vunnit insteg i de flesta nya mottagartyper. 
Synkkretsarna har uppenbarligen blivit före

mål för vissa förbättringar, och flywheel-syn
kroniseringen har tillkommit i åt~killiga. I en 

(Forts. på s'id. 38) 
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A~TUELL T 
Television under vatten 

Särskild uppmärksamhet hade man vid de
monstrationerna ägnat undervattenstelevisio
nens möjligheter. En båt med inmonterad un
dervattens-TV-utrustning och utrustad med en 
kamera, som kunde nedsänkas till ett djup av 
1100 m, anvandes ,vid praktiska demonstra
tioner, som utfördes på Ziirich-sjön. 

Fig. 1. Genom att montera två special·TV·kamerpr sida vid sida kan man lätt ordna med stereo· 
skopisk upptagning av TV·bilder. 

Fördelen med en sådan utrustning är, att 
man kan gå betydligt djupare ner än vad en 
dykare förmår. Vidare kan man arbeta med 
kameran i dykläge hur lång tid som helst, och 
slutligen kan undervattensobjektet observeras 
aven större krets av fackfolk ombord på far
tyget, varigenom dessa inte är beroende av 
dykarens egna iakttagelser och hans förmåga 
att beskriva vad han sett. 

Televisionen i teknikens och 
.forskningens tjänst 

I praktiken arbetar man - exempelvis vid 
uppsökandet av vrakdelar - lämpligen med 
såväl dykare som undervattens-TV-utrustning 
och annan elektronikapparatur. Först lokali
seras objektet under vattnet · med ultraljud, 
därefter bestämmes platsen noggrant med un
dervattenstelevision och - där vattendjupet 
tillåter - skickas dykare ner för detaljunder
sökningar och ev. bärgningsarbete. Undervat
tenskameran har fått namnet »Comet», ett 
namn som den fick efter det att utrustningen 
med framgång utnyttjades för att ur djupet 
få upp vrakdelarna av <let flygplan av typen 
»Comet», som störtade i Medelhavet för nå
gon tid sedan. 

Specialtelevisionens möjlighe
ter inom industri, fotskning, 
undervisning m. m. demonstre
rades vid· en i fackkretsar myc
ket uppmärksammad utställ
ning i Zurich. 

D et engelska företaget Pre Ltd i England, 
som lagt upp en omfattande serie av appara
tur för specialtelevision, demonstrerade den 
senaste nyheten på området vid en utställning 
i Ziirich .j maj i år. Framför allt var det en 
anläggning för undervattensbruk och en färg
televisionsanläggning, som tilldrog sig in
tresset. 

Stommen i Pye's special-TV· anläggningar 
är en liten kamera, storlek 13X13X27 cm, 
som tack vare sin låga vikt, 3,8 kg, är lätt 
transportabel. Denna kamera är bestyckad 
med ett vidikonrör, vilket ger hög ljuskäns
lighet. Kameran kan förbindas med tillhöran
de synkpulsgenerator och mottagare via en 
90 m lång kabel. Mottagaren, som normalt är 
försedd med 36 cin bildrör, har anordningar, 
som möjliggör fjärrmanövrering av kamerain
ställningen. 

Special-TV-utrustningarna byggs antingen 
för 405, 625 eller 819 linjer. Två kameror kan 
med specialoptik lätt apteras för upptagning 
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av 3·D-bilder. Härvid monteras båda kame
rorna intill varandra och med linserna på 
ögon avstånd. Se fig. 1. På mottagaresidan 
måste man då ha två mottagare placerade med 
bildskärmarna i 90 0 vinkel mot en speciell op
tisk enhet, som via speciella polarisationsfilter 
kastar de två bilderna på en gemensam skärm. 
Se fig. 4. Denna betraktas sedan genom pola
riserade glasögon varyid en stereoskopisk bild 
erhålles. På kamerasidan behövs inga tillsats
anordningar. 

På utställningen demonstrerades åtskilliga 
användningsområden för special-TV. Man hade 
exempelvis placerat en TV-kamera under 
bakre axeln på en personbil, under det att mot
tagaren inklusive strömförsörjning etc. place
rats inuti vagnen. Under bilens gång över 
ojämn väg kunde man därvid i bilen på bild
skärmen i detalj studera rörelserna hos stöt
dämparna och fjädringsanordningarna. Dylika 
undersökningar är knappast möjliga annat än 
med hjälp av special-TV. 

Liknande utrustningar kan användas på 
platser, som inte utan vidare är tillgängliga 
eller som är farliga att vistas i. Som exempel 
härpå visades en vindtunnel, där modell
planets reaktion vid olika vindhastigheter i 
detalj kunde följas med hjälp aven TV
kamera och mottagare. 

Höljet för kameran är utfört i korrosionslie
ständig metall med skruvar ovs. av rostfritt 
stål. Fokuseringsanordningar och bländaröpp
ning ställes in med fjärrkontrollanordningar_ 
Även linsbyte sker genom fjärrmanövrering 
från mottagaren. Man har två objektiv med 
en synvinkel av 58 resp. 35 o. Framför kame
ran är anbragd en ca 4 m lång stång, som 
bl.a. användes för bestämning av avståndet 
mellan kamera och objekt. Nedanför kameran 
är i en utbyggd vinkel anbringad en kraftig 
strålkastare, som ständigt belyser kamerans 
synfält. 

I motsats till andra special-TV-kameror 
från Pye utnyttjas i Come t-kameran ett bild
ortikonrör som kamerarör. Detta rör har 
nämligen betydligt större Ijuskäns1'!ghet än 
det mänskliga ögat. Kamerans vikt är 95 kg • . 

Fig. 2. TV-kamera monterad 
under chassiet på en bil 
och inriktad på stötdämpare 
och fjädrar ger möjlighet 
till detaljstudiuin av fjäd
ringsanordningarna, när bi
len är igång . .... 

Fig. 3. Här sänkes Pye's 
undervattenskamera ner 
Ziirich-sjön. ~ 
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Fig. 4. Vid 3.D.upptagning av bilder an.vän· 
des två TV·monitorer samt en optisk enhet, 
som ger en dubbelbild. Framför varje monitor 
är anbringat ett polariserande filter och be
traktaren får se bilden genom 'polariserade 
glasögon. 

men vikten sjunker till 45 kg i undervattens
läge. 

Det finns också en liknande kamerautrust
ning avsedd att manuellt manövreras av dy· 
kare. Dessa kameror, som är försedda med 
två kraftiga handtag, är särskilt lämpliga 
exempelvis vid undersökningar av kajanlägg
ningar, skeppsskrov efter sammanstötningar 
och dylikt. 

Färgtelevision 

Mycket effektfull var demonstrationen aven 
anläggning för färgtelevision, som utvecklats 
speciellt för medicinska och andra forsknings
ändamål. I denna utrustning arbetar kameran 
med roterande färgfilter. Man arbetar ' därvid 
med ett system med 625 vertikala linjer och 
med en total b~ndbredd på 15 MHz. 150 bild
fält per sekund, 50 för vardera grundfärgen, 
överföres. Kameran är bestyckad med en bild
ortikon och för belysningen krävs det ca 
2500 lux. I mottagaren utnyttjas ett 53 cm:s 
trefärgs bildrör från ReA. 

• 

Fig. 5. TV-kamera monterad på ett mikroskop 
ger stora, tydliga bilder på en TV·mottagares 
bildskärm, som bekvämt kan observeras av ett 
större auditorium. 

Fig. 6. TV-kameran är för demonstrations
ändamål uppställd så att den i detalj följer 
en urmakares arbete. På bildskärmen erhålles 
en tydlig närbild av hans arbete. 

Televisionsnätet byggs ut 
•• 

iOsterrike \ 

I aug. i år startades i Österrike 
offentliga TV -sändningar från 
fyra sändare. Sändning sker 
tre kvällar i veckan med film
aktualiteter och andra program. 

D en l aug. i år togs fyra TV-sändare i 
Österrike i drift, i Wien, Graz, Linz och Salz
burg. Programmen produceras i en studio i 
Wien, som bl.a. har tillgång till en välutrus
tad reportagevagn. Programmet överföres till 
de olika sändarna via provisoriska radio
länkar. 

Sändaren i Wien är på l kW, och med en 
antenn vins t av 6 ggr erhålles en effektivt ut
strålad effekt av ca 6 kW. Sändarna vid Graz 
och Salzburg är på 800 resp. 400 W, under 
det att Linz-sändaren t.v. kör med endast 
50 W. Uppgifter om kanaler, antennhöjd m.m. 
se tab. 1. Linz-sändaren har fyrfaldig effekt
förstärkning i riktning mot stadsområdet, var
för den effektivt utstrålade effekten i denna 
riktning alltså är ca 200 W. 

Det programnät, som samtidigt utbygges i 
Österrike, består av två överföringssträckor, 
dels en mellan Wien och Graz, dels en Wien
Linz-Salzburg. Denna förra relästräcka är ut
formad för direkt upptagning av sändningen 
från Wien-sändaren med en första relästation 
belägen 1500-1800 m ö. h. på Sonnwend
stein. Här överföres den mottagna sändningen 
från Wien till en 250 W-sändare, som är för
sedd med en riktantenn, inriktad mot nästa 
relästation, som uppställts på berget Schöcki 
(1445 m ö.h.), där en 250 W-sändare för om
rådet kring Graz är uppställd . 
~å sträckan Wien·Linz-Salzburg är en pro

visorisk mikrovågskedja uppbyggd. 

De hittills igångsatta sändarna utgör endast 
ett provisorium, och de kommer att sedermera 
ersättas med betydligt kraftigare. Samman
lagt åtta TV-sändare med 60 kW erp för bil
den och 12 kW erp för ljudet, därav två på 
band I, kommer att vara färdiga i Österrike 
till 1957. Dessa stationer är följande: St. Pöl
ten . kanal 2, Innsbruck kanal 4, Wien och 
Bregenz kanal 5, Linz kanal 6, Graz kanal 7, 
Salzburg kanal 8 och Klagenfurt kanal 10. 

Samtidigt kommer också det österrikiska 
TV·nätet att utbyggas ytterligare med anslut
ningar till Schweiz, Italien och Tyskland. 
Fig. l visar det österrikiska TV-nätets nuva
rande omfattning och' den planerade utbygg
naden. 

Den vidare utbygg~aden av det österrikiska 
TV-nätet avhänger bl.a. av leveranstiderna 
från de firmor, som skall leverera utrustning
arna. Några anslag för den vinare utbygg
naden är ännu inte beviljade, men man räk
nar med att nätet skall vara fullt utbyggt 
1957. 

F.n. är tio UKV-~undradiosändare med 0,1 
-20 kW effekt i drift. Ytterligare 16 UKV
stationer skall tas i bruk 1956--1957_ 

Tab. 1. TV-sändare f.n. i drift i Österrike 

Station 

Wien (I) 

Antenn 
TV- Frekve.ns(MHz) Elfekt,erp(kW) höjd 

kanal Bild Ljud Bild Ljud (m) l 

5 175,25 180,75 5 l 120 
(483) 

Wien (II) 2 49,75 55,25 l 0,2 56 
Graz 7 189,25 194,75 4 0,8 35 

(1440) 
Linz 6 182,25 187,75 0,3 0,05 20 

(426) 
Salzburg 8 196,25 201,75 2 0,4 35 

(1284) 

1 Siffra inom parantes ange höjd ö.h. 

6 = TV- söndare -- D Nuvarande radiolänkar 

o = Planerad TV-sändare --- - Planerade radiolänkar 

O = TV-studio --- = Direktöverföring 

o = Radiolänkslalion 

o = Planerad radiolänkslalion 

i, 
" 

Schweiz--- Somwendstei~1 

Klagenfurl ~~/'p' . ,," 
o-~ 

,-

,. 
// 

,-/t:f 
/' Graz 

Fig. 1. Det nuvarande österrikiska TV-nätets omfattning samt planerade utbyggnad_ 
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T E O R I 

Syftlinjenomogram för radiotekniska" beräkningar 
I denna artikel visas hur man 
själv kan konstruera syftlinje
nomogram för enklare mate
matiska samband. Några no
mogram av detta slag utarbe
tade av förf. kommer att pub
liceras i några kommande num
mer av RT. 

Ingenjör Hans Lööw, 
Stockholm, f.n. värn
pliktig telehantverka
re vid Marinens Sig
nalskolor. 

S yftlinjenomogrammet är en grafisk fram
ställning av ett matematiskt samband mellan 
tre variabler. Med dess hjälp kan man snabbt 
verkställa enklare beräkningar utan att där
vid behöva gå tillbaka till beräkningsform

lerna. 
Syftlinjenomogrammet eller skalnomogram

met, som det också kallas, lämpar sig för alla 
de fyra vanliga räknesätten. Det består i sin 
enklaste form av tre parallella rätlinjiga ska
lor, »stomlinjer», där de två oberoende va
riablerna oftast avläses på de båda yttre ska
lorna och den beroende på den mellersta. 

Funktionsskalor. 

De tre stomlinjerna i skalnomogrammet kan 
graderas på olika sätt. Man använder därvid 
en lämplig »funktionsskala» för att få fram 
lämplig gradering. Allmänt gäller att en funk
tionsskalas ekvation är a=m'f (a), där a= 
avståndet från skalans begynnelsepunkt i mm, 

Fig. 1. Funktionsskala uppritad på en stom
linje. 

~~I '" I , ! O 1 2 3 L 
0<_ 

o mf(" ) 

Fig. 2_ Exempel på uppritad funktionsskala 
på stomlinj e_ Jfr tab. 1. 
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m = skalans modul, också den uttryckt i mm, 
a=skalans argument och f (a) = skalans 
funktion. 

Då en funktionsskala skall uppritas på en 
stomlinje, väljes först en begynnelsepunkt, där 
funktionen = noll. Om funktionen är positiv, 
avsättes den exempelvis åt höger utefter stom
linjen, om den i stället är negativavsättes 
den åt vänster. 

Vi kan ta ett exempel: 
Funktionsskalans ekvation är a= 5a2• Ska

lan skall visa funktionen mellan gränserna O 
~ch 5. Modulen är fastställd till 5 mm. För 
att underlätta uppritningen av skalan upp
göres först en tabell,se nedan, och efter 
denna uppritas graderingen på stomlinjen (se 
fig. 2). 

Tab. L Sambandet a = 5a2 

I I 
a 

a a2 
(mm) 

O O O 
l l 5 
2 4 20 
3 9 45 
4 16 80 
5 I 25 125 

I regel utgår man vid uppritande aven skala 
från dess längd (I). Därefter bestämmes ska
lans modul m enligt följande formel: 

O) 

I föregående exempel skulle skalan visa 

funktionen mellan a" = 5 och al = O. Härav 
fås m=125/ (52-O) =5 mm. 

För att en skala skall vara lättläst bör ej 
siffervärdet utsättas för varje skalstreck; det 
blir lätt alltför gyttrigt; delstrecken bör inte 
heller ligga närmare varandra än ca 1,5 mm 

L-A --4.I-s .J 
Fig. 3. Avstånden mellan ytterskalorna till 
mittskalan förhåller sig som ytterskalornas 
moduler. 

och inte längre ifrån varandra än ca 5 mm. 
Mer än fyra delstreck av samma längd bör 
inte följa efter varandra. 

Syftlinjenomogrammens konstruktion 

Efter denna kortfattade redogörelse för hur 
den enskilda funktionsskalan skall konstrue
ras, skall vi. nu övergå till syftlin jenomogram
mets konstruktion. Som tidigare nämnts be
står detta av tre parallella skalor. Ekvationen 
för var och en av dessa är 

(2) 

För att göra framställningen så lättfattlig 
som möjligt skall vi i fortsättningen genast 
ta ett konkret exempel och jämsides med det
ta förklara hur konstruktionen - av skaInomo
grammet går till. 

Antag att man skall göra upp ett nomogram 

för sambandet Z=yR + X, som ju ger sam
bandet mellan impedansen Z för en krets be
stående aven resistans R seriekopplad med 
en reaktans X. Efter kvadrering erhålles 
Z2=R2 +X2. Argumenten är i detta fall 
Z, R och 'X, medan funktionerna är Z2, R2 
och X2. 

Ekvationerna för de tre olika skalorna blir 
enligt ovan 

Vi antaga, att siffervärdena för R och X 
varierar mellan 0-10. Vidare skall skalläng
den l vara 100 mm. 

Vi börjar då med första skalan, alltså 

m2 =1-j (R,,2-0) = 100/ 100 = l mm 

Samma värde erhålles för ma för samma 
gränsvärden och för samma skallängd. mI 
kan sedan beräknas ur formeln " 

mI = m2ma/( m2 +m3)' (3) 

som gäller generellt för funktioner av denna 
form. 

R(Q) Z (Q) XlQ) 

r" 
14 10 

12 

100 mm 
7 10 

5 7 5 

5 

L somm 50mm---l 

Fig. 4. Nomogram uppgjort för sambandet 
Z= v R + X. Se texten! 
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Hur de beräknas och ,konstrueras Av ingenjör H L Ö Ö W 

I detta fall blir tydligen ml = 1·1/ (l + l) = 
=0,5 mm 

Nu har alltså samtliga skalors moduler be
stämts. Det återstår nu endast att beräkna 
avståndet mellan stomlinjerna. För ifråga
varande funktioner gäll.er nu att avstånden 
från ytterskalorna till mittskalan (se fig. 3) 
förhåller sig som ytterskalornas moduler, dvs. 

(4) 

Skall nu exempelvis nomogrammet vara 
100 mm brett, är A+B=100 och då A=B 
är tydligen A = B = 50 mm. 

De tre skalorna graderas på det sätt, som 
beskrivits i det föregående. Begynnelsepunk· 
ten är i detta fall baslinjen. 

Nomogrammet användes på följande sätt: 
R- ooh X-värdena på R- resp. X-l'kalorna upp
sökes, varefter de båda punkterna på dessa 
skalor sammanbindes med en rät linje. Skär
ningspunkten mellan denna och Z-skalan 
mitten ger Z-värdet. 

Fig. 4 visar i princip hur nomogrammet 
det nyss genomgångna exemplet kommer att 
se ut. 

Ett annat exempel: uppgör ett nomogram för 

funktionen x=4(y'hl +y'h2 ), som anger det 
maximala avstånd x, över vilket man har op
tisk <sikt mellan två antenner med höjderna 
hl resp. h2• I denna ekv. uttryckes x i km, .hl 
och h2 i m. Denna ekv. kan omformas till 

x/ 4= y'hl +y'h2 

Ekv. för de tre skalorna blir följande 

De olika 'modulerna blir, om l skall vara = 200 
mm och gränoerna för hl = 1600 resp. O och 
f~r h2 = 100 resp. O 

m2 =5 mm m3 =20 mm 

m l erhålles ur ekv. (3), som ger 

m l =5 ·20/ (25) =4 mm. 

Avståndet mellan hl och x-skalan ( = A) 
resp. mellan h2 och x-skalan (= B) beräknas 

h,(m) o(km) 

,1600 

1000-

600 

200 mm 

200 

100 
50 
10 
1 

200 

150 

100 

50 

LA- :--11-- B =160 mm----.J 1.0mm 

10 

S 

Fig. 5. Nomogram uppgjort för beräkning av 
maximal optfsk sikt a (km) mellan höjderna 
hl (m) resp. h.2 (m). 

ur ekv. (4), som ger följande värden om 
A+B=200 mm: 

A/ B=m2 / m3 =5/ 20 
B = 200/ [ (5/ 20) + 1] = 160 och 

A = 200-B= 40 mm 

För graderingen av hl-skalan har man sam

bandet b = m2y'hl = 5y'hl , för h2 ·skalan 

c=m3y'h2 =20yh2 och för x·skalan a= 
ml (x/ 4) = x. För de tre funktionerna får man 
värden enligt tab. 2, som kan användas vid 
stomlinjernas gradering. Det färdiga nomo
grammet visas i princip i fig. 5. 

Tab. 2. Sambanden b = 5y'h!, C = 20y'h2 och 
a=x. 

b I h, I c I h2 I a I x 

5 l 

I 
20 l O O 

15 9 40 4 50 50 
30 36 60 9 100 100 
50 100 80 16 150 150 
75 225 100 25 200 200 

100 400 120 36 
158 1000 140 49 

I 

200 1600 160 64 

I 
180 81 
200 100 

För att kunna använda sig av syftlinje
nomogram för samband av typen a = (J -y eller 
a = (J / y måste man först logaritmera. Alltså 
log a =log«(J·y) = log (J +log y (5) 
resp. 
log a = log«(J/ y) = log (J-log y (6) 

I detta fall kan konstruktionen av nomo
grammet förenklas betydligt, om man har till
gång till en »logaritmisk harpa», se fig. 6. 

En logaritmisk harpa kan lätt konstrueras 
fram, om man har tillgång till en räkne
sticka. Stickans skala överföres på ett ark 
genomskinligt ritpapper. Från de olika punk-

Fig. 6. Logaritmisk harpa lämplig att använda 
vid gradering av stomlinjer meq. logaritmisk 
funktionsskala. 
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terna på denna skala drages sedan räta linjer 
till en gemensam punkt belägen på lämpligt 
avstånd. Det så erhållna »strålmönstret» ut
gör en logaritmisk harpa. 

Vid en log· funktion är skalans längd för 
en dekad = skalans modul. Skall man därför 
rita upp ekvationen a= m·IQga på en stom
linje, uppsöker man den vertikala linje i 
harpan, som motsvarar längden = m, varefter 
stomlinjen inom varje dekad kan graderas 
direkt efter indelningen på denna linje. 

Vi skall förtydliga det hela med ett exem
pel. Antag, att vi skall uppgöra ett nomo
gram för funktionen loga = log(J + logy, som 
ju åskådliggör funktionen a = (J-y. (J och y 
skall täcka värdena från l t.o.m. 10, alltså 
en dekad. 

Ekvationen för de tre skalorna blir nu 

a= mllog a 

Väljes modulerna m2 och m3 = 100 mm och 
väljes stomlinjelängden l = 100 mm samt avstån
det mellan de yttre stomlinjerna= 100 mm får 
man för modulen ml =m2ma/ (m2 + m3 ) = 
50 mm och vidare A = B = 50 mm. Se fig. 7. 

Stomlinjerna för (J och y, som omfattar en
dast en dekad, kan direkt uppritas efter den 
logaritmiska harpan. Graderingen av dessa 
stomlinjer tages på den vertikala linje i har
pan, som har längden 100 mm. Stomlinjen för 
a, som har modulen 50 mm, graderas inom 
varje dekad, som ju omfattar 50 mm, också 

• 

75 

100 
10 
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(3 y 

Fig. 7. Nomogram uppgjort för sambandet 
a=fl·y· 

, l(mj 

-: l 
200 sprrm 

laO J 

10 

O~ 

R(nl 

10000 
30mm ~ 
L- 1000 

100 

0,001 

r
d~3'1 

0,05 

om 
120mm 0,1 

Q,2 

0;3 

3 

Fig. 8. Nomogram för beräkning av resistan· 
sen R (ohm) för rund koppartråd med läng· 
den l (m) och diametern d (mm). 

(3 S 

n m III 

Fig. 9. På detta sätt kan man Kombinera två 
syftlinjenomogram vid mera invecklade be· 
räkningar. 

F M 
10' 

~1~~ 5-10 3 

5Omm~ 

2.103 J 
, , , , , 

10 J 

102 --------

-0000 r .5000 

2000 
1000 50 mm 
500 L 200 

100 
'so , 
20, , 
10 , , 
5 

, , , 
" -';1- -----

1,5 

1,2 
1.1 

'" 
5.10-1 

2'-0-1 

-O-l 

10-2 

Fig. 10. Nomogram visande sambandet mel· 
lan motkopplingsgraden M, förstärkningen F 
och motkopplingsfaktorn a i en förstärkare. 
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på samma sätt direkt efter den logaritmiska 
harpan. 

För att få tag på en punkt, varifrån grade
ringen av denna a·stomlinje kan utgå, kan 
man dra en linje mellan exempelvis fl= 10 
och y = 10. Där aenna linje skär a·stomlinjen, 
kan man markera värdet a = 100, eftersom ju 
loga=log 10+log 10 ger a=lOO. Gradering 
av a·stomlinjen kan nu ske med utgångspunkt 
från detta a-värde, men eftersom modulen för 
a·stomlinjen är hälften så stor som för fl· och 
y-stomlinjerna, får man plats med två dekader 
på a·stomlinjen på samma längd som man på 
de yttre stomlinjerna får plats men en. Inom 
varje dekad graderar man nu a·stomlinjen 
med hjälp av den logaritmiska harpan. 

Ytterligare ett exempel: Uppgör ett syft· 
linjenomogram för beräkning av resistansen 
av rund koppartråd med diameter från 0,03 
mm till 3 nim och för längder mellan 0,1 m 
och 1000 m. Vi har sambandet 

R=4'0,0175 l/ nd2 =0,0223 l/ d2 , vilket efter 

logaritmering ger 

log R = log l-2 log d + log 0,0223. 

Utgår man från samma. modul m2 = ma = 
60 mm för l- och d·stomlinjerna erhålles för R
stomlinjen en modul, som är hälften av den 
för l· och d·stomlinjerna dvs. 30 mm. Av· 
ståndet mellan stomlinjerna skall då tydligen 
vara lika stort A = B. För resp. skalor har ~i 
nu ekv. 

a=m1f(a) =30'log R 
b=m2/(fj) =60'logl 
c=maf(y) =-60'2 log d 

Stomlinjen för l graderas i logaritmiskt mått 
i positiv riktning med modulen 60 mm, 
stomlinjen för d i negativ riktning, också med 
logaritmiskt mått och med modulen 2·60= 
120 mm och slutligen R i positiv riktning 
med modulen = 30 mm. 

För att bestämma en punkt på R·skalan, be
räknar man l = R d2 /0,0223 för exempelvis 
R = l ohm och d = l mm, vilket ger l = 44,8 
m. R·skalan inpassas alltså så att en linje 

tJi 

t 
Mso 

20 

la 

Fig. Il. Diagram för fingradering av stom· 
linje för M i nomogrammet i fig. 10. 

mellan l = 44,8 m och d = l mn1 skär R -skalan 
i punkten l ohm. Hur detta nomogram kom· 
mer att se ut i princip visas i fig. 8. 

Skalnomogram med fler än tre parallella 
skalor kan lätt konstrueras för exempelvis en 
funktion av formen 

• b=f(a) +/(fl}+f(y) 

Princi pen är att man först gör upp ett 
nomogram för funktionen f(f)=/(a)+f(b). 
Därefter gör man ett nytt nomogram för 
funktionen /(b) =/(10) +/(y). Stomlinjen för 
f behöver då inte graderas, utan förses endast 
med en lämplig hjälpskala, se fig. 9. Från 
det funna värdet på f-skalan drages en syft· 
linje över till y-skalan och slutresultatet av· 
läses sedan på b·skalan. Exempel på nomo
gram av detta slag återfinnes i RT nr 2/ 1955 
sid. 23. Här har tre skilda nomogram kom
binerats. 

Som sista exempel skall genomgås hur man 
konstruerar ett syftlinj.enomogram för funk· 
tionssambandet M = (l + F a). Detta samband 
anger motkopplingsgraden M som funktion 
av förstärkningen F och motkopplingsfaktorn 
a i en förstärkare. Ekv. kan skrivas 

Fa=M-l 

Logaritmeras detta uttryck erhålles 

log F+ log a=log(M-l) 

Väljes samma modul=50 mm för F- och 
a-skalorna, blir modulen för M-skalan hälf· 
ten av denna modul. Avstånden mellan F· 
och M·stomlinjerna resp. mellan a· och M
stomlinjerna blir tydligen lika stort (A = B, 
se- fig. 10.) 

För resp. skalor får vi ekv. 

a=m1/(a) =50 log F 
b=m2/(fj) =50log (a) 

c=m3f (y) =25log(M-l) 

Stomlinjerna för F och a graderas i logarit
miskt mått. M-skalans gradering får tas ur ~e 
uträknade värdena i tab. 3. Denna tabell ger 
som synes mycket glesa värden, varför man 

(Forts. pd sid. 54) 

Il~ 
15mm 

100 

50 

25 log IM-l) 

20 

A~~;=ejj ~ 1~ 
1.3 

1.2 

1.1 

Fig. 12. Graderingen av stomlinjer för M i 
nomogrammet i fig. 10 underlättas om man 
uppgör en harpa av detta slag. Jfr fig. Il. 
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TEKNISKT 

Transformering av likström till växelström 
Av ingenjör LENNART BRANDQVIST 

Några grundläggande fakta 
beträffande likspänning/växel
spänningsomvandlare för mät
ändamål. 

O fta har man inom mättekniken behov av 
att kunna 'Omvandla en likspänning till en 
växelspänning på ett sådant sätt, att växel
spänningens amplitud blir proportionell mot 
den tillförda likspänningen. Vanligen använ
des för detta ändamål en koppling bestående 
aven periodiskt slutande och brytande kon
takt, som står i förbindelse med belastningen 
och den tillförda likspänningen. Beroende på 
användningsområdet kan olika kopplingar 
förekomma, men gemensamt för dem alla är 
att man strävar att nå så högt förhållande 
mellan avgiven växelspänning och tillförd 
likspänning som möjligt vid omvandlings
proceduren. 

Periodiskt arbetande mekaniska hackare 
(vibratorer) kan användas vid såväl höga 
som låga spännings- och impedansnivåer, men 
på grund av masstI:ögheten i de mekaniska 
systemen förmår de ej arbeta snabbare än till 
ca 1000 Hz, varför de inte kan användas i 
sådana fall , då man önskar hög brytfrekvens. 

Man kan vid sådana krav övergå till kopp
lingar med elektronrör eller olinjära element 
och vinna ökad snabbhet, vilken dock sker 
på bekostnad av störningsfriheten vid låga 
spänningsnivåer, enär brusspänningar i elek
troniska anordningar då börjar göra sig gäl
lande. Då det gäller mycket små likspän
ningar, som skall hackas, blir signalstörnings
förhållandet för hackaren avgörande för re
sultatet, och man tvingas då att tillgripa me
kaniska hackare som - i motsats till elektro· 
niska anordningar - har stor frihet från 'Obe
höriga potentialer. 

Vid högre spänningsnivåer, ~ l mV, är det 
dock möjligt att använda elektroniska hacka
re, som kan dimensioneras så att de inte ger 
mycket sämre förhållande växelspänning/lik
spänning än mekaniska hackare ; detta för
utsatt att belastningsimpedansen gives ett 
lämpligt värde. 

Fig. 1. Principschema för anordning för om
vandling aven likspänning Uo till växelspän
ning U. 

Fig. 2. Principschema för kopp
ling, lämplig för omvandling av 
likspänning Uo (påföres kläm- . 
morna C och D) till växelspän-
ning (uttages över klämmorna 
E och F). Som omvandlare ut-
nyttjas ett spänningsberoende 
motstånd R(v) ' över vilket på-
föres en högfrekvent modulerad 
växelspänning. Vid klämmorna 
EF erhålles en likspänning över-
lagrad med en demodulerad 
HF-spänning; vars amplitud är 
beroende av likspänningen Uo. 

En hackare kan i allmänhet betraktas som 
ett språngvis variabelt motstånd med resistans
ändringen L R = Rt-R", där R t = »tomgångs
resistansen» (öppna kontakter) och R,,=»kort
slutningsresistansen» (slutna kontakter). I 
fig. l visas ett ekvivalent schema för en lik
spänningsomvandlare med hackaren i serie 
med belastningen R b• 

I fig. l betecknar U o den tillförda likspän
ningen och U toppspänningen för den avgiv
na pulserande likspänningen över belast
ningsmotståndet R b• 

Vilket värde på belastningsmotståndet R b 
ger nu . maximalt förhållande U/ U o? 

Ur figuren ·erhålles lätt (Rt>R,) 

U/ Uo=l / [l+(R,j R b) ]-1/ [I+(RtfRb)] 
(I) 

Derivering av detta uttryck med· avseende på 
R b ger dW/Uo) / dRb=R,j (R,,+Rb)2_RtI 
/( R t +Rb)2 

Sättes derivatan = O erhålles 

(2) 

För detta Rb-värde tlrhålles max. förhållan
de mellan U och UO. Insättes nyssnämnda 
värde på R b i ekv. (1) och betecknas Rt/ R,,= 

=p erhålles W / Uo)maa;= (yJJ=-l )/( Vip+ 1) 

För att erhålla stort värde på (U/Uo)maa; 
bör värdet på p vara stert, vilket framgår av 
gränsvärdebestämningen 

limW/Uo) = lim (yp-l)/( yp+l) = l 
p~oo p_oo 

Om mekaniska hackare användes, är i regel 
värdet på p (en slags »figure of merit» för 
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hackare ) stort och U/ U o kommer som regel 
att antaga ett värde mycket nära 1. 

Detta värde är dock på inget sätt kritiskt, 
enär kurvan för U/ U o förlöper rätt flackt. 
Det blir i regel helt andra synpunkter, som 
här får ligga till grund för valet av lämplig 
belastningsresistans. Däremot gäller formeln 
för R b strängare för elektroniska hackare, där 
som regel p<103. Men redan vid p = 103 har 

man, om R b väljes=YR,,· R t , uppnått 

(ylOOO-l) / (\/lOOO+l) =30,6/ 32,6=94 % 

av idealvärdet på förhållandet U JU o. 

Slutligen skall som exempel visas en hacka
rekoppling med ett icke linjärt motstånd, av
sett att omvandla en likspänning till en mot
svarande växelspänning av tonfrekvens . . Kopp
lingen kan exempelvis användas, då man öns
kar förstärka upp små likspänningar med 
hjälp av växelströmsförstärkare. Denna me
tod som ofta användes för känsliga likspän
ningsmätare, uppvisar hög känslighet och stor 
stabilitet. Kopplingen visas i fig. 2 och prin
cipen är följande: 

Mellan punkterna A och B tillföres en mo
dulerad högfrekvensspänning med konstant 
bärvågsamplitud, vilken växelströmsmässigt 
kommer att ligga över det spänningsberoende 
motståndet R(1)) . Resistansen hos detta mot
stånd kommer därvid att ändras i takt med de 
påtryckta högfrekventa spänningsändringarna. 

Genom den ickelinjära karakteristiken hos 
motståndet R(v) uppstår en detektorverkan. 
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Om en likspänning U o nu pålägges ingångs
klämmorna C-D, kommer »arbetspunkten» A 
på det spänningsberoende motståndets karak
teristika att förskjutas och därmed ändras 
gr~den av »demodulering» i R (v) - Man an
sluter nu en växelspänningsförstärkare över 
belastningsresistansen R b och klämmorna 
E--F och genom att mäta upp den förstärkta 

spänningen får man ett mått på likspänning
ens UD storlek. HF·spänningen över R b kort
slutes genom shuntkondensatorn och likspän
ningskomposanten borttages genom ett CR
filter mellan R b och förstärkarens ingång. 
Vad som återstår är moduleringsfrekvensen, 
som återv.innes genom varistorns icke-linjära 
karakteristik. Och amplituden för denna är 

som nämnts beroende av storleken av Uo• 

Som icke linjärt motstånd kan lämpligen 

användas ett kiselkarbidmotstånd, en s.k. va
ristor. Resistansen hos ett sådant motstånd 
följer vanligen formeln R = Ro· U(l-n), där 

I 
Ro = resistansen vid l V, U = den pålagda 
spänningen, och n = en konstant, ca 4 för 
kiselkarbid. 

Vilken strömstyrka är livsfarlig? 

Ur det danska Post- och tele
grafvresenets tidskrift »Tele
teknik» återger vi med veder
börligt tillstånd ett avsnitt ur 
en artikel,1 som bl. a. behand
lar frågan om vilken ström
styrka en människa kan uthär
da och var gränsen för dödan
de ström går. Artikeln bör kan
ske ge den experimenterande 
teknikern och amatören en tan
keställare. 

l HOLSTEIN- RATHLOU, E: Beskyttelse, 
foranstaltninger og sikkerhetsregler for tele
kommunikationsanlaeg. Teleteknik 1954, nr 4, 
s. 351. 
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Döden intröffar efter få sekunder 

Uthärdligt endast ca 15 sek 
Kramp i skuldran 
Mycket obehagligt . 
Kramp i överarmen 
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N är det gäller olycksfall vid hanterandet av 
elektrisk ström, är det en sak, man måste ha i 
minnet. Det är inte spänningen som sådan, som 
dödar en människa, utan den ström, som spän
ningen under de givna förhållandena ger upp
hov till. Det förefaller, som om den dödande 
gränsen ligger vid ca 40-50 mN vid växel
ström av allmän teknisk frekvl'ns men betyd
ligt högre vid likström (se fig_ l). 

De vanliga tekniska frekvenserna mellan 15 
och 60 Hz är de farligaste, vid högre frekvens 
avtar risken och närmar sig O vid frekvenser 
över 10 kHz, i det att man då når upp till väx
lingshastigheter, som det motoriska nervsyste
met inte kan följa med och därför inte låter 
sig påverkas i nämnvärd grad. 

Vid frekvensen O, dvs. likström, kan det -
även vid kortvarig påverkan utan dödlig ut
gång - inträffa skador på nerv- och lymf
banor. Möjligtvis är det därvid fråga om en 
slags elektrolytisk påverkan, som efter någon 
tid (några dagar upp till ett halvt år) kan 

25-10 mA kan dock vara livsfarlig för vissa 
personer. Se Amatörerna och S-märkning_ 
Radioteknisk Årsbok 1952, s. 169. 

Fig. 1. Strömstyrkan genom 
människokroppen ger upphov 
till varierande symtom beroende 
på strömmens styrka. De angiv
na symtomen avser förhållande
na vid växelström av teknisk 
frekvens. 
~ 

100A 

lDA 

lA 

lOD mA 

lOmA 

medföra invalidiserande muskelförkrympning 
(atrofi), nekroser eller liknande. 

Vid båda strömarterna kan det vid icke så 
få icke-dödliga olycksfall, uppträda neuroser, 
njur- och hjärtlidande osv. I sällsynta fall kan 
vid påverkan av kortvarig mycket stark ström 
uppträda muskel brott, förorsakade av plötsliga 
och våldsamma krampaktiga sammandragning
ar av kraftiga muskler, exempelvis i överarmen 
och låret_ 

Dödande ström måste passera hjärt
trakten 

Av avgörande betydelse för om en elektrisk 
ström skall få dödande verkan är strömmens 
väg genom kroppen och strömmens påverk
ningstid. För att verka dödande måste en elek
trisk ström passera hjäittrakten, exempelvis 
från huvud till fot, från hand till hand, från 
hand till fot, från bröst till rygg osv. Andra 
strömvägar, exempelvis från hand till arm
båge, från läppar till tunga, i ett ben från 
knä till fot eller vid medicinsk chock från tin
ning till tinning, .verkar inte dödande. 

Strömpåverkningstiden är en mycket viktig 
faktor i detta sammanhang. Elektricitetens 
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Fig. 2. Påverkningstidens längd 
avgör var gränsen mellan livs
farlig ström och ofarlig går. J u 
kortare påverkningstid (I), ju 
kraftigare ström krävs det för 
att strömmens verkan skall bli 
livshotande. 
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farlighet är inte beroende av energien = spän
ningen X st'römmen X påverkningstiden alltså 

=Elt utan av strömmängden =lt (coulomb), 
vilket antyder en överensstämmelse med ström
mens elektrolytiska verkan i kroppen_ Den 
minsta strömdos, som kan ge dödlig utgång, 
synes ligga vid 50 mA '1/ 10 sek. = 1/ 200 
coulomb vid växelström. Motsvarande värde 
vid likström är 100 mA '1/10 sek. = 1/ 100 
coulomb. När berörings tiden vid växelström 
(och sannolikt också vid likström) är mindre 
än ca 0,5 ms är även en mycket kraftig ström 
helt ofarlig (se fig. 2) och verkan aven rad 
sådana ytterst korta strömstötar omedelbart 
efter varandra förefaller inte heller att vara 
additiv. Under praktiska förhållanden måste 
man dock räkna med att beröringstiden icke 
understiger 1/ 10 sek. 

Kroppens resistans = 800 ohm 

Livsfarlig ström kan endast uppstå, när den 
förhandenvarande spänningen är tillräckligt 
hög för att tillräckligt kraftig ström skall upp
stå vid en viss resistans i strömvägen. Växel
spänningen är härvid betydligt farligare än 
likspänningen av samma nominella värde, 
exempelvis 220 V (se fig. 3). Likspänningen 
behåller ju hela tiden sitt värde, 220 V, medan 

växelspänningen varierar mellan v'~'E=+31O 
V till -310 V vid 220 V nätspänning. Växel
spänningen- har därför betydligt lättare att 
vid sina toppvärden genombryta hudens över
gångsresistans än likspänning av samma no
minella värde. Vidare kommer vid växelström 
den ständigt växlande verkningen på nerverna 
att irritera dessa mycket starkare än den kon
stanta likspänningen. Toleransgränsen över
skrides därför långt lättare vid växelström än 
vid likström. 

Resistansen inklusive övergångsresistansen 
för strömmen genom människokroppen exem
pelvis från hand till fot vid normal torr hudyta 
varierar tarkt med den påtryckta spänningen 
(se fig. 3). Vid allmän teknisk frekvens ligger 
denna resistans vid spänningar mellan O och 
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Fig. 4. Chansen att återuppliva en person, 
som utsatts för livsfarlig ström, avtar snabbt 
med tiden efter hj ärtstoppet. 
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Fig. 3. Totala resistansen R samt strömmen l genom människokroppen från hand till fot vid 
normal, torr hudyta. 

75 V mellan 150 och 100 kohm, vilket ger en 
ström av max. ca 0,5 mA. 

Därefter faller kroppens resistans, när spän
ningen överstiger 100 V och är vid 220 V = 
4000 ohm (55 mA), vid 250 V ca 2000 ohm 
(140 mA), varefter den faller långsamt till ca 
1000 ohm vid 400' V (400 mA). Vid omkring 
l 000 V uppnås ett lägsta gränsvärde av ca 800 
ohm (1,25 A), vilket gränsvärde svarar mot 
själva kroppens inre resistans. 

De i det föregående inom parentes angivna 
talen avser de strömstyrkor, som uppträder vid 
de anförda spänningsvärdena och vid ström
genomgång från hand till fot. Vid en strömvåg 
från hand till hand får man praktiskt taget 
samma värden. 

220 V farligt 

Vid den i Sverige nästan överallt använda nät
spänningen 220 V växelström befinner man 
sig alltså alldeles innanför farogränsen, dock 
inverkar även andra yttre omständigheter. En 
arbetare med arbetshårda och torra händer kan 
slippa ifrån med livet vid 220 V genom krop
pen; med våta händer skulle han dock sanno
likt få en dödande strömstöt. Kvinnor och 
barn, som har tunnare och finare hud, är ut
satta för mycket större risk än män. Beröring 
av spänningsförande delar med huvudet eller 
med ena handen och samtidigt beröring av 
jordförbunda föremål med . den andra handen 
är sålunda särskilt farligt för kvinnor och 
barn. 

Står en person som berör spänningsförande 
delar med endast den ena handen på vanliga 

torra skor sker det ingen skada, men har han 
fått ett häftstift genom sulan, kan han dödas 
om han står på fuktig jord, exempelvis cement
golv eller liknande. 

Vid spänningar omkring 110 V och därun
der, sker, det så goft som aldrig olyckor annat 
än under mycket speciella omständigheter, 
exempelvis om kroppen befinner sig nedsänkt 
i ett badkar, varvid totala resistansen (hudens 
övergångsresistans då = O), har bringats ner till 
ca 800 ohm för vuxna och ca 500 ohm för barn. 

Döden vid strömgenomgång kan uppstå på 
följ ande sätt: 

a) vid längre tids krampaktigt grepp med 
båda händerna kan stark muskelkramp 
hindra andningsrörelserna, varigenom ve
derbörande kväves; 

b) genom förlamning av andningscentrum, vil
ken förlamni~g kan fortvara en tid efter det . 
att strömmen upphört, även om den farliga 
strömstöten va-rit kortvarig; 

c) genom förlamning av hjärtats rörelser, vil
ket kan inträffa även om den farliga ström
stöten varit av kort varak.tighet; 

d) en kombination av b) och c); 

e) genom brännskador ofta i kombination med 
b) och c). 

Generellt gäller att en person, som utsatts 
för livsfarlig ström, snarast efter det att han 
befriats från strömgenomgången får konst
gjord andning. Kurvan i fig. 4 visar hur snabbt 
chanserna avtar med tiden efter ett hjärtstopp. 
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HIGH fiDElITY 

9 W high fidelity-förstärkare 
Av fil. mag. 

SETH BERGLUND 
(Forts. fr. nr 9/55) 

Förförstärkaren med dess kor
rektionsfilter och tonkontroll
kretsar samt den mekaniska 
utformningen av apparaturen 
genomgås i detta avsnitt. 

Förförstärkaren 

Huvudförstärkaren ger full uteffekt m ed 0,7 
volts ingångsspänning, men trots detta fordras 
förförstärkning i flera steg, om man skall ha 
någorlunda goda anpassningsmöjligheter {ör 
olika program källor. De korrektionsfilter, som 
måste ingå, kräver nämligen impedansom
sättningar, enär de oftast för god funktion 
bör föregås av lågimpediv spänningskälla och 
efterföljas av högimpediv belastning. 

Förförstärkaren har två intag, dels ett för 
grammofon, intag l, speciellt utfört för nål
mikrofon med »hastighetskarakteristik» och 
hög inre impedans (Ortofon med 200 kohms 
transformator) och dels ett för radio, intag 
2, avsett för uttag från radions diod över en 
spänningsdelare. Det senare passar emellertid 
också kristallnålmikrofoner med »amplitud
karakteristik» dvs. med utgångsspänning pro
portionell mot spårarnplituden. 

Första röret är kopplat airekt till intag l 
och efterföljes av korrektionsfilter för olika 
sk iv typer. Dessa filter' är fyra till antalet och 
utväljes med en tvåpolig omkopplare, som i 
ett femte läge kopplar rör V 2A till intag 2. 
Detta senare rör föregås av volymkontroll och 
följes av ytterligare ett rör, som medelst mot
koppling i två kanaler ger separat bas· och 
diskantreglering. Förstärkaren avslutas med 
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ett RC-filter i enkel utformning, vilket är av
sett som nålraspfilter. 

Man måste givetvis fordra aven förförstär
kare, att den inte skall nämnvärt höja stör
nivån eller införa distorsion. I föreliggande 
fall med de rätt stora ingångssignalerna bere
der störningskänsligheten inte några större 
svårigheter, men däremot medför rörens rela
tivt höga utgångsspänning, att en viss omsorg 
måste nedläggas i utförandet för att distorsio
nen skall hållas under 0,1 %, Alla tre stegen 
arbetar därför med negativ återkoppling. 

Låt oss nu först se på rör VI' vartill valts 
en modern lågfrekvenspentod med låg brum
nivå och mikrofoneffekt. Kopplingen har när
mast karaktären aven »anode follower», och 
eftersom ingångsimpedansen är approximativt 
lika med motstånden R1 och R2 i parallell
koppling, kan den avpassas genom ändring 
av R1• Någon ingångskondensator användes 
inte, men kan vara väl motiverad för lågfre
kvent avskärning, om man har besvär med 
»rumble» från skivspelaren. Förstärkningen 
kan bekvämt anpassas genom ändring av mot
ståndet Rö, eftersom den inom vissa gränser 
är proportionell mot detsamma. Då spänning
en från nålmikrofonen förstärkes direkt utan 
mellanliggande volymkontroll, blir utspän
ningen alltid några volt, och röret måste kun
na lämna denna spänning utan nämnvärd dis
torsion. Detta har avklarats genom den kraf
tiga motkopplingen, som med den stora tids
konstanten i återkopplingskretsen verkar ned 
till l Hz. Med 5 ggr förstärkning lämnar röret 
10 volt ut med mindre än 0,1 % distorsion. 

Avkopplingskondensatorn för rörets skärm
galler har kopplats direkt till katoden av två 
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skäl. Delo föres därigenom skärmgallrets väx
elströmmar förbi katodtilledningen och kan 
då inte åstadkomma ogynnsam återkoppling, 
och dels erhålles en kompenseringsverkan, 
genom att Ca och C4 verkar som spännings
delare för störningar in på skärmgallret. En 
störspänning in på detta går till l / 50 av sin 
storlek . till katoden, där den har motsatt ver
kan, och kompenseringen bör bli ganska -god, 
enär rörets förstärkningsfaktor för skärm gall
ret är ca 40. Spänningsdelaren bildad av mot
stånden R 7 och R9 har närmast till uppgift 
att hindra överspänning på kondensatorn C4 

vid påkoppling av förstärkaren. 
Rörets inre resistans är genom kopplingen 

så låg, att det inte har någon betydelse för 
frekvensgången i de efterföljande korrektions
näten, vilka har utfö~ts huvudsakligen efter 
amerikansk förebild,l Genom sin låga impe
dans är dessa filter tämligen okänsliga {ör 
störningar och ställer inte särskilt stora krav 
på ledningsdragningen. Filternas konstruktion 
visas i principschemat fig. l, och deras fre
kvensgång återges i fig. 5 och 6. Frekvensgången 
har uppmätts med filterna på plats i förstär
karen med ingång på intag l och uttag på 
V 2A:S anod, varvid volymkontrollen varit in
ställd på halv maximal utspänning. Eftersom 
det är svårt att nå den 6 dB höjning per ok
tav i basåtergivningen, som teoretiskt fordras, 
har övergångsfrekvensen höjts med omkring 
10 %, varvid korrekt bashöjning erhålles ca 
två oktaver nedanför övergångsfrekvensen. Vid 
30 Hz ligger kurvorna ett par dB under det 

1 BOEGLT, P: New developements in phono 
equalizers. Radio & Television News 1953, 
april s. 54. 
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Fig. 5. Frekvenskurvor för korrektionsfilter i förförstärkaren. Kurva 
a) avser filter a (se fig. l ) för Decca Hrr, kurva b) avser filter b för 
Columbia LP-skivor. 

Fig. 6, Frekvenskurvor för korrektionsfilter i förförstärkaren. Kurva c 
avser filter c (se fig. 1) för 78 varvsskivor med övergångsfrekvensen 
500 Hz och kurva d filter d för 78 varvsskivor med övergångsfrekven· 
sen 250 Hz. 
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teoretiskt riktiga värdet. Filter a är avsett 
för Decca Hrr, filter b för Columbia LP, me
dan c och d närmast passar frekvensgången 
hos 78 varvs skivor med övergångsfrekvens 
vid 500 resp. 250 Hz. Visserligen saknas ur
sprungligen diskanthöjning för dessa skivor, 
men skivbruset gör diskantsänkningen berätti
gad även här. Dessutom blir dessa filter lämp· 
liga även för långspelande skivor med lik
nande karakteristik, om ytterligare någon dis
kant sänkning med den separata regleringen 
åstadkommes. Filter b passar även ganska bra 
till Weutminster, RCA-Victor »New Ortho
phonic» och engelska HMV långspelande 
skivor. 

V 2A tjänar liksom VI det dubbla syftet av 
förstärkning och impedansomsättning. In
gångsim'pedansen har hållits ganska låg, 
mindre än l Mohm, vilket efter vad som fram
går av kurvorna över grammofonfilterna kun
nat ske utan allvarlig belastning på dessa. 
Anordningen för intag 2 bör särskilt framhål
las: genom motstånden RI2 och ' RI3 blir in
gångsimpedansen ca 0,5 Mohm och tämligen 
oberoende av inställningen på volymkontrol
len. Det passar därför många kristallnålmik
rofoner med amplitudkarakteristik. Emeller
tid är det främst avsett som intag, lämpligt 
för en radios diodlikriktare, varvid man tar 
ut spänning från denna över en spänningsde
lare, bestående av Lex. l Mohm i seriegrenen 
och 0,2 Mohm i shuntgrenen ; det senare mot· 
ståndet kommer då parallellt med intagets 
ingångsimpedaps. Därigenom blir motkopp
lingens inverkan på diodens belastning myc
ket obetydlig, vilket är av stor betydelse. När 
man för spänning från en diod till en krets 
med negativ återkoppling, kan nämligen dis
torsion uppstå, genom att förhållandet mellan 
likströms- och växelströmsbelastningen änd
ras i ogynnsam riktning, om man inte garde
rar sig mot detta på det antydda sättet. 

. Det tredje förstärkarsteget har variabel ne· , 
gativ återkoppling i två skilda kretsar, var· 
igenom separat bas- och diskantreglering er· 
hålles. Denna typ av tonkontroll finns utför-
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Fig. 9. Den färdiga hi-fi· 
förstärkaren. 

ligt beskriven av BaxandalJ.i Wireless World2 

och har också beskrivits i POPULÄR RA· 
DIO.3 Basregleringen sker med potentiome
tern R23 och är verksam uppåt till en fre· 
kvens, som bestäms av kondensatorerna C8 

och C9 , kopplade parallellt med potentiome
tern. Diskantregleringen sker med potentio
metern R2o, och dess undre frekvensgräns är 
huvudsakligen beroende av förhållandet mel
lan ClO och R25. Motståndet R26 har införts 
för att rak frekvenskarakteristik .för diskan
ten skall erhållas med potentiometern inställd 
på mitten. 

I fig. 7 visas frekvensgången för tonkon· 
trollsteget med potentiometerrattarna inställ
da i olika lägen: dels för maximal resp. mi
nimal bas- och diskantåtergivning och dels 
vridna halvvägs från mittIäget till ytterlägena. 

Gemensamt för alla tre stegen i förförs tär-

2 BAXANDALL, P J: Negative-Feedback 
Tone Control. Wireless World, 1952 nr 10 s. 
402. 
BAXANDALL, P J: Gramophone and Miero
phone Pre-Amplijier. Wireless World, 1955 
jan. s. 8. 
3 BAECKSTRÖM, S : Tonkontroll med fre· 
kvensberoende motkoppling. POPULÄR RA
DIO 1953 nr 5, s. 20. 
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karen är, att motkopplingskanalen anslutits 
med separat kopplingskondensator i stället 
för att kopplas parallellt med belastnings
kretsen efter ' en gemensam kondensator. Där
igenom har tidskonstanten hos motkopplings
kretsen kunnat göras större än hos den sena
re" med effektiv motkoppling ned till ett få
tal Hz och bättre nedgång i frekvenskurvan 
under det hörbara området som följd. 

Det avslutande RC-filtret är omkopplings
bart i tre lägen, och tillhörande frekvenskur
vor är återgivna i fig. 8. Eftersom kurvorna 
upptagits med ingång på intag 2 och med de 
två potentiometrarna för bas- och 'diskant
kontroll inställda på mitten med avseende på 
motståndet, ger de en god bild av fijrstärka· 
rens frekvenskarakteristik. Kurvan för fre
kvensgången är rak med max. 3 dB fall mellan 
14 och 25000 Hz. Märk särskilt, att mot
ståndet R33 är kortslutet i läget för rak ka
rakteristik och att extrabasavskärning är 
ordnad medelst motstånden Rao och R3). ge
nom minskning av kretsens tidskonstant, när 
filterna är inkopplade. 

Förförstärkarens distorsion är mycket låg. 
Med volymkontrollen i maximiläge ger den 
l volt ut med mindre än 0,05 % distorision, 
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Fig. 7. Frekvenskurvor för förförstärkaren med tonkontrollen i olika 
lägen; aj och ej med bas- resp. diskantrattarna i maximiläge, dJ och 
hJ i minimiläge, bJ och j J halvvägs mot maximiläge och slutligen 
ej och gJ halvvägs mot minimiläge. 
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Fig. 8. Frekvenskurvor för förförstärkarens frekvensåtergivning med 
omkopplaren O2 ide tre olika lägena a, b och e. Tonkontrollens po· 
tentiometrar i mittIäge. 
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4-rörs nät/ 

I nr 6/55 av RADIO och TELE
VISION beskrevs en 4-rörs 
resemottagare med batterirör 
för 25 mA glödström. Denna 
mottagare kan lätt ombyggas 
till en kombinationsmottagare, 
som alternativt kan anslutas 
till nätet eller köras med bat
terier. 

Fig. 10. Den färdiga hi-fi-förstärkaren sedd underifrån. 

De nya batterirören för 25 mA glödströmi 
möjliggör enkla schemalösningar2 för appa
rater, som alternerande skall kunna anslutas 
till nät eller köras med batterier_ Sådana ap
parater är idealiska som »sekundärapparater». 
Man kan använda dem som resemottagare på 
utflykter, men hemma - exempelvis i sov
rummet eller köket - eller på hotellrummet, 
,där det finns tillgång till nätspänning, kör 
man dem på nätet. På så sätt blir batterikost
naderna minimala_ 

och denna består huvudsakligen av andra 
övertonen i motsats till huvud förstärkarens, 
som utgöres övervägande av tredje övertonen_ 
Observera dock, att för ' detta låga värde 

JAN BELLANDER 

Grammofonav
spelning .i teori 
och praktik 

En uttömmande handbok 

för alla hi-fi-entusiaster 

och' tekniker intresserade 

av förstärkarteknik. 

»En virkelig nyttig bog for 

alle, der interesserer sig 

for forstaerkere med fin 

gengivelse.» 

»OZ» nr 2/1955 

Pris 9:50 

\ 

:,,<,IS< NORDISK ROTOGRAVYR 

34 

fordras, att utspänningen från rör VI inte är 
onödigt stor. 

Konstruktionen 

Förstärkarens konstruktion framgår av foto
grafierna. Några anmärkningar kan dock vara 
befogade_ Konstruktionen är ganska kompakt, 
men tack vare att relativt små detaljer an
vänts, har inte några olägenheter därmed upp
stått. Huvudförstärkare oCQ förförstärkare 
upptar underifrån sett var sin hälft av chas
siet och är åtskilda av ur växelströmssynpunkt 
jordade komponenter, varvid en viss skärm
ning av förförstärkaren nås. En del andra för- ' 
siktighetsåtgärder har också vidtagits. För
utom att glödströmsledningarna omsorgsfullt 
tvinnats och lagts tätt utmed chassiplåten, 
har bifilär ledningsdragning använts i möjli
gaste mån såväl för de känsligate delarna 
som för drivsteg och slutsteg, varigenom Ö,ver
föringsrisken minskats. 

Förstärkaren är avsedd att sättas i en låda, 
och i samband därmed kan skärmning för 
störningar utifrån lätt ordnas, varjämte nät
strömbrytaren kan flyttas till lådans front och 
rattarna förses med text. Rattarna är från 
vänster till höger framifrån sett: väljare (omk. 
0 1 ), volymkontroll, basreglering, diskantreg
lering och omkopplare för nålraspfilter . 

Genom omkastare Os kan slutrören ges 
triodkoppling, vilket helt fÖl1bigåtts i ovan
stående framställning. Man kan därigenom 
vid omkr. 2W uteffekt gÖra en jämförelse 
mellan »triod- och pentodljud», en jämförelse 
som dock för författarens del inte gett något 
resultat. Förmodligen' är också skillnaden täm
ligen betydelselös vid den relativt låga dis
torsion, det här är fråga om; 

I mottagare, som skall köras alternativt på 
nät och på batteri, är det fördelaktigast att 
koppla samtliga rörs glödtrådar i serie. Där
vid stöter man på en del problem, som rör 
rörens gallerförspänning, vilka frågor när
mare behandlats i en artikel ' i ett tidigare 
nummer av R'f2. Men i öv.!igt kan man till
lämpa i stort sett samma schema som för en 
batterimottagare. 

Principschemat 

Principschemat för kombinationsapparaten vi
sas i fig. 1. Av schemat framgår, att det är 
exakt samma koppling, som tillämpats i batte
riapparaten, som beskrevs i RT nr 6, från
sett de ändringa,r, som vidtagits för nätan
slutningen och för glödströmsmatningen med 
rören i serie. I själva verket är modellappa
raten samma apparat som beskrevs i nr 6, 
ehuru kompletterad och omkopplad för uni
versaldrjft. Erforderliga omkopplingar är rätt 
enkla att utföra, och de ytterligare komponen
ter, som fordras utöver de som ingår i batteri
apparaten, är relativt få och billiga. 

Först några ord om schemat. Då de.tta i de
talj genomgicks i aamband med beskrivning
en av batteriapparaten, kommer här egentligen 
endast att mera utförligt behandlas glöd
strömskretsens uppbyggnad och nätdelen, dvs. 
de delar av apparaten som inte överensstäm
mer med batteriapparaten. 

Som framgår av schemat ligger glödtrådar
na i serie. Slutröret DL 96 är försett med två 
glödtrådar, som är kopplade i serie, varför 
detta rör fordrar 2 X 1,3 V = 2,6 V. De tre 

1 25 mA batterirör från Philips. RADIO och 
TELEVISION 1955, nr 6, s. 24. 

2 Seriematning av batterirör. RADIO och TE
LEVISION 1955, nr 8, s. 16. 
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batteri mottagare 

Reseradion blir nätradio 

för köket eller sovrummet 
.. 

, ' 

övriga rören, DK 96, DF 96 och DAF 96, 
kräver vardera 1,3 V glödspänning. Det be· 
tyder, att erforderlig batterispänning blit: 
5 X 1,3 V = 6,5 V och erforderlig glödströ'm 
24 mA. F~r glödströmsmatningen har använts 
två ficklampsbatterier i serie, vilket ger en 
polspänning av 9 V. Denna spänning tas med 
ett seriernotstånd. RI6 på 100 ohm ner till 
6,5 V. Anodbatteriet utgöres av ett 90 , V 
batteri. 

Med hjälp av omkopplaren S2 sker omkopp· 
ling mellan batteri· och nätmatning. I senare 
fallet uttages glödströmmen från nätdele~s 

;tnodspänning via ett seriernotstånd RIS' För 
att förhindra, att emissionsströmmen i de för· 
sta rören i glödströmskedjan skall förorsaka 
otillåten upphettning av efterföljande rör, 
fordras det särskilda shuntmotstånd i glöd· 
strömskretsen, R; 3' RH och R15, som tar upp 
denna emissionsström. Hur dessa motstånd 
skall beräknas har tidigar'e behandlats i en i 
denna tidskrift in!örd artikeI,1 där erforder· 
liga shuntmotstånd beräknats för en apparat 
med just den rörbestyckning, som föreligger 
i modellapparaten. 

Förutom dessa shuntmotstånd ingår mellan 
rören filterkondensatorer C17, C22 och C24 som 

l Se Seriematning av batterirör. RADIO och 
TELEVISION 1955, nr 8, !'. 16. 

+ 

RS 

R12. 

t' 
Jord 

har till uppgift att ytterligare filtrera glödspän· 
ningen, så att denna innehåller så liten brum· 
spänning som möjligt, när den når LF· och 
detektorröret DAF 96, som ligger sist i glöd· 
strömskedjan. I detta rör, som har till upp· 
gift att förstärka LF·spänningen vid låg sig· 
nalnivå, gör sig ev. brumspänningar särskilt 
märkbara. Däremot är slutröret mindre käns· 
ligt i detta avseende, ef1ersom ju signalnivån 
där är mycket hög. Blandare· och MF·rören 
förstärker ju inte någon LF·spänning, varför 
filtreringen för dessa rör inte är så kritisk, så 
länge inte brumspänningen förorsakar nämn· 
värda branthetsvariationer. 

Mottagaren är försedd med AFR·spänning 
från signaldioden, och för att vid O·signal ge 
de förstärkningsreglerade rören, DK 96 och 
DF 96,rätt förspänning är: en spänningsdelare, 
bestående av motstånden R6 + RI + RI2 + RIO 
anordnad parallellt över glödströmskedjan. I 
denna spänningsdelare uttages därvid för· 
spänningar, som lägger styrgallren i resp. rör 
på ungefär samma potential som glödtråden, 
vilket betyder, att förspänningen blir = O. 

Det finns de som - med visst fog - an· 
ser att AFR·spänning är lyx. Man kan ju all· 
tid, om en apparat blir överstyrd, placera den 
så . med ramen, att signalspänningen minskar 
i tillräcklig grad, så att överstyrning inte in· 

+ + + + 

AFR 
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Stycklista 

Rl = I,S.Mohm 
R.., = 120 kohm 
R;=27kohm 
R4 =39kohm I 

R5 =33kohm 
Ra=SMohm 
R7 =2,7 kohm 
Rs=R9 =R12 = 

=1 Mohm 
RIO = 1 Mohm pot.log. 
Ru=lOMohm 
R13 = 670 ohm 
R14 = 1,25 kohm 
R15 = 1,4 kohm 
R16 = 100 ohm 
R17 = 3,9 kohm (I W) 
RlS =3,3kohm (S W) 
R19 =2,8kohm (5 W) 
R20 = 390 ohm (2 W) 
R21 = R22 = 470 ohm 

(2 W) 
~3 = ,3,9 kohm 
CIA =CIB =2X 

X Soo pF 
C2 =Cs =30 pF, trim. 
C3 = C4 = 30 pF, gl. 

ISoo V provsp. 
C5 =lO= Cll = CJ4 = 

=0,1 ,uF, ppr 
C6 =2-3 pF 
C7 = 100 pF, glo 
Cg =400 pF 
C12 = C23 = 3000 pF, glo 
C13 = 100 pF, glo 
C15 = 0,01 ,uF, ppr 

C16 = 8200 pF, ppr 
C17 = C22 = C24 = 

=8 ,uF, 2S y 
ClS=Soo pF-2oo0 

pF (utprovas) 
C19 =SO+SO ,uF 

(ISO Y) 
C20 =SO ,uF (SO Y) 
C21 =SO ,uF (350 y) 
L1 = ferritantenn, 

ca 2OO,uH (ELFA ) 
Lo = SO--6O varv litz 

'7xO,07 mml 

La = IS varv litz 
7XO,07 mml 

MFl, MF! = mellan· 
frekvenstransfor· 
matorer (miniatyr. 
typ, ELFA) 

Yl =DK96 
Y2 =DF96 
Y3 =DAF96 
Y4 =DL96 
TRI = utgångstrans· 

formator (ELFA) 
Dl = torrlikr. 8S mAl 

/ 220 Y Siemens 
(ELFA) 

SI = 2·pol. 2-vägs nät
strömbrytare 
(på . RIO) 

S. = 2-pol. 3-vägs 
- (Yaxley) 

l Spolstomme Alpha, 
typ A 

Fig. 1. Mottagarens princip schema. 

Nät 

Bott 

t 
Nät 
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Fig. 2. Kombinationsmottagaren sedd underifrån. Beteckningarna överensstämmer med mot· 
motsvarande beteckningar på principscbemat i fig. 1. 

träffar. I så fall bortfaller s~änningsdelaren 

över glödkretsen. Gallerläckan för DK 96 
(signalspänningsgallret ) kopplas då direkt till 
negativa änden på glödtråden. För MF-röret 
DF 96 gäller, att MF-kretsens »kalla» ände 
kopplas direkt till rörets negativa glödtråds
ände. 

Dimensionering av motstånden i 
nätdelen 

I nätdelen ingår en torr likriktare Dl' som 
skall kunna leverera minst ca 40 mA lik
ström, 24 mA för glödströmmen och ca 10 mA 
för anodströmmen +ca 2 mA genom shunt
motståndet RH. Filtrering sker med seriernot
stånd och filterkondensatorer R2I + C19, RIS + 
+ RI9 + C20. Vid 220 V nätspänning får man 
ca 190 V likspänning över första filterkon
densatorn Oaddningskondensatorn) C2I. Det 
gäller sedan att med lämpliga seriernotstånd 
få ner denna spänning till 90 resp. 6,5 V. Se
riemotståndet RI9 genomflytes av både glöd
och anod ström, och spänningsfallet för detta 
motstånd, som är på 2,8 kohm, blir därför 
ca 36·2,8=100 V, vilket betyder, att anod
spänningen efter detta motstånd är ca 90 V. 
I seriemotståndet R2I på 470 ohm blir s~än

ningsfallet ca 10· 0,47, dvs. ca 5 V, vilket ger 
en anodspänning för roren av ca 85 V. I se
riemotståndet RIS' som passeras av glöd ström
men ca 24 mA och shuntströmmen 6,5/ 3,9= 
= 1,6 mA, gäller det att få ett spänningsfall, 
som reducerar spänningen i punkten B från 
90 V till 6,5 V. Spänningsfallet skall tydligen 
bli 90-6,5 = 83,5 V, varför resistansen RIS 
blir 83,5/0,0256~ 3300 ohm. Effektförbruk
ningen i detta motstånd blir av storleksord
ningen ca 5 W, varför man bör ha ett tråd
lindat motstånd här. Motståndet R20 måste 
dimensioneras för 2 W effekt. 

Shuntmotståndet R17, som är på 3,9 kohm, 
har ingen annan uppgift än att förhindra, att 
spänningen mellan punkterna B och C inte 
stiger till otillåtet höga värden för de fall, att 
.belastningen helt skulle upphöra i glöd
strömskretsen, vilket inträffar, om en av rörens 
glödtrådar brinner upp. Spänningen öveI' fil
terkondensatorn C19 kan under inga omstän-

digheter stiga över 150 V, vilket gör att man 
kan ha lägre arbetsspänning för denna. Fil
terkondensatorerna C17, C22 och C24 får aldrig 
högre spänning än 30 V, även vid glödtråds
brott, tack vare shuntmotstånden R13, RH och 
RIo. Laddningskondepsatorn C2I måste d~r

emot vara dimensionerad för minst 350 V 
spänning. Motståndet R22 i serie med anod
batteriet har till uppgift att begränsa 
uppladdningsströmmen genom C19, när om
kastaren S2 lägges över från O-läge till läge 
»Batteri». Denna laddningsström kommer 
nämligen att gå till minuspolen på anodbat
teriet dels via chassiet - glödtråden på V 3-

-C24 och dels via C2o-båda glödtrådshal
vorna på V 4-C22. Både V 3 och V 4 far illa av 
de kraftiga strömstötarna. Ursprungligen sak
nades R22 i modellapparaten, (i rörfabrikan
ternas schemarekommendationer saknas detta 
motstånd) och två rör brändes upp, innan 
orsaken härtill kunde fastställas. 

Apparaten injusteras så, att man i serie med 
glödströmskretsen inkopplar en mA-meter, och 
därefter inregleras resistansen för motståndet 
R1s till ett sådant värde, att glödströmmen 
uppgår till 24 mA. Apparaten provas i övrigt 
och justeras på samma sätt som genomgicks 
för batteriapparaten. 

Beröringsskydd nödvändigt! 

Som alltid när det gäller apparater, som skall 
anslutas till nätet, gäller det att vara försiktig 
så att det inte finns möjligheter för den som 
handhar apparaten att komma i beröring med 
chassiet eller delar, som står i metallisk kon
takt med chassiet. Man måste sålunda för den 
händelse att högtalaren är monterad direkt 
på chassiet se till att man har tillräckligt 
tjockt tyg framför högtalaren, ev. uppspänt 
på en skiva av bakelit e.d., som försetts med 
stort antal hål, som släpper igenom ljudet. 

Dessutom måste man se till att visaren på 
I skalan, som ju står i ledande kontakt med 
rotorn på avstämningskondensatorn, (som är 
chassieförbunden) inte kan beröras. Ett skydd 
av plexiglas fiamför skalan är därför nöd
vändigt. Slutligen måste rattarna vara så sto-

ra, att . de förhindrar, att man kommer i kon
takt med de chassiförbundna axlarna till om
kopplarna m.m. 

Anledningen till att man måste vara så för
siktig i dessa avseenden är ju, att man, när 
man har apparaten .ansluten till nätet, kan få 
chassiet spänningsförande gentemot jordade 
föremål. Tar man sålunda med en hand på 
chassiet eller ett metallföremål (exempelvis 
visaren) och står på ett fuktigt golv kan man 
få livsfarlig ström genom kroppen. Likaså om 
man berör chas~iet med en hand och sam· 
tidigt håller andra handen på ett jordat före
mål exempelvis på ett värmeelement, en vat
tenledning, diskhänk etc. 

Mekaniskt utförande 

Apparatens uppbyggnad framgår av fotogra
fierna i fig. 2 och 3. 

För att apparatens nätsladd inte skall vara 
i ·vägen, när apparaten används som resernot
tagare, bör man ha möjlighet att linda upp 
nätsladden på en lämpligt anordnad träställ
ning på apparatens bakstycke, där man ock
så kan anbringa ett par hål, i vilka stickkon
talhen kan stickas in. 

Beträffande apparatens utförande i övrigt 
så är att säga, att det är rätt trångt om ut
rymmet under chassiet, varför man får pla
cera en del komponenter i den efteråt till
komn~ nätdelen på översidan. Komponenter
nas placering i modellapparaten framgår av 
fotografierna. Att märka är, att då modell
apparaten ju är en ombyggd batteriapparat, 
har inte apparaten fått någon riktigt rationell 
uppbyggnad: nätaggregatets delar har pla-

Fig. 3. Filterkondensatorn C19 fick inte plats 
under chassiet utan , måste placeras ovanpå. 
Överst på bilden skymtar ficklanlpsbatterierna 
i sitt fack. 

cerats på tillgängligt chassieutrymme. Säker
ligen kan man vid nykonstruktion aven kom
binationsapparat av detta slag lätt få fram en 
mera genomtänkt komponentplacering, vilket 
bör förenkla ledningsdragningen och ge ett 
snyggare chassie! Modellapparaten är sålunda 
mer att betrakta som ett exempel på hur man 
kan bygga om en befintlig batteriapparat till 
kombinationsapparat för nät-batteri. 
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Några tillägg och rättelser har inkommit till 
den i RT nr 7/ 1955 s. 17 publicerade tabellen 
över europeiska TV-sändare på band L Foto
graf B Pettersson i Skillingaryd kompletterar 
tabellen med följande uppgifter om ryska TY
sändare? som han erhållit direkt från Ryss
land. Se tab. 1. 

Tabell 1. 

Frekvens 
Station Ljud Bild 

MHz MHz 

Moskva 49,75 56,25 

Leningrad 49,75 56,25 

Kiev 59,25 65,75 

KaIlinin · 59,25 65,75 

Riga 77,25 83,75 

Carcow 77,25 83,75 

Sändningstid 
(svensk tid) 

vard. 17.10-21.00 
lörd. 16.00-21.30 
sönd. 12.00-16.00 

17.30-21.00 
Testbild vard. 

11.00-13.00 
lörd. även längre 
Testbild även 1/2 
t. före progr.tid. 

Yår västtyske korrespondent, Karl Tetzner, 
i Hamburg påpekar, att de tyska TY-sän
darna Flensburg, Bremen/ Oldenburg är under 
byggnad och blir färdiga först 1956. Dess
utom påpekar han, att de tyska sändarna har 
programtid under tiden 16.30-18.00 och mel
lan 20.00 och 22.00 (svensk tid). 

Gunnar Eriksson i Lit, Jämtland, har skic
kat in några DX-bilder upptagna på olika 
kanaler på band I. Bästa DX-dagarna var den 
3, 13 och 22 juli. Däremellan har synksigna
ler oc\! svaga bilder uppfattats så gott som 
dagligen t.o.m. den 22 juli. Sedan dess har 
det varit mycket sparsamt. England kommer 
dock igenom vissa dagar omkring 18.30 på 
45 MHz. Den 18/ 8 var det utmärkta mottag
ningsförhållanden för England och BBC:s 
program kom in mycket bra med bild och 
ljud i den hembyggda mottagaren, som är om
kopplingsbar för västeuropeiskt resp. engelskt 
TY-system. 

Kraftiga bildglimtar förekommer ca 8-10 

Koppling för potentiometrar 

Säkerhetskoppling vid variabla motstånd. I de 
flesta fall kan glappkontakt vid variabla mot

' stånd få tråkiga följder medan å andra sidan 

om hela motståndet inkopplas detta ej föror
sakar något funktionsfel. I sådana fall rekom
menderas det kopplingssätt, som visas i fig. 

(HåkåJ 

T.v. italiensk paussignal, i mitten paussignal från Schweiz, t.h. italiensk paussignal. Foto: 
Bertil Pettersson, Skillingaryd. 

T.v. och i mitten sändningar från: London, uppfångade i Lit i Jämtland. Foto: Gunnar Eriksson. 
T.h. italiensk tecknad film. Foto: Bertil Pettersson, Skillingaryd. . 

ggr per timme, men det varar i allmänhet en
dast 2-3 s. och uppträder på samtliga kana
ler, t.o.m. på kanal 5 (meteorer?). 

Hr Erikssons TY-DX-antenner består aven 
3-elements Yagi för 45 MHz, en 5-elements 
för kanIil 2 och en annan 5-elements för kanal 
4, de två senare antennerna är roterbara. 

Fotograf B Pettersson i Skillingaryd rap
porterar finfina ,TY-DX under augusti bl.a. 
den 7/ 8, -då Italien och Schweiz kom in med 
bra bilder, tecknad film, texter och en ka
tolsk mässa i en salig röra. 

Detta rutmönster har förekommit flera gånger 
på kanal 2. Yarifrån? Foto : Gunnar Eriks
son, Lit. 

Våra läsare är välkomna med bidrag 
under denna rubrik: knepiga kopp
Ungar och mätmetoder, lJittfil,verka
de detaljer, enkla OCh effektiva hjlllp
medel för service och felsökning etc. 
Varje infört bidrag honoreras med 
kr. 5:-. 

Böjlig axel av gardinspiral 

I stället för att köpa dyrbara, specialtillverka
de böjliga axlar kan i stället användas vanlig 
gardinspiral. Spiralen kan kopplas till den av
sedda axeln medelst en helgängad skruv, vars 
skalle kapats. Härvid skruvas halva skruven 
in i spiralen och den andra,halvan skruvas in 

. Antennanläggningen i Skillingaryd ser nu 
ut som ~isas i fig. Längst upp en antenn för 
kanal 4 (fabrikat Engels) och en för kanal 
2-3 (fabrikat Siemens). Båda antennerna 
är vridbart ailO~dnkde och fjärrm~növreras 
med motor. Apparaturen består nu aven Dux 
TY-mottagare 14" och en Centrum Pano
rama 17". 

Nuvarande TV
DX-antennen 
Skillingaryd. 

i axeln, vilken fördenskull bör förses med ett 
gängat hål av lämplig storlek. (HåkåJ 

SkruvhålIare 

Det kan ibland vara svårt att med bara fing
rarna sätta fast en skruv eller mutter. Men 
med hjälp av det skisserade verktyget kan ar-

betet underlättas. Löd fast en ca 2 mm tjock 
och 150 mm lång koppartråd på en krokodil
klämma, och verkty~et är färdigt! 

(SM5WJ 
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Radio- och TV-nytt ... 
(For"./r. sid. 23) 

mottagare fann man t.o.m. en omkopplare 
för ah ändra tidskonstanten hos svänghjuls· 
kretsen för att denna skulle passa till skif-

. tande mottagningsförhållanden. 
Det . förefaller som om vissa fabrikanter -

framför allt de miIidre företagen - inte tycks 
klarat radsprångsproblemet (vilket f.ö. är rätt 
svårt vid det engelska systemet, som har 
opraktiskt anordnade vertikala bildpulser ). 

Då AM tillämpas för ljudkanalen i det 
engelska systemet, kan inte intercarrierprin
cipen komma i fråga utan endast mottagare 
av split-carriertyp. Vid kanalväxling krävs 
det därför oftast efterinställning ,av ljudet för 
att man sk,ll få in detta störningsfritt. . 

Fig. 17. Engelsk_ grammofonmöbel med radio
enhet för LV, MV och UKV samt skivväxlare 
för tre hastig~eter. Pris 75 gns. Tillverkare: 
GEG. 

Fig. 18. Kombinationsantenn för band I och 
III. Tillverkare: Telerection. 

Fig. 19. Genom små extra band-III-dipoler på 
befintliga antenner gör man äldre antenner 
för band I användbara även för band III. 

Fig. 20. Platta med tryckt ledningsdragning (t.h. baksidan, t.v. framsidan) för hi-hi-förstärkare. 
Komponenterna sticks in i uppborrade hål och lödes på baksidan med lödkolv till de tryckta 
ledningarna_ Säljes av Osmm till amatörbyggare. Tillverkare: TGG. 

Hur det var med stabiliteten hos oscillato
rerna på de högre kanalerna i band III var 
förf. inte i tillfälle att närmare studera, men 
man har nog anledning att misstänka, alt det 
- genom att split-carrier måste tillämpas 
kan ge anledning till en del bekymmer. 

Priserna på TV-mottagare uppvisar en svag 
tendens till stegring, och i tab. 1 visas de nu
varande priserna för olika storlekar på bild
röret. Projektionsmottagare förekom i inte 
obetydligt antal i konventionell utformning 
med Smidt-oJltik, vilket säkerligen hänger 
samman med att linjestrukturen i projektions
rnottagaren blir mindre störande. 

Praktiskt taget alla fabrikanter tillverkar 
TV-konvertrar för sina äldre mottagare för att 
möjliggöra mottagning på band III med ba,nd
I-mottagare. När dessa äldre mottagare är 
försedda med anordningar, som underlättar 
denna komplettering, ligger priset på till
satserna omkring 5-6 gns, när separat nät
aggregat måste utnyttja~ är priset ungefär 
10 gns. 

TV -antenner 

Antenntillsatser för band I och band III de
monstreras på utställningen i många varian
ter. Det gäller ju att se till att de stora an
tennerna för BBC:s sändare på TV-band I 
också skal.! kunna användas för de kolIlliier
siella sändarna på TV-band III. Tillsatserna 
utgöres ' av olika typer av extra halvvågsdipo
ler för band III, som anbringas på de befint
liga mottagarantennerna. 

Det förekommer också en del nya antenn
typer för band III och kombinerade antenner 
för såväl band I som band III. I allmänhet 
har man skilda antennsystem men endast en 
nedledning. Filter på lämpliga ställen i an
tennsystemen utnyttjas i de flesta fall för att 
elektriskt skilja antennsystemen åt. 

Tab. 1. Priser på engelska TV-mottagare. 

Bordsmottagare 

Rundradiomottagare 

FM-UKV-rundradion i England står ju in
för sih start, och BBC har i anslutning där
med lagt upp en propaganda i stor stil under 
slagordet »BBC dean the air». 

En FM-UKV-station är f.n. i gång i Wrot
ham i närheten av London; denna utsänder 
de tre engelska programmen »Home Service», 
»Light Programme» och »Third Programme» . 
på, frekvenserna 89,1, 91,3 och 93,5 MHz. 
Ytterligare nio stationer är under byggnad 
och tre av dem beräknas vara i gång före ut
gången av ' 1955, de återstående sex under 
1956. Därmed täckes 83 % av landets befolk
ning med FM-UKV-rundradio. 

Inför FM-UKV-starten har radioindustrin 
för hemmamarknaden lagt upp nya serier av 
mottagare med UKV-område. Men läng~ ifrån 
alla apparater är försedda med UKV. Upp
skattningsvis är kanske 30-40 % av antalet 

- demonstrerade mottagare AMj FM-mottagare. 

I allmän4et tycks fabrikanterna slopa KV
området i samband med att de iItför UKV
område på sina apparater. Motiveringen: 
»Ingen hör i alla fall på kortvåg numera!» 

Påfallande är att man i de nya engelska 
FM-AM-mottagarna inte gjort särskilt myc
ket för att utnyttja det vidsträckta frekvens
område, som FM-överföringen medger. Många 
FMj AM-mottagare har sålunda endast en 
högtalare. 3-D-klang är ett okänt begrepp i 
England, och endast i mera påkostade mot
tagare i prisläget 40-50 gns träffar man på 
dubbelkonhögtalare eller diskant + bas-högta- I 
lar!'!. De billigare AMj FM-mottagarna ligger . 
i prisläget 20-30 gns. 

FM-tillsatser för anslutning till grammofon
intaget på befintliga mottagare är inte allt
för talrika, endast ett fåtal företag har ansett 
det lönt att sätta i gång en tillverkning av 
dylika enheter. 

Gol;vmCluagare 
Proj.
mott. 

Bildrör (cm) 
Pris (gns) 

36 
60--68 

'43 
75....2.80 

53 36 43 
90-100 

53 
130-150 110-120 70-80 150 

"' 
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TV 'fordrar TV-service 

Hur många kommer att se höstens TV-program? Det är kanske 
svårt att bedöma, men ett är säkert - för provning av TV
mottagarna fordras förstklassiga instrument. 

l. 

2. 

3. 

4. 

Vi föreslå: 

En RCA TV-svepgenerator WR-S9C, som täcker alla kanaler· och frekvenser 
för bild och ljud även för den eventuella färgtelevisionen. 

WR-S9C ' 
Kanalväljare för kanal 1-10, kontinuerligt inställbar 50 kp/s-50 Mp/ s 
Svep max. 12 Mp/ s 
Utspänning 5 ,uV-{),1 V 
Max. amplitudvariation ±1 dB 

TV-kalibrator WR-89A från samma välkända koncern. 

WR-89A 
Frekvensområde 19-260 Mp/ s med kristallkontroll varje 2,5 Mp/s 
Separat kristall 5,5 Mp/ s 
Utspänning 0,1 V, dämpsats 60 dB 
Inbyggd generator för horisontala och vertikala balkar 

En överskådlig rörvoltmeter, RCA:s Voltohmyst WV-97A,med mångamöj
ligheter och topp-till-topp gradering, vilket är ovärderligt vid TV-service. 

WV-97A 
Lik- och växelspänning 1,5-1500 V i 7 områden 
Noggrannhet: likspänning ±3 %, växelspänning ±5 Ofo 
Frekvensområde 30 p/s-3 Mp/s 
Motståndsmätning 0-1000 Mohm i 7 områden , 
Ett pålitligt oscilloskop EO-701 med hög känslighet och -inhyggd kalibre
ringsanordning, som också har stor bildskärm och identiska likströmsförstär· 
kare av push-pull-typ. 

EO.701 
Känslighet 4 m V eU/ cm 
Frekvensområde 0-1 Mp/s (4 dB fall) 
Svep 3 p/ s-30 kp/ s samt fasta TV-lägen 25 och 7812 p/ s 

Givetvis är detta"bara ett urval av vad vi kan erbjuda Eder. Kontakta oss när 
det gäller instrument. Vi sänder Er gärna fullständiga data. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
MÄTINSTRUMENT-AVDELNINGEN 

I 

BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM Sö. Tel. 44 9760 

RADIO OCH TELEVISIO'N - NR 10 - 1955 

l 

2 

3 

4 

39 



\, 

40 

, 

GELOSO 
TRAFIKMOTTAGARE G2.07 
för amatörbanden, kompl. m. 

rör, trimmad ............... .. . 1.080:-
G207 byggsats, kompl. m. rör 890:
G208 mottagare, komp!. med 

rör, trimmad . ..... . ......... 855: -
G208 byggsats, komp!. m. rör 675:
rV-mottagare i byggsats .... 950:
VFO-Clapposeillator, inkl. ska-

la, utan rör ........... ....... 90: -
6J5-6AU6-6L6 för Geloso VFO 18: 30 

KINSEKISHA KRISTALLER 
46-80 meter amatörband .... 16: -
16 Mc, för 9-dubbling till 144 Mc 21: -
455 kel s filterkristall ........ 18: -
100 kel s frekvensnormal ...... 24: -
200 kels kalibratorkristall .... 16: -
Vi offerera gärna kristaller med andra 
frekvenser för leverans från KSS. 
Samtliga ovanstående kristaller ha 0,01 
'/, noggrannhet, 20-500 C. 

DIVERSE SURPLUS 
R1155 mottagare .............. 250: -
RF24 converter, orig.-kartonger 24: -
WS38 walkie-talkie, 7 .3~ Me/s 39: 50 
AN/APA-l oscillograf, orig.-

lådor . .. .. . . .. . ... ... .. . ... . . 145: -
VFO-skalor, utv. 1: 200 ........ 10: 50 
144 Mels avstämningskretsar, 

orig.-kart. .................... 16: 50 
3A RF instrument, orig.-kart. 10: 50 . 
5 mA vridspoleinstr., orig.-

kart. ......................... . 10: 50 
No. 58 Mk. I walkie-talkie, 

komplett.... ..... .. ... ... .. .. . 400: -
Begär våra prislistor över denna och 
annan lagerförd material samt uppgif
ter om avbetalningsvillkor. -

YIDEOPRODUKTER 
GÖTElQRG 38 
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Till sist är bara att konstatera, att inga 
transistormottagare ännu uppträtt på den- eng
elska marknaden, däremot hade en bandspe
lare av märket »Reflectograph» fyra transis
torer i avspelnings förstärkaren : detta för att 
möjliggöra brumfri avspelning. 

High fidelity 

High fidelity har snabbt vuxit ut till en vik
tig gren inom den engelska radioindustrin, 
och på Radio Show återspeglades detta inte 
minst av de många för den stora publiken av
sedda demonstrationslokalerna för high-f ide
lityutrustningar. Många storföretag återfanns 
bland hign-fidelitytillverkarna, b1.a. Pre, EMI 
och GEG. Det senare företaget demonstrerade 
stereofonisk återgivning med ett jätteuppbåd 
av högtalare i en demonstrationssa1. 

Bl.a. demonstrerades här vilka stereofoniska 
ljudeffekter som kan uppnås vid upptagning 
av ljud på bandspelare med dubbelspår. Olika 
högtalare eller högtalargrupper spridda om· 
kring i demonstrationslokalen, inkopplades i 
synkronism med avspelningen, vilket gav rätt 
illusorisk effekt. I synnerhet var en ljudupp
tagning på ett dykande reaplan högst realis
tisk. 

Printed circuits 

Under det att tryckta kretsar praktiskt taget 
helt saknades på den tyska utställningen, finns 
det på Radio Show åtskilligt nytt på detta 
område att notera. I England intresserar man 
sig livligt för. tryckta kretsar, och många av 

de fabrikanter, som man resonerar med, över
väger möjligheten att tillämpa denna teknik 
för såväl vanliga mottagare och TV-mottagare 

som resemottagare. 
Det fanns f.ö. ett flertal serietillverkade 

resemottagare med tryckta kretsar på utställ
ningen, även kanalväljare, antennfilter och 
kompletta hi·fi-förstärkare med tryckt led
ningsdragning visades upp. 

Det är TGG, som är pionjärföretag på detta 
område i England, och detta företag räknar 
optimistiskt med, att man om några år skall 
få in printed circuits-tekniken i kanske 90 0/0 
( !) av alla nya mottagarekonstruktioner. 

Orsaken till det påfallande stora intresset 
för printed circuits i England får säkerligen 
sökas i de höga arbetarlönerna, som gör de 
tryckta kretsarna särskilt attraktivå genom 
den påtagliga arbetskostnadsbespMingen. I 
Tyskland, där arbetarlönerna är betydligt läg
re, är kanske inte detta problem lika aktuellt 
som i England. 

Mätinstrument 

Ifråga om mätinstrument är att notera, att 
tillkomsten av TV-sändningar på band III 
och FM-UKV·sändningarna på band II dragit 
med sig en helt" ny flora av signalgeneratorer 
och andra mätinstrument för dessa frekvenser. 
Något speciellt av intresse är knappast att 
notera, men man har åtminstone vid ett fabri
kat med gott resultat försökt sig på tryckta 
kretsar i en signalgenerator för UKV. 

Slut 

\ 

VISI * UKV-, Bilradio-, TV-antenner 
260 Kanal 5-11, 2 ele
ment, l etage bestående 
av vikt dlpol och reflek
tor. Först. 6 dB, riktv. 
4:1. 

270 Kanal 5~, 7-11, 3 
element, l etage bestå
ende av v-ikt dipol, re
flektor och direktor. 
Först. 5-6 dB, riktv. 5:1. 

262 lika 260 i 2 etage 
med trafo-Iedning. 
Först. 6 dB, rIktv. 4.5:1. 

272 lika 270 i 2 etage 
m. trafo-Iedning. Först. 
8-10 dB, riktv. 6.5:1. 

Enkanalsantenner 

Kanal 9 för Göteborg. 

290 8 element, 1 etage bestående 
av: dipol, reflektor och 6 direkto
rer. Först. 11-13 dB, riktv. 30-
60:1. 
292 lika 290 i 2 etage med trafo
ledning. Först. 13-16 dB, riktv. 
30-60:1. 

Begär specialprospekt ! 

Enkanalsantenner. 
Kanal 4 för Stockholm och Köpenhamn. 
510 1 etage med dipol och 1 reflektor. 
Först. 4-5 dB, riktv. 3-5:1. 
512 2 etage med 2 dipoler och 2 reflek
torer. Först. 7-8 dB; riktv. 3-5:1. 
520 1 etage med 1 dipol, 1 reflektor och 
1 direktor. Först. 5-6 dB, riktv. 4-8:1. 
522 2 etage med 2 dipoler, 2 reflektorer 
och 2 direktorer. Först. 8-9 dB, riktv. 
4-8:1. 
530 1 etage med 1 dipol, 1 reflektor och 
2 direktorer. Först. 6-7 dB, riktv. 4-
10,5:1. 
532 2 etage med 2 dipoler, 2 reflektorer 
och 4 direktorer. Först. 9-10 dB, riktv. 
4-10,5:1. 

Centralanläggningar med 1-6 anslut
ningar utan förstärkare och upp till 
50 anslutningar med förstärkare för 
UKV, TV och rundradio. 

Antennmaster med längd upp till 
11,5 m. 

Anslutningsdosor för utanpåliggande 
alt. försänkt montage samt anslut
ningskabel. 

Säljes av välsorterade 
radiomaterielgrossister 

Generaiageni Firma P. RICHTER Box 12059 • Stockholm 12 
Tel. 284771, 284971 
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TUNGSRAM fotoceller har 
vunnit erkännande över hela 
världen på grund av deras hö
ga känslighet, pålitliga kon
stru-ktion och höga livslängd. 

Fotocellernas användningsområden är i det när
maste obegränsade. De användas i ljudfilm, för 
oljeeldningskontroll och automatisk manövrering 
av rulltrappor, dörrar och maskiner samt till 
skyddsanordningar, inom mättekniken ävensom 
till all slags industriell kontroll m.m. 

TUNGSRAM 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

'" I . - . . 
1 2 3 

17 

o-~ '>::: 

:t 

4 5 6 76-1 
e 

Spektr. Känslighet Användn. 

Bild Typ Art. känslighet /J. AJtnt. lumen före-
max. trädes-

1 /J. = lo.oooA O Hz ' lO kHz vis 

1 121 gas· röd 7500 I 230 170 fllm 

2 221 gas Infraröd 8000 230 171 kontroll 

2 227 gas infraröd 8000 100 75 ind. kontroll 

3 321 gas infraröd 8000 230 170 ' film 

4 927 gas röd 7seO 230 170 film. 
5 2210 gas röd 7500 230 170 film o. relä 

& 2230 vaeuum röd 7500 20 20 mätn. o . relä 

_. gas - Argon 

ORION FABRIKS· & FÖRSÄLJNINGS AB 
Stockholm * Göteborg * Malmö 

Ingen återverkan mellan kanalerna. 

Identiska förstärkare. 

20 m V/cm vid 4 Mc/s. 

Dubbe.lstråleoscillograf L 101 
från Mullard 

Efter flera års utvecklingsarbete introducerar Mullard nu en ny 
oscillograf, typ L 101, ett instrument med utomordentligt förnäm
liga tekniska data. 

Signalerna visas på ett vanligt katodstrålerör med hjälp av två 
identiska förstärkare och en snabb elektronomkopplare, som arbetar 
under strålens återgångstid. Detta system garanterar fullständ-ig 
frihet från återverkan mellan de två kanalerna. 

De två förstärkarna har en konstant band bredd av 4 Mc/ s och en 
maximal känslighet av 20 mV »peak-to-peak»/ cm. 

Tidaxelsvepet är av Miller-typ och variabelt mellan 0.1 /-lS/ cm och 
10 mS/ cm. Både tid- och spänningsmätningar är möjliga med en 
noggrannhet av 5. resp. 10 %. 

För närmare upplysningar 

-Regeringsgatan 56 • STOCKHOLM' Telefon 210401- 02 
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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 bred bands-
högtalare ______ . _ ..... _ .. _ . _ .. _ . .. .. _ 

Bildrörsdel _ .. __ ...... _ .... _ .. _ ... _ ... _ 

14" 
Bildrör 

17" 
kr 315:- kr 315:-
kr 310: - kr 360:-

Komplett byggsats ___ .... _ .. _ . _ .. _ .. _ . __ kr 6251- kr 675:-

(Komplett eha •• le lel1erera. end. tiU.amma .... med komplett bygg.at •• ) 

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

Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM 

Telefon 20 28 64 

, 

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

Sya hi-fi-högtalare 

General Electric Co, England, (svensk repre
sentant: Elektronikbolaget, Stockholm) har 
översänt data för en ny typ av högtalare, för
sedd med en membran av metallfolie med 
speciell aluminiumlegering_ Högtalarens kon
diameter är 8" och maximal effekt 6 W_ Bas
resonansfrekvensen är så låg som ca 45 Hz 

Infäs!"n!!" 
i plast 

Me!allkon 

Ljud
spridare 

"Bucklor" 

Hölie 

Talspole p6 
me!alls!omme 

Tillednings
trådar 

och metallkonen är försedd med vissa »buck
lor» för att hålla nere resonanstoppar_ En ko
axiellt anordnad ljudspridare ger också viss 
utjämning av frekvenskurvan_ Högtalarens 
Crekvensområde är 30 Hz-20 kHz_ Talspolen 
har 4 ohms impedans vid 4OO ,Hz_ 

Elektronikbolaget introducerar också en 
-------------------------------.,.--------~ 15" hi-fi-högtalare, som utvecklats vid RCA:s 

I. 

42 

Ny FM-generator 
från 

RADIOMETER 
KÖPENHAMN 

Typ MS 25 

Frekvensområden: 86-108 och 9,5-12 Mp/s 
Utgångsspänning: 1,uV-O,1 V över attenuator 
Utimpedans: 75 il resistiv. Med separat transformator 

erhålles 300 Q balanserad utgång 
Sving: kontinuerligt variabelt från O till ±200 kp/ s 
FM-distorsion: < 0,7 % vid ±1oo kp/s sving 
FM-modulations/rekvens: 400 p/s 
AM-modulation: 30 % fast, 100 p/s 

Generalagent: 

BERGMAN & BEVING AB 
Birger Jarlsgatan 9. - Sto~kholm 7 - Tel. 235960 

laboratorier av den kände ljudåtergivnings
experten dr Olson_ Högtalaren, som har 
typbeteckningen LC-LA, har rak frekvens
kurva inom området 40 Hz-16 kl{z och ger 
max_ 20 W_ Denna högtalare, som har dubb
la membran och inbyggt delningsfilter, är 'av
sedd enbart för högkvalificerade system och 
uppges ha synnerligen förnämliga data, som 
dock inte specificeras närmare_ 

Serviceinstrument för TV -apparatur 

Det tyska företaget Arthur Klemt i Miinchen 
har utvecklat ett serviceinstrument typ FWO 
200 M för televisionsmottagare. Instrumentet 
förefaller att innehålla praktiskt taget allt 

RADIO-TV 

KATALOG 
över radio-Tv-materiel, 

byggsatser, instrument, rörhand
böcker,Uitteratur, kopplingsschema, 
kurser i radiobygge och teleruion 
etc. Sänd namn Och adress samt 
1: - i frim. som återbet. vid order_ 

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

l: - bif. i frim.luttages mot postför-
• skott. • 
• Namn: .... .. . . .... , ..................... . 

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

• Postadress: ...... .... ..... ....... RT 10 • 

••••••••••••••• 
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Det jinnJ 

mer än 3 000 rörtyper 

i bruk

och nya typer kommer 

Jtändigt . .. 

• ••••• • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • •••• • • • • • • • •••• • ••••• • •••• • ••••• • •••• • ••••• • •••• • ••••• • •••• • ••••• • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • ••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • •••• • ••••• • •••• • • • • • • 

Begär broschyr med alla när
mare uppgifter om A VO 
Rimnätbrygga modell V och 
övriga instrument ; A VO
serien. 

SVENSKA 
RADIOAK,TIEBOLAGET 

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

RADIO OCH TELEVISION - NR 10 - 1955 

Ingen 
RÖRMÄTBRYGGA 
kan mäta sig med 

AVO modell ~3 
A VO Rörmätbrygga modell V/3 är en ny version 
av modell V, som givits en modernare exteriör och 
IIUrustats med ytterligare ett antal värdefulla egen- . 
skaper. Med denna brygga kan Ni utföra alla tänk
bara mätningar på alla upptänkliga rörtyper. Ni 
kan snabbt få ett besked om rörens användbarhet 
och kondition och Ni kan dessutom genomföra 
alla erforderliga mätningar för alt få fram deras 
karakteristikor. 

AVO Rörmätbrygga modell V/3 är den brygga Ni 
behöver. Den har bl.a. följande egenskaper: 

'. 'Rören mätes under sina normala arbetsför
hållanden. 

• Alla nu gångbara och kommande rörtyper kan 
mätas. 

• Fullständiga Ia/Vg\-, Ia/Va- och Isg/Vgl-kurvor 
kan upptagas. 

• Utom en diod finns inga komponenter som 
genom förslitning behöver periodiskt bytas. 

• Glödspänningar på upp till 117 V kan inställas 
vilket är tillräckligt för såväl nuvarande som 
kommande rörtyper. 

• Ett inbyggt polariserat relä skyddar mot över
belastningar. 

AVO Rörmätbrygga modell V/3 kostar komplett 
kr. 1.250:-_ 
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Denna lilla helglas-sändar-pentod på 12 W 
anodflrlust är av samma storlek och utfö
rande och har samma kapacitet SOJll EBL 21 
(8-stlft-loctalsocket)_ Tack vare glödspännln
gen på u,e V anvltnds TUNGSRAMS pentod, 

, typ OS 16, med fördel I mindre sändare och 
filrstllrkare. Eftersom det tredje gallret har 
en separat anslutning, kan en ren triodkopp· 
Ung erhillas. 

Gränsdata 

Ua max 500 V 
la max 100 mA 

Wamax 12 W 
max 30 W 

wg. max 3W 
Ug. max 300 V 
Ig. max UrnA 

Ig.osc max lOmA 

TUNG5RAM 
0516 

I , 

Driftsdatjl 
i klass C 

för telegrafi 

Ua = 400 V 
Ia=36mA 
ug. = -12 V 

Rk '= 300 Ohm 
ug, = 210 V 
ug. = OV 

Ig, = 3,5 mA 
W. = l6WHF 

3 
}> 

::../ 

11 
;;,,; 

Ua-400V Ug,-OV <> if--
90 

-la ---Ig, 
t-~ 

J) J 

1 / 
1/ / 1/ 

J V j 

V J / 
J V 
~ J '/.'IJ>'j/' '/.\~~_. 

l 
lo'" 

.:~ ..... ~ .... .... 

60 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

O 

Ug, V -28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 O 

GUklström: 1%,6 v, 0,5 A (indireKt) 
Brantbet: S = '1,0 mAJV (Smax = 7,6 mAN) 
Skirmgallrets först. faktor: p. g.-g. = 11 

Oj T~~!:~R~M 
ORION FABRIKS. & FÖRSALJNINGS AB 

Stockholm - Göteborg - Malmö 

som krävs för undersökningar på sådana appa
rater. Det innehåller sålunda mätsändare, ka
libreringsoscillator, LF-generator, svepgene
rator, bildmönstergenerator och frekvensmar
keringsoscillator, vidare signalföljare och ett 
komplett oscilloskop. 

HF-generatorn omfattar frekvensområdet 
5--60 MHz, 60--120 MHz, 170--230 MHz, 
svepbredden är ±1O MHz inställbar i tio · steg. 
Frekvensmodulering kan ske med 400 Hz 
med ±SO kHz sving. Vidare kan amplitud
modulering ske med 400 Hz sinusström. Oscil· 
latorn kan bildmönstermoduleras med synk
pulser tillsammans med lodräta och vågräta 
»balkan, som även kan bilda ett schack
brädesmönster. Utgångsspänningen är regler
bar mellan 100 ",V och 100 mV över 150 ohm. 
Med hjälp aven symmetrisk spänningsledare 
kan man få utspänningar 10 ",V-lO mV. 
Frekvensmarkeringar inom området 5-60 
MHz erhålles 'från en kristallstyrd 5,5 MHz· 
oscillator. Inom övriga frekvensområden er
hålles frekvensmarkeringar från en kalibrerad 
oscillator med grundtonsfrekvensen variabel 
mellan 16 och 30 MHz. 

Det inbyggda oscilloskopet har tidavböjning 
för frekvensområdet 10 Hz-l00 kHz. Frek
vensområdet med 500 ggr y-förstärkning om· 
fattar 5 Hz--3 MHz, vid 5000 ggrs förstärk
ning 5 Hz-S kHz. Bildskärmen har en diam. 
av 10 cm. 

I utrustningen ingår också en del tillsats· 
apparatur, exempelvis symmetreringstransfor
mator för 240 ohm med spänningsdelning 1:10, 
vidare en HF-kabel och mätkroppar, exempel
vis en för frekvensområdet 1-500 MHz med 
ingångskapacitansen l pF. Då instrumentet 

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

Vi tillverka 
HÖl'pånninp
lenera,orcr 2-75 ..v 
HÖI·pinnu,lllpolar 

IIP-drolllar 

UICV -drolllar 

Videodrolllar 

5111- och lpirrkreuar 

Niulömu,llliller 

Spolar rör .pobYllem 

Spolar I lpecialurföraiacleD 

Finna ITROMIK 
51olll"il. S - Ni.bypark - Tel. 561121 

\ 

Alltjämt 
oöverträffad 

Likspännings
aggregat· 

0' 
0'" 

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

Stabilitet 0,005 0/0 
Brum 0,3 mY eH• 

Inre motståndet 
har förbättrats. 

Frekvensberoenclet 
upp till l MpJs 

se nedanstående kurva 

/' ~ 
~ - 1/ 

mätt med a inställt pÖ 300 V, 100 mA 
belastning och 20 mA eff. överlagrad 
växelström. 

Pris: 990:"-

CARL O. OLSSON 
Llmgsel ... ingen 94 

S T O C K H O LM-WIlingby 
T.1. 378933 
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Vi presenterar 

-* 
Dekadiskt impuls-
räknerör R Y 6 1 O 
S E R s trokotronrör ör eH förnämligt kvolttetsröknerör för 

Geiger-MUUer-utrustningar, industriella rökneutrustningar, 

elektroniska räknemaskiner, frekvensdelning och tidmät

ning. Röret möjliggör direkt utställning till önskat läge 

och tillåter enkel o-ställning. Den mGlximala räknehastig

heten ligger på inte mindre ön 1.000.000 impulser per se-

. kund. Som framgår av kopplingsschemat i rutan nedan 

kan röret anYÖndas i enlda drivkrefsar. Rotationsriktning 

antingen medurs eller moturs. Såväl· visuell som elektrisk 

indikering av stråfläget. Små dimensioner (se fotografiska 

bil.en hör intill i hel skala) och driftsäkerhet ör öven för

delar som stöller SERs trokotronrör i sörsklass. 

NoJhf;lillninc c, 

e 
-",r 

/ LÄN6LIVSRÖR 
KALLKATODRÖR 

. * 180101801818 
MIKROVÅBSRÖR 
STANDARD RÖR 

Förstorad genomskärningsbild ev ~ke
t,an,ör RVG 10. Samma rOr i hel skM. 

\ Kopplingsschema 
/iir dekadisk räkneenhet 

med RYG 10 
Vid råklleha.tigheler under o4O(UIOO i.pul

ser per .. kund kan lämpligen ett riell 

driwNg !lied ~n.tor _tlgl 
,,14.,6 ... _ figur envända.. Ett erfwder

ligl enllll s4Htalla rikn_nheler ""ntIG 
kOf)pte. i k •• kact ulan mellanf6r.tårkare. 

SER AB SVENSKA ELEKTRONRÖR ETT ~ FaRET" 

Lumavägen 6 - STOCKHOLM 20 - Telefon 44 03 05 

RADIO OCH TELEVISION - NR 10 - 1955 



Response is not all 
the story 

Frequency response is often popularly quoted in 
advertisements as 50-12,900 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 stlltement is again valueless. 
The Ferrograph frequency response is guaranteed to 
be within ± 3 db up to 10,000 c.p.s. at 7! 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. 

,I'~"IJ!4.,apA 
Manufacturecl by: 
Wright & Weaire Ltd., London. 
fnquirles to: 

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 50/1 0,000 c.p.s. 

at 7t Lp.s. 

"Wow" and Flutter 
Less than 0.2% at 7t i.p.s. 

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

Unweighte'd, including 
hum, 45 db. 

Longterm Speed Stability 
.5% Better 

Output Power 
2y watts into IS ohms 

Edstone Electrical Ltd., 131 Sloane Street, London, S.W. 1. 

Serr
1ce 

Agents:_ _! '\ *_ ' t_ 
Ferrofon AB. _ ~ .. 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm ....... 111 .... 111 ••• 
Tel. 438684 • • •• II 

utnyttjas som signalföljare, utnyttjar man för
stärkardelen i oscilloskopet, och man får då 
samtidigt in signalen på katodstråleröret. 

Svensk ' representant: K L N Trading Co, 
Stockholm. 

Faskänslig rörvoltmeter 

• Sola;rtron Electronic Group Ltd i England 
har introducerat en ny typ av instrument, en 
faskänslig rörvoltmeter med typbeteckningen 
VP250. Det nya instrumentet har två instru
mentskalor, som tillsammans anger fasläget 
för en pålagd spänning i förhållande till en 
referensspänning. Ena instrumentet visar den 

komposant av den pålagda spänningen, som 
ligger i fas med referensspänningen ; det andra 
visar den" komposant, som ligger 90° fas för
skjuten i förhållande till samma referensspän
ning. Instrumentet kan exempelvis användas 
för upptagning av Nyquist-diagram för mot
koppl;1de förstärkare och för undersökning av 
fasförhållandena i filter, transformatorer, för
stärkare, servomekanismer m.m. inom fre
kvensområdet 20 Hz- 20 kHz. Noggrannheten 

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 mf s. k. minus 450 V •..... O: 95 
Lågvoltselektrolyter SO mf ,10/12 V O: 65 
Rullblock: 
50 pf, 100 pf, 200 pf, 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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i indikeringen är ±2 % vid fullt skal utslag. 
Mätspänning resp. referensspänning kan ligga 
inom spänningsområdet 15 mV till 20 V (effek. 
tivvärde). Ingångsimpedansen för såväl refe· 
renssignalen som mätspänningen är > 15 
Mohm. Brus· och övertonsdämpning är bättre 
än 40 dB. Apparaturen, som är avse.dd för nät· 
anslutning till 110-220 V växelspänning, 40-
60 Hz, har effektförbrukningen 190 W. 

Svensk representant: Elektronikbolaget, 
Stockholm. 

Nya bandspelare 
Det norska företaget A/ S Proton har genom 
sin generalagent i Sverige Hedman & Påls· 

Siljes L Sverige endast 
av ensamförsiljaren AB 

Det finns 
bara en 
tillverkare 
i Europa 
av 

Original 

OAK 
omkopplare och 
strömbrytare 

- NSF Limited Ke ighley, 
Yorks, England 

- the switch people -

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

OAK 

IMPULS 
OBS! Nyadr" .. r 

Kontor och lager S,t Eriksplan 7, Stockholm 
Tel.fon växel 340850 

Bandspelare typ 6 från A/ S Proton. 

\. 

UNIVE RSALIN S TR UME NT 
20000 ohm/volt 

AC-DC 

Skyddat för överbelastning' på samtliga mätområden. 

Mätområden: 
Likspänning: 
Växelspänning: 
Likström: 
Motstånd: 
Outputmeter: 

3-10-30-100-300-1000-5000 volt. 
3-10""':30-100-300-1000-5000 volt. 
50 ,uA-1-10-100 mA-l-lO Amp. 
0-2000, 0-200.000 ohm, 0-20 megohm. 
3-10-30-100-300-1000 volt. 

Dimensioner: 210X150X80 mm. Vikt: 1,6 kg. 

Övriga fördelar: 
1. Batterierna utbytbara utan att instrumentet behöver 

öppnas. 

2. Sluttande spegelskala möjliggör avläsning i sittande 
ställning. 

3. Ett förstklassigt universalinstrument för endast Kr. 220:
netto, oförtullat för direkt leverans till köparen från fabriken. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 

"METRIX - 4 3 O" 

Torkel Knutssonsgatao 29 
STOCKHOLM Sö - Tel. 449295 

, 
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SURPLUS 
4350& Utgtraf. 60 kohm/~OO ohm 2:-
43505 Push-pull utgångstransf. 2:-
1264i Utgtraf. 2000 ohm! 4 ohm, 1,5 W 4:-
1378 Drossel 3 H/200 mA .. . . .. . ... 5:-
1441 Nllttraf. prim. 110-240 V, sek. 

2 X 250 V, 70 mA, 6,3VIl, 8A, 5V/2A, 
13V!0,3 A ... .... .. . .. ...... ... ... .. 9: 75 

Helkapslad traf. ffir lågohmig pick-
up, passar även som mlkrofontraf. 2: 50 

DTl Drivtransfonnator lämplig mel-
lan triod och 807 i PP eller mot-
svarande ........ .. .. . .. ..... .. .. .... 4: 5& 

14554 Autotransformator 220 V till 
117 V, SOO watt. Helt plåtkapslad .. 29:

U554I Motsvarande, men för 300 watt 24: -
2-gang pertlnaxomkastare ........ . . 1: 75, 
l-pol. 3-vägs omk. med l megohm 

pot. och 2-polig strömbrytare i en 
enhet .......... .. .. .. .............. 2: 95 

Specialomk. l-pol. 4-vägs ... . .. .. . . 1:-
Pertinaxomk. 6-gang ... . .. . . .. ,'.... . 1: 95 
Rattar från -: 10 till -: 75 per st. 

Begär förteckning l 
Kapslad tryckomk. 2-pol. växl. ... . 2:-
Papperskondensator l mF . . .. .. ... . 1:-. 
Enkel hörtelefon, lågohmig m . sladd ~ 95 
Röd plastisol. enlectare. Pris/lO m. -: 50 

'Lit.tråd utförsäljes rår end. pr m. er. 05 
Alpha spolstomme typ G med frim-

kärna ..... . .............. .. .... . .. .. . O: 50 
'Vridkond., keram. för sändare, 35 pF 2:
BC-442 Antennreläbox med 5 mA in

strument, tennokors för 7SO mA 
och keramiskt relä. Inbyggt i alu-
miniumlåda ... ....... . ....... ... .. . 19: 50 

Rasterenhet till flygradiostation med 
hånare för 4 st. kristaller m. m . .. 1:

FVA-l Förstärkare ~ rör EF~ och 
EL2, inbyggd i låda. Utan nltt
aggregat . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . IS: 50 

IADIO AB FEIIOFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, stockholm Sa. 

Tel. 44 92 '5.' 

son AB, Stockholm, introducerat ett par band
spelare, typ 6 och typ 83H, på den svenska 
marknaden. Båda dessa bandspelare är för
sedda med »kanalväxlare», som möjliggör 
övergång bån ena kanalen till den andra un
der pågående in- eller avspelning. Båda t y-

, perna är försedda med inbyggd 3 W förstär
kare och högtalare och har uttag för anslut
ning av mikrofon, radio samt extra högtalare. 

En finess med dessa bandspelare är, att 
man inte oavsiktligt kan radera en inspelning. 
Detta å~tadkommes genom att omkopplaren 
»Avspelning.Inspelning» är återfjädrande. 
Den står i sitt normalläge på »Avspelning». 
Vid inspelning måste den hållas i läge »In
spelning» medan huvudomkopplaren ställes i 
läge »Start», varvid den låses i läge »Inspel· 
ning». Vid återställning till stopp lösgöres 
omkastaren automatiskt och återfjädrar till 

Bandspelare typ 83H från A/S Proton. 

läge »Avspelnin~. Vid läge avspelning lyser 
en grön signallampa och vid inspelning en 
röd signallampa. 

Den större modellen, typ 6, kan omkopplas 
mellan bandhastigheten 19 och 9,5 cm/ sek., 
frekvensområdet är 70-10000 Hz resp. 80-
5 000 Hz ±3 dB. Svajet uppges vara mindre 

('104 ECCIJ/2 ECCI3/2 ECCII/2 

330" 

Priocipschema för bandspelare 
typ 83H från A/S Proton. 

Shandlna'l'ien. me.t .ölda 

Tandberg moj 

48 

2 

Marknadens första 
bandspelare med l 7/8'" och 3 3/4" spelhastighet. 

MarknadeR8 enda 
bandspelare med 6 timmars speltid på ett 7" bandhjul. 

Soundcraft tonband 
Amerikas förnämsta inspelningsband. Vinnare av Amerikanska Akademins högsta utmärkelse, samt 

"Oscar" i Hollywood för ojämförligt mest högklassiga inspelningsmedium. 

Svensk generalrepresentant 

AB MASKIN & EL.EKTRO 
Box 113 Örebro Tel. ~x 24780 
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Idealiska för 
band- och 
skivinspelning, 
förstärkaran
läggningar 
och amatör
radio 

kvalitetsmikrofoner till 
I 

rimliga priser 
Mlc. 33·1 En förstklassig 
hand- eller bordsmikro
fon utan riktningsverkan 
för högtalaranläggningar 
och bandspelningsappa-

\ rater. I mikrofonen är in
byggt ett akustiskt filter 
som ger en rak ton kurva 
från 30 till 7.000 pIs. 

Pris kr. 65:-

. Mic.35-1 En all-round hand
mikrofon i robu.st utförande med 
frekvensområde 50 till 5.000, pIs. 
lämplig för inspelningsappara
ter, högtalaranläggningar etc. 

Pris kr 33:-

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

Pris kr. 85:-

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

Generalagent: 

E~EKTRONIKBOLAGET AB 
Barnängsgatan 30 - S T O C K H O LM Sö. - T eJefon 44 9760 

, 
Aco5~produkterna skyddas genom patent, patontansökningor och inregistrerade varumärken i aUa länder. 

c O S M O C O R D L I M I T E D, E N F I E L D, M I D D L E S E X, E N G L A N D 
RADIO OCH TELEVISION - NR 10 - 1955 49 



, 

CONSTANTA 
Potentiometer 

Kännetecknas av ett stabilt utförande 
med ett glashårt, spegelblankt motstånds
skIkt och en släpkontakt av specialkol, 
som ger minsta tänkbara brus och obe
gränsad livslängd. Potentiometern är väl 
skärmad och kan erhållas med eller utan 
strömbrytare, som dubbelpotentiometer 
med gemensam eller delad axel , samt 
som " kombi-potentiometer" med genom
gående axel. (Se fig . ovan t. h .) 
Stor sortering i lager. Även lågohmiga, 
linjära typer för omgående leverans. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SIi. 

Tel. 44 92 95. 
2 . 

o 

~-
I 

~ /~ l.; 
I 

, 
~ 

.... I 
c--. 

" r • 
~ 

c:!> ~ (JO .. 
LJ ~ .. I 

r~ ,1' ! , .. ..,.. .. ilt )j '\:-/ \~/ ~ ~, .. ~ 
~ . -~ , I'li,~, .j" 

STOCKO 
METAllWARENFABRIKEN 

HUGO UND KURT HEN KElS 

WU PPERTAL-ELBERFELD 
GENERALAGENTER FOR5llD &(0 AB 

329145 STOCKHOLM 337545 
TORSGATAN 48 

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

\ 

LITESOLD - litet, lätt lödverktyg - LITESOLD 
Litet format 
Internationellt 

välkänd 
Tilltalande 

utförande 
Engelsk toppkvalitet 
Snabb uppvärmning 
Obetydlig 

elfektförbrukning 
Lång livslängd 
Det rätta lödverk

tyget för modern 
produktion 

Leveranser till bl. a.: Armen, Marinen och Flygvapnet och dem underlydande 
organ, Telestyrelsen, KTH, CTH, LME, Sv. Radio AB, AB Bofors, SJ, SAAB, 
SAAJ, Standard Radio, Decca Navigator & Radar AB, Pearl Mikrofonlabo
ratorium, Philips, NEFA, Luxor, Uddeholms AB m. fl. 

-- Alla modeller i spänningar 6-250 volt --
Priser: ____________________ ~~~---------------------------------------

lödspets 
modell 

" ETTAN" IOW 
" TVAAN':, 20 W 
" TREAN" , 25 W 
" FYRAN" , 35 W 

standard permatip 

19: -
21: 25 
22: 50 
25:-

21: 45 
24: 25 
25: 25 
28: 25 

Kvalitetsrabatter. 

värmeskydd 

4·:-
4: 25 
4: 25 
4: 75 

v.-ställ 

4: 50 
5:-
5:-
5: 75 

Tekniska upplysningar lämnas på begäran från generalagenten 

SIGNALMEKANO 
Västmannagat·an 74 - S T o C K H o L M 6· Telefon 33 26 06 

än 0,3 %. Signalstörningsförhållandet är med 
fullt invriden volymkontroll 49 dB. Bandspe· 
larförstärkaren, som är försedd med separat 
bas· och diskant kontroll, kan även utnyttjas 
separat som »vanlig» förstärkare. Rörbestyck· 
ning : EF40, 6Ll9, EL42 och EZ40. Vikt 12 kg. 

Den mindre typen, 83H, har endast en band
hastighet 9,5 cm/sek. med frekvensområdet 40 
-8 000 Hz. Denna modell är bestyckad II}ed 
rören EF804, ECC83, E(X8l samt torrlikrik· 

taren B250C75. V*t ca 9 kg. 

Kanalväljare för television 

The Edison Swan Electric Go Ltd har utveck
lat en kanalväljare för TV·mottagare avsedd 
för upp till 12 kanaler. Avstämningsenheten 
kan bestyckas med 24 spolsatser, uppbyggda 
på i stort sett konventionellt sätt på en trum· 
omkopplare. Spolformarna är anbringade hori
sontellt och radiellt; var och en är .försedd 
med en mässingkärna för fintrimning av in· 
duktansvärdet. 

AH.llttn .. ~ 
.A",,,:-''''' 

I1.OJUIOf,rtAl.tllll)U<TANQ 

~",n UHU" , "OUtt~ 
/ h ..,n 

/ vo.-Ot.t corn • .c)U.UoK; 
,"QW~ Of O~I,<'" 

Vissa av induktanserna är individuellt jus
terbara genom hål anbringade i skärrnhoxen. 
Dessa justeringar kan göras efter det att av
stämningsenheten har placerats i sitt läge i 
mottagaren. På avstämningsenheten är hål 
uppborrade för HF·oscillator· och blandarrör. 
Ingången är avsedd för 300 ohms twin·lead 
eller 75 ohms koaxialkabel. I kanalväljaren 
ingår också en finavstämningskondensator, 

r Då Ni söker 1 
SPECIALLEDNINCiAR 

såsom telefonsnören, hörtelefonsnö
ren, flexibel skärmad kabel, tonarm
snören och HF-kabel, avskärmad 
kopplingstråd och litz, altoflexsnören 

Berliner Telefonschur Fabrik 
Befeta - Berlin. 

Generalagent: 

Firma P. RICHTER 
Box 12059 - stockholm 12 

Tel. 28 47 71, 28 49 71. 

50 RADIO OCH TELEVISION - NR 10 - 1955 



../ 

vars axel är anbringad inuti axeln 'för om

koppling mellan de olika kanalerna. 

Svensk representant: AB Gösta Bäckström, 
Stockholm. 

Sändarrör för metervågor 

Svenska AB Philips, Stockholm, har utvecklat 

ett sändarrör, TBL 2/300, användbart inom 

frekvensområdet 500-1000 MHz. Röret, som 

är försett med enkel spiraliserad torierad volf

framkatod, kan ge 300 W uteffekt vid 470 ' 
MHz och 150 W vid 900 MHz. 

Fig. 1. UKV-sändarrör TBL 2/ 300 från 
Philips. 

Röret är lämpligt att användas i mindre 

TV·sändare och i mobila sändare för frekvens

området 460-470 MHz, liksaså är det an-

Fig. 2. fn-Va-kurvor för TBL 2/ 300. 

vändbart i oscillatorer för industriellt bruk och 

i oscillatorer för diatermi. Några data föt 

röret framgår av tab. 1. I fig. 2 visas In-Va-

kurvor för röret. 

Tab. 1. Data för sändarrör TBL 2/ 300 från 

Philips. 

Glödspänning : 3,4 V 

Glödström : 19 A 

TAPE RECORDIN(j NYTT 
Mekaniskt verk av hög precision med 3 
motorer, 1 raderhuvud och 1 tonhuvud 

_ för halvspår, 1 ratt för normal gång och 
1 ratt för snabbspolning. 7 112 och 15 tum 
per sek. Frekvensområde 30-15000 p / s 
vid 15 per sek., 60-11000 p/ s vid 7 112 tum 
per sek. Verket kan även inställas för 
3 3/ 4 och 7 1/ 2 tum per sek. 

\ 

Pris netto kr. 300:-
Förstärkare för in- och avspelning pas
sande föreg. verk. Högtalarutgång, hög
ohmig utgång till förstärkare, högohmig 
ingång från mikrofon och radio el. PU. 
Rör : EF40, ECC81, EL41, EM34, EZ41. Pa
nelen har samma lackering som verket 
en!. ovan. Pris netto kr. 325:
ALLT I HIGH FIDELITY. Se vår annons 
i föreg. nummer av R&T. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockbolm (vid Odenplan) , 

Te!. 320473, 305875 . 

mini\atyrlödkolvar 
1 Adcolos lödkolvserie töcker helo området inom modern 

lödteknik för rodio TV och tele-industrin. Från de minsto 
lödningar i sub och miniatyrapparater till kraftiga löd
ningar dör kolvar av öldre konstruktion på 120 walt eller 
mera tidigare anvönts. 

2 Adcola ör elt lölt och behagligt lödverktyg konstruerat 
med tanke på smid!ghet och högeffektiv lödförmåga. 

3 Genom alt kolvarna levereras med spetsar vilka öro 
ytbehandlade med korrosionsbestöndigt stål tål kolvarna 
kontinuerlig drift från morgon till kvöll på full spönning 
utan alt spetsarna .. laggar. eller fastnar i kolven. Spe
ciella spetsar .Long Life. kunna öven erhållas vilka öro 
försedda med en specialspets med mycket lång livslöngd 
varvid mycket arbete med slipning av sjölva spetsen 
undvikes. 

4 Adcolakolvarna levereras i 3 storlekar med spetsdiamet
rorna 3,1, 4,8 och 6,2 mm och 'effekterna för dessa ha 
avpossats till resp. 17, 25 och'}] walt. 

S Adcolakolvarna kunna levereras ,för alla spönningar mel
• Ian 6 och 250 voll. 

6 Adcola ör välkänd och anvönd över hela vörlden vilket 
betyder alt Ni erhåller elt lödverktyg som ör noga ut
provat och konstruerat för modern lödteknik i dag och 
i morgon. 

Kontakta 

STK SVENSKA TELE KOMPANIET 
Grevgatan 60 - STOCKHOLM Ö - Tel. 623443 

, 

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

I höst föreligger en ny, aktuell kurs 

i television. Framställningen och 

bildmaterialet i denna har ägnats 

stor uppmärksamhet. Resultatet är en 

lättlärd och instruktiv grund

kurs. I1en följes omedelbart av 

en fortsättningskurs. 

högaktuell 
kurs från 

HERMODS 

I Allm.Iln televl.ion.teknlk 

är en kurs för alla, som önskar skaffa 

sIg kunskaper om det nya kommuni

kationsmedlet genom en i detalj till

rättalagd utbildning. 

II Yrke.kur. far .ervieemlln 

- - SIlnd in kupongen i dag - -I I H E R M O D S Slotlsgatan 26D, Malmö 

bygger på den allmänna delen och 

ger detaljerade upplysningar om 

mottagarens konstruktion, verknings

sätt, trimning, serviceinstrument 

m . m. 

* 
I 

Sänd mig gratiS närmare . upplysningar om 
Edra TV-kurser. Jag är intresserad av följande 
kurser: 

~ Namn " , 
L.:stad HHHH' 'H 

Postadress H H H H H --

Begär närmare upplysningar! Sänd 

kupongen i dag eller skriv några 

rader på ett brevkort. 
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VECTOR 
Rörhållare med kopplingsplint 

octal-, loctal-, noval- och mimatyrrörhål
lare med en rfirformad kopplingsplInt 
monterad i centrum pI rörhållaren5 un
dersida. Kan erhållas med ollka längd på 
plln'en, med pllnten avslutad i en octal
sockel och med pllnten innesluten i en 
skärmburk. ltörhåHaren är genomgående 
tillverkad av glimmerbakellt, och plin
tens pertinaxrör kan även användas som 
spelstomme. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgataa 211, Stockholm Sö. 

1. 
Tel. 44 92 95. 

För verklig high-fidelity 

ACOUSTICAL Q UAD 11· 

ACOUSTICAL QUAD har: 
• Hög känslighet (upp till 1,5 mV). 
* Separat avskärningsfilter för 5, 7 el
ler 10 kp/s med variabel avskärnlngs
branthet 0-50 db/oktav. • Separata 
bas· och diskantkontroller helt obero
ende av avskärningsfiltret. • Tryck
knappar för val av uppspelningskur
vorna AES, NAB, RCA orth., Col LP, 
78 stand, 78 ffr samt NAB bas-AEStop. 
• Tre olika tryckknappsomkopplade 
ingångar för grammofon, radio och 
bandspelare eller mikrofon. • Plug-in 
pickup ~elektor av 12 olika typer för 
bästa anpassning av pickups av olika 
fabrikat. • Absolut stabil balanserad 
motkoppling. • 15 watts utgångseffekt 
vid mindre än 0,1 '/. distorsion. 
Förtörstärkaren kan med fördel kom. 
blneras med amatörbyggd slutförstär
kare av t. ex. Williamsontyp. 

Ing. f:a HARRY THELLMOD 
Hornsgatan 89 - STOCKHOLM Sv 

Telefon 68 90 20 - 69 38 90. 

52 
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Förstärkliingsfaktor: 32 

Branthet: 20 mA/Y 

Driftsdata i klass C vid anodmodulering vid 
175 MHz: 

YlI =2kY, Ia =O,33A, Yg =-300 Y, 

I g = 120 mA, P in = 0,67 kW, anodförlust : 
200 W 

'* Kataloger 

AB Ri/a, Ulvsunda, h.ar översänt en ny 28· 
sidig katalog, omfattande kondensatorer av-" 
sedda att användas huvudsakligen vid repara· 
tion av radiomottagare och andra elektrenik

apparater samt vid radioavstörningar av elek

triska apparater och maskiner. Katalogen om
fattaT såväl elektrolytkondensatorer som glim
mer· och styrolkondensatorer samt pappers· 
kondensatorer. 

, Under denna ntbrlk införes kortare 
konunentarer eller IIlskustonsinlligg 
frin vAra lbare. IDe åsikter som fram
föras stAr helt för vederbörande in
sändares räkning. 

Skivkritik i RT! 

Herr redaktör! 

Förslal:et att ha skivkritik i RT verkar syn
nerligen förnuftigt. Titta på den kontinuerliga 

»Certified Record Revue:.-artikeln i den arne· 
rikanska facktidskriften )Radio and Tele

VISion News», där artikelförfattaren Bert 
Whyte varje månad ger en sakkunnig och all· 
sidig kritik av såväl skivornas tekniska kva· 

litet som konst~ärliga innehåll. Förutom 
skivmärke och nummer anger han vilken kur· 

va och vilket pris skivan har. Piffa gärna upp 
artikeln med kommentarer om vad slags av· 

spelningsapparatur som används eller slå två 
flugor i en smäll och låt skivspalten även bli 
kritikspalt för de hi·fj·utrustningar som salu
före~ i Sverige. En dylik spalt skulle bli ett 
samvete för de reklamsprudlande skivförsäl-
jama. (e A Ståhlbrandt) 

Herr redaktör! 

I senaste nummer av Eder tidning läste jag 

med intresse en insändare av herr Gunnar 
Olsson. Hr Olsson önskade skivkritik i RT. 
Men varför bara skivkritik? Skulle inte 

Eder tidning i likhet med t. ex. en del motor
tidningar kunna testa och kritisera (ev. rosa) 

i marknaden utkommande alster. I detta fal
let skulle det ju förstås röra sej om radiomot

tagare, TY·apparater, radiogrammofoner, mät
instrument etc. J ag tar för givet att detta 

skulle uppskattas av den som tänker köpa en 
apparat av vilket slag det nu kan röra sej om. 
Samtidigt som t. ex. radiofabrikanterna spor· 
rades att göra sitt bästa också när det gäller 
det tekniska, så att det inte blir en vacker 

fasad och en vacker låda som blir det vik· 
tigaste vid apparattillverkningen. 

Alltså låt oss få en opartisk kritik av appa· 
rater och mätinstrument i RT! 

Lennart Wiveson. 

\ 

9:de omarbetade upplagan 

OBS! Utvidgad television8del 
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. 

Några rubriktips 
Själ vinduktionsspolar 
I!.:ondensatorer 
Kristalldetektorer 
Elektronröret och dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Television 
Mätinstrument 
Störningar och störningsskydd 
KopplingsföreskrIfter 
Kronor 4: 50 riktpris 
Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från . 

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

Stockholm: 
Drottninggat. 85, tel. 21 04 24, 21 04 28. 
Göteborg: 
Kyrkogatan U, tel. 13 89 20, 13 89 30. 
Malmö: 
Rundelsgatan 12, tel. 27767, 17725. 

RADIO 
kan Ni grunderna? 

\ 

.Den bästa metoden att lära sIg radIoteknik 
- att förstå en radiomottagares och sändares 
uppbyggnad och verknIngssätt - är att re
dan trån början genom praktiskt bygge och 
experiment olllMilUa teoretiska beräkningar 
och förklaringar I praktiken. 

AMATÖRKURS 
"år Instruktiva och poplllära kurs omfattar 
ull teori o"h alla l,raktlska anvisnIngar 80m 
en nybörjnre behöver tör att bli en skIcklig 
radioamatör. I törsta brevet Ingår bl. a. en 
grundkurs I telegrafI. 

för.'a bre.,el 

GRATIS! 
Ni a.,gär därefter o," Ni 

ölI'~'ar lorlsälla kursen 

e/ler ej. 

AB BEVA-TEKNIK •• LINKÖPING 

• Sänd GRATIS förstn brevet I "Am .. tör- • 
kurs I rU'lior .. knik och rBdiobygge samt 

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

I Namn: ................................................ I 
I Adre •• : .. ................... .. ............... .......... I 
t.:0=r~ .. _. ·iiii··'-· .~;;o. 
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TELEVISION 

SERVICE 

, 

M,n,otyrOlClUod,op Ty~ 268 ... RIBET OfSJARDINS 

70 mm ror V fO.dorkoren 20Hz lMHz (6d8 

fo' IMH,) 0016 '.If/H cm H 10'1Io.kor." SOH, 

l00KH, l JdB lo. 100KH,], 1 "eH cm V,pplre 

liven, 10Hz 25KH, V,ltt 6 k'jl 

Q meter Typ MSOlS FElUSOL IKHl SOMH, a ~ 
... ördeomr6de so SOO Nagg' ! 1 ST. Kopoclle' 

18500 pf 

U"' .... H'olo,(,1I0~kop Typ 2678 RI8ET DE5JARD1NS 

, 

90 mm rOf med eller ulan efterlysning V lo, 

storkar en O 1MH, (bdB Iqr lMHl) OOS '.leKArn 
och 10Hz 800KH, (bd8 lo, 800KHz) 00015 

Velflcm H lo"'o.ko,en 50Hz 300KHJ. (6dB för;. 

JOCkH,). O 32 VeK cm V'pp',ekvenl lHl 150Ktlz 

Ror .. oItmeter Typ ... 202 fERISOl L,kstrom. 20Hl t 
700MH, O l 15000 wol! ,"om .5 motomraden In 

g6ngkopoCllet 2pf 

, 

VobulolOf TelevIIton Typ 410'" RISET DESJARDINS 

med ,nbyggd on,l1odlop O SOMHl med! 12 SMH, 

mod 80 115MH, med !: 6 SMH" 160 25OMH1 
med t 12 5MHz Ulg6nglponnlnti! O 01 Y O I Y 

Impedon~ 75 ohm K."mt5morkenng 

VHF Gene,olor hp L701 FERISOL 8 220MHI , 

O SV Ulg ,mpedom 75 ohm Attenuolor 120 d8 

Inle,n "nodul 1000 Hl 

BEGÄR PROSPEKT OCH DEMONSTRATION HOS 

AKTIEBOLAGET ,(8) TELEKONTROLL 

MÖRSILGATAN 3 STOCKHOLM-VÄLLINGBY TEL. 37 94 30 

TILLVERKNING . UTVECKLING 

RADIO / OCH TELJi:VISION - NR 10 19$5 
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E. F. JOHNSON 
Hållare för sändarrör 

laJ-2D9 
-210. -21l. ·216 
•'~ " We . 

122·101 
122-ID2 

Rörhållare i kraftigt utförande med hög
värdiga isolationsmaterial. Typerna 123-
209, -210, -211, -216 passande till rör med 
sockeltyperna: 4-polig Super Jumbo, Me
dium bajonett,' Standard Jumbo och 5-
polig Giant. Typ 122-101 är en steatitiso
lerad specialhållare för UK vid använd
ning av rör med 7-polig sockel. T. ex. 
826, 829 och 832. Typ 122-102 är en teflon
isolerad specialhållare för rör Eimac 
4X500A. ·. Anslutningarna och is«-leringen 
är utförda så att man - vid de frekven
ser för vilka detta rör är avsett - direkt 
i rörhållaren erhåller tillräckliga avkopp
lingskapaciteter till jord. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stoc.kholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

Syftlin jenomogram 
(Forts. fr. sida 28) 

bör upprita funktion/ n i lämpligt koordinat· 

system för att få fram skalans fingradering. 

Se fig. Il. 

Tab. 3. Sambandet c=25'log(M-l) 

c 25'log (M-l) 

1000 ,'" 75 

100 ",50 

10 23,8 

5 15,0 

3,33 9,1 

2,5 4,5 

2 O 
1,67 4,5 

1,44 8,8 

1,25 - 15,0 

1,11 -24 

3. j 
~~--------------------

För att bestämma en punkt på M·skalan 

beräknas M för F = 104 och a = 1(}-2, vilket 

ger M = 99, vilket tydligen ger punkten 99 på 

M ·skalan. Ytterligare en punkt erhålles för 

F = 102 och a = 1(}-2, som ger M = 2. Med ut· 

gångspunkt från dessa punkter får man se· 

dan passa in M·skalan, vilket kan ske om man 

först ritar upp M-skalan på en linje, från 

vilken man sedan drar linjer till en punkt på 

det sätt, som antydes i fig. 12. Förminskning 

av skalan till lämplig storlek, så att den 

passar in mellan de i fig. 10 markerade punk

terna gör man nu på samma sätt som när man 

utför gradering på stomlinje av godtycklig 

längd med hjälp av logaritmiska harpan. 

RESTPARTI 
av div. radiomateriel 

51A VB3 ... . 12:-
RE-084 . .. ... 3:- Slut 
EA50 Z: 05 
388A ........ 20:-

, 836 .......... 25:-

9002 
9004 
9005 
9006 
30 

3: 50 
5: 50 
6:-
4: 50 
3: 60 
1:-
3: 80 
4: 40 
5: 60 

Till sist 

\. 

B37 ••••.••••• 20:
CV54 2: 50 
717A ~ ....... 14:-
46 . ...... ... 1:-
VT138 ..... . 6: 60 

32 .......... 
33 . •. . .... .. 
954 
2X2 ....... . 

Feederkabel 150 ohm ............ O: 40 
Vridgangkondensatorer 3X450 pf, 

2X450 pf ........................ 3: 50 

AB CHAMPION RADIO 
POlhemsgat. 38, Stockholm. 

Tel. 516572 

... återger vi en ögonblicksbild från fram· 

tidens serviceverkstad, som visar att transistor

tekniken också kan ha sin lilla avigsida . 

r 
Rekvirera gärna J' 

\. 

annons~prislista från Radio 
. o. Television, Stockholm 21 - Vart tog nu den örbaskade grammofon· 

förstärkaren vägen? 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

e IngenJörs- o. verkm.-ex. från folksk .. real- el. studentex. Dag- o. aftonskola. 
Teleteknik m. telefoni, radio, radar, television. Maskinteknik m. verkst.-tekn. 

Qi Låga le'l"nad.kostnader. Moderna kur"f}laner. Höstterminen börjar 29 aug. " I o. vi\.r~rmlnen 9 jan. Angiv fack, praktik, Aloer m.m. Åheropa !lenna tidning! 
Aftonskoleele\'er kan ev. få arhete. Anmäl I tid! Ännu några platser kvar. 

Glasgat. 23, Köping. Tel. 11316: - INGVAR LILLIER0TH, civHlng., rektor. J 

ANNONSÖRSREGISTER 
OKTOBER 1955 

Sid. 

Alpha AB, Sundbyberg . . .. ........ 13 
Bergman & Beving AB, Sthlm 7 42 
Beva-Teknlk AB, Linköping H 
Beva-Teknik AB, Linköping 16 
Beva-Teknik AB, Linköping 42 
Beva-Teknik AB, Linköping 52 
Bäckström AB, Gösta, Stockholm 56 
Champion Radio, AB, Stockholm 46 
Champion Radio" AB, Stockholm 54 
Cosmocord Ltd., England . . .. . .. . 49 
Eia Radio, Stockholm .... .... . ... 52 
Ekofon, Ingenjörsfirman, Sthlm .. 51 
Elektriska Instrument AB, Sthlm 10 
ElektronIkbolaget AB, Sthlm .. , . 39 

ElektronIkkontroll, Bromma .... .. 10 
Elektronrör, AB Svenska, Sthlm 45 
Elfa Radio & Television, Sthlm .. 3 

Elfa Rl\dio & Televilson, Sthlm . . 5 
Etronik, Firma, Näsbypark . . . .. . 44 
Ferrofon AB, Stockholm .. ....... . 46 
Ferrofon AB, Stockholm . ... . .. ... 48 
Forslid & Co. AB, Stockholm .. . . 50 
Gylling & Co. AB, Stockholm .. .. ~5 

Hermods, Malmö . . . . . . . . . . . . .. . . . . 51 
Impuls, AB, Stockholm . .. .... .. . 47 
Isolco Trading, Bromma ... . . .. . 10 
Köpings Tekniska Institut, Köping 54 
Lagercrantz, Johan, Stockholm .. 9 
Landelius & Björklund AB, Sthlm 4 
Maskin & Elektro, AB, Örebro . . .. 48 
Mätapparater F. A. B ., Svenska, 

Ensked .................... ... ... 16 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm 21 12 
Olsson, CarlO., ingenjör, Sthlm-

Vällingby ..... .. ...... .. ........... 44 
Olympia Radio, Stockholm .... .. . . 42 
Orion Fabriks· & Försäljningsaktie

bolag, Stockholm . . . . . . . . . .. . . . .. n 
Orion Fabriks- & Försäljningsaktie-

bolag, Stockholm ................ . . 44 
Palmblad AB, Bo, Stockholm 47 
Palmblad AB, Bo, Stockholm 50 
Palmblad AB, Bo, St'ockholm 52 
Palmblad AB, Bo, Stockholm 54 
Philips Svenska AB, Stockholm . . 18 
Radioaktiebolaget, Svenska, Sthlm 43 
Radiomateriel, AB, Göteborg C .. 12 
Reinius Co. AB, A., Stockholm . . 41 
Richter, Firma, ' P., Stockholm 12 40 
Richter, Firma, P., Stoc·kholm 12 46 
Richter, Firma, P., Stockholm 12 50 
Rifa, AB, Ulvsunda I ... . . ... .. . .. . 7 
Salchow, Ulrich, Stockholm ...... 12 
Signalmekano, Stockholm .. . .. ... 50 
Sinus-Högtalare AB, Stockholm-

Fittja .............................. 55 
Sivers Lab, Stockholm ............ H 
Sjöquist, Firma, F., Stockholm .. 6 
Standard Radiofabrik, AlJ, Brom-

ma .......... .. . . ...... ... . . ....... 16 
Teleinstrument AB, Bromma ...... 11 
Teleillvest, AB, Göteborg 6 .. ' . . .... 6 
Telekompallie-t, Svenska, Sthlm .. 51 
Telekontroll, AB, Stockholm 20 .. 53 

, 

T~~~:~'!'ln!ng.e.~~~~~~~~~~~ . . ~.~~~~: 52 J 
Triga, AB, Stockholm ..... ..... .. 8 
Trådlös Telegrafi, Svenska AB, 

Stockholm . . ........ .. .. . . . .. .. . .. 17 
Universal Import AB, Stockholm 2 
Videoprodukter, Göteborg 38 ...... 40 

,'----------------------------------
RADANNONSER 

Till salu: En BC348 samt ett universalin· 
strument " UNIVERS". Svar till " Kr. 350:
tillsammans", denna tidn. f. v. b. 

Till salu: Trafikmottagare Hallicrafter S X71 
avpassad för 130 v. växelström säljes ome
delbart för lägst kr. 1.300: - . Använd 195415. 
Anbud per post. Kamrer O. Löfgren, Box 444, 
Sundsvall. 

Önskar köpa: Minsökare i mycket gott skick 
a v amerikansk typ. Svar med pris, o. beskrivn. 
till K . E. Ehn, Skolgat. 21 , Borås. 
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"genom ljudvallen" 

de begrep

lighe'ten 

~~~-, 

täcker 

O pis 

BREDBANDHÖGTALAREN 
täcker perfekt även 1 delta område! I 

Kravet på högtalarens förmåga att perfekt återge även de yttre 

tonområdena - den lägsta basen och den högsta diskanten -

har ökat kraftigt de senaste åren. 

LP-skivor, bättre nålmikrofoner och FM-UKV-sändningarna har 

tvingat fram bättre högtalare. 

För att möta det behovet konstruerade Sinus den s. k. b r e d

b a n d h ö g t a l a r e n. Det lyckades oss att med endast ett mem

bran utan dämpande trattar eller andra anordningar nå ett ton

omfång på 40-14.000 p / s med en största avvikelse.från medel

linjen på ± 6 dB. 

Nya fiberkomponenter och moderna silikonlacker har kommit 

till användn~ng vid konstruktionen av membranet. Sinus b r e d

b a n d h ö g t a l a r e tillverkas i storlekar 6", 8" och 10" enligt 

normerna för klass 1 S. E. N. 36-1953. Leverans sker omgående 

från lager. Ökad fabrikation i våra nya fabrikslokaler gör det 

möjligt att leverera b r e d b a n d h ö g t a l a r e i populära pris

lägen. 

- , Säljes genom radiogrossisterna 

Begär katalog med ingående teknisk beskrivning samt prislista 

•• .J 

SINUS·HOGTALARE AB 
Försäljningsbolag för Svenska Högtalarefabriken AB 

STOCKHOLM FITTJA - TeleCon 46 7lIO (Yäxel) 
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Som leverantörer tilL den elektroniska 
i'ndustrin i Sverige har :Vi specialiserat oss på hög
klassigt telemateriel. 

Vi representerar i Sverige: 

• Colvern Limited, England 
Trådlindade potentiometrar, standard- och precisionstyp. 

ii Edison Swan El. Co. Ltd, England 
Radiorör, Thyratronrör, katodstrålerör, sändarrör m. m. 

• Ediswan Clix, England 
Rörhållare i bake~it och teflon, rörskärmar, kopplings detalj er ,m. m. enligt Brittisk 
militärspecifikation. ' 

• Erie Resistor LimIted, England 
Kol- och trådlindade motstånd i standard- och precisiGmstyp. 
Keramiska kondensatorer "disk"- och tubulära, "stand-eff" m. fl. 

• Goodmans Industries Ltd, England 
Högtalare och vibrationsgeneratorer. 

/ • Kings Electronlc, USA 
Coaxialkontakter av alla typer. 

• Lesa S. p. A. Italien 
KOlpotenti<J'll1etrar miniatyr- och standardutförande. JAN-provade potentiomet
rar ffi. ffi. 

• Middlesex Gun Company, England 
Elektroformade vågledare för radar och instrument. 

• "Ronette N. V., Holland , 
Mikrofoner och nålmikrofoner i standard och "Hi-Fi"-typ. 

• Ruwel-Werke, Tyskland 
Styroflexkondensatorer, standard och precisionstyper. 

• Saarländische Kondensatorenfabrik, Saar 
Elel<trolytiska kondensatorer av alla typer. 

• Toblas Jensen AlS, Danmark 
Oljepapperskondensatorer i standard och militärt utförande. 

• Parmeko Ltd, England 
Högvärdiga transformatorer oljefyllda och aralditingjutna, lindade på C-kärna 
m. m. 

• Eduard Winkler, Tyskland 
Instrumentomkopplare för max 26 lägen. 

A. H. Hunt Ltd, England 
Metalliserade papperskondensatorer i miniatyr- och sUbminiatyrutförande, van-• liga papperskondensatorer och elektrolytiska kondensatorer. 

• A. G. Bulgin Ltd, England 
Strömbrytare, omkopplare, microswitchar och signallamphållare. 

• Metal Products Ltd, England 
Omkopplare av yaxley-typ utförda i keramik och superpertinax. 

• Generalagentur och ensamförsäljning. 

• Engrosförsäljningsrepresentant. 

Dessutom tror vi på behovet och intresset för naturtrogen ljud
repl'oduktion (HiFi) och Ni kan hos oss få HiFi-förstärkare och 
HiFi-högtalare. 
Allt vårt material kan beses och våra HiFi-anläggningar kan av
lyssnas i vår nyöppnade utställning, Polhemsgatan 4, StockholIJl. 

AB GOSTA B4CKSTROM 
Kontor : Ehrensvärdsgatan 1 - Utställning : Polhemsgatan 4 

Telefon 540390 


