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'-'ONES FLATSTIFTSKONTAKTER 
oöverträffade i tillförlitlighet och precision -

Från lager: 

Serie 300 (miniatyr) max. belastning 10 amp per 
kontaktelement, för chassi- och sladdmontage 
ävensom försänkt chassimontage med följande 
antal kontakter: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24 och 33. 

På beställning: 
! 

15, 21, 27 och 30-poliga i ovanstående utföran-
den, förutom ett flertal andra utföranden. 

Serie 2400 max. belastning 15 amp per kontakt
element med 2, 4, 6, 8, 10 och 12 kontakter i ett 
flertal olika utföranden. 

...,.. .... 

CINCH RORHÅLLARE 
In. In. 

På beställning:· 

Rörhållare - av högsta kvalitet - såväl av ba
kelit som glimmerbakelit och keramik med kon
takter av mässing, fosforbrons eller beryllium
koppar. 

Subminiatyr-rörhållare i ett flertal typer även
som rör hållare för » tryckta ' kretsar». 

I övrigt CINCH:s stora program av kontakter, 
kontaktmaterial och andra elektriska kompo

nenter. 

CARTER OMFORMARE 
På beställning: 

Omformare för såväl batteridrift (5,5, 6, 12, 24, 28, 32 och 64 volt) 
som för nätanslutning. 

Likström till likström 
Dynamotor i ett flertal utföranden 
Magmotor 
Genemotor i ett flertal utföranden 
Utgångsspänningar : från 6 volt upp till 1000 volt. 
UtgångsstrÖmstyrkor : från 30 mA upp till 50 amp. 

Likström till . växelström 
. Super Converter 40-150 watt utgångseffekt 

Heavy Duty Super Converter 200-250 watt utgångseffekt 
Custom Converter 300-500 watt utgångseffekt 
Inductor Alternator 

Generalagent för: 

HOWARD B. JONES nlVISION 

KRONOIERGSGA T AN 19 TELEFON VÄXEL 520685 

CINCH MANUFACTURING CORPORATION 
CARTER MOTOR COMPANY 
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ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD 

HEATH:s 
KOM·MUNIKATIONS· 
MOTTAGARE 

i byggsats 

Modell AR - 2. 

• Frekvensområde 550 Kp/ s-35 Mp/ s. 

'. Logaritmisk skala uppdelad på 4 band. 

• Separat Hr-kontroll. 

• Elektrisk bandspridning, 

• Amatörbanden särskilt markerade. 

• Separat B.,F. O. 

• Mottagaren är försedd med störningsdämpare 
och A VC-omkopplare. 

Rörbestyckning : 

12BE6 Ingångssteg och blandare och 1 MF. 
12BA6 II MF-steg. 
12AV6 Detektor och 1 MF. 
12A6 Slutsteg. 
12BA6 Beat. osc. för CW-mottagning. 
SY3 Likriktarrör. 

Chassiestorlek 121/ 4X6 3/ 4X 7 1/ 2. 

Pris kr. kompI. 308:
Exkl. låda 260: -

Heathinstrumenten tillverkas endast för U. S. A.
standard 110-117 volt växelspänning. Qm denna spän
ning icke finns tillgänglig leverera vi speciell autotrans 
formator mot tillägg. 

Generalagent för Skandinavien: 

ELFA Radio &. Television AB' 
Holländargatan 9 A - STOCKHOLM C 

Tel. 207814, 207815 Postgiro 25 1215 

Med en del av upplagan följer 3 bilagor.. 3 
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FÖR 25 ÅR SEDAN 

Ur PR nr 11/1930 
I POPULÄR RADIO nr 11/ 1930 återfanns 
bl.a. en längre artikel »Avstämningen, ett ar· 
bete, som kräver sin man». Här genomgicks i 
detalj hur man skulle bära sig åt, när man 
skall lyssna, på radio, ett jobb som tydligen 
var rätt krävande på den tiden. »Först och 
hämst skall man komma ihåg» står det i 
artikeln, »att arbeta lugnt och ta situationen 
med ro .. Man sätter sig i en bekväm stol, slår 
upp POPULÄR RADIO :s våglängdstabell 
och vrider in alla kondensatorskalor ungefär 
halvvägs, så att de står på samma siffra. Så 
börjar man med att undersöka återkoppling
en. - Äterkopplingsratten vI'ides långsamt 
in. Det skall vara tyst i rummet och man 
lyssnar noga till dess man får höra en svag 
knäpp eller ett sakta sus i högtalaren. Detta 
,-arsIar om att detektotn svänger. Äterkopp-

lingsratten vrides därefter genast något till
baka, och så kan det egentliga sökandet börja.» 

Av sammanhanget framgår, att mottagarna 
på den tiden tydligen hade åtminstone två 
skilda avstämningsrattar, som skulle ställas in 
var för sig. Gangkondensatorer var tydligen 
ännu inte uppfunna. 

I en konstruktionsbeskrivning »PR Standard, 
en lokalrnottagare för batteridrift» beskrivs en 
tvårörsmottagare, återkopplad detektor + LF
steg. I denna artikel uppmauas amatören att 
bygga mottagaren precis efter modellappara
ten, och han varnas på det bestämdaste för 
att göra några egna utvikningar_ I det sam
manhanget berättar artikelförfattaren en sede
lärande historia om vad som hände en ny
börjare, vilken byggt apparaten »Lilliputt» i 
nr 9/ 1930 (se RT nr 9/ 55, s. 4). »- Han 
kunde omöjligt få ljud i mottagaren, blev slut
ligen rasande - naturligtvis - och stegade 
upp till Populär Radios redaktion med appa
raten. Den var byggd absolut efter beskriv
llingen, men ville i alla fall inte ge ifrån sig 
någonting. Det var inte heller något fel på 
monteringen. Allt var gjort i enlighet med 
anvisningarna, en enda liten detalj-<l>ar det 

bara som gjorde att lilleputten vägrade spela 
- bara man vände på stickkontakten funge
rade apparaten till ägarens belåtenhet. -» 

I en annan artikel »En riktig ljudskärrn» 
med den långa underrubriken »- ett ofrån
komligt villkor för att alla toner skola åter
ges absolut korrekt» är man inne på båffel
principen, och i en artikel »Den elektrodyna
miska på växelström» visas hur man kan an
vända fältlindningen i en elektrodynamisk 
högtalare som filterdrosseI. 

I detta nummer skrev också den numera 
välbekanta signaturen Eld ett kåseri, »Gram
mofonkonsulenten», en skakande historia om 
»Prunkan». »Den människa som äger en 

Signaturen »Eld» ritade denna gubbe för PR 
nr 11/ 1930. 

Batterimottagare mod. 1930, 
»PR Standard». 

Sista skriket i fråga om nålmikrofoner an
no 1930. 

grammofon bör gömma den när Prunkan in
träder i hans hem» börjar kåseriet. Ty Prun
kan var uppfinnare. När Prunka n lämnade 
Eld hade han fått grammofonen att gå bak
länges och »min 'grammofon går fortfarande 
baklänges trots ivriga reparations försök», 
slutar kåseriet. 

4 

tonbandet 
som 
med 

lår 
hela 

orkestern 

Varför bara höra hälften av Era musikinspelningar när Ni kan välja 
ett tonband som fångar in varje instrument, varje ton. Audiotape 
är ett tonband med ett utomordentligt stort tonområde. Genom att 
korrekt återge övertonerna gör Audiotape inspelningen mera »le
vande» och får med hela orkestern. Audiotape har lägsta möjliga 
brusnivå. Audiotape är tonbandet för kvalitetsinspelningar. 

sonoprodl Lkter 
AK TIE BO L AG 

STOC K HOLM GÖTEBORG 
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EIFA -nytt 
UNI·VERSAL

IfNSTRUMENT 

V225 

Universalinstrument, TMK typ PD-3. Ett lätt och be
händigt serviceinstrument. Dim. 90 X 130 X 40 mm. 

Mätområden : 
D. C. (likspänning) ' 
0-6-12-60-300-1200 v. 2000 ohm/v~ 
Motstånd: 0-20 kg, 0-20 Mg 
A. C. (växelspänning) 
0-6-12-60-300-1200 v. 2000 ohm/ v. 
D. C. likström: 0-0,3-3-300 mA 
Decibel: -20 till +46 dB 
Kapacitans: -O till 0,1 p,F. 
Induktans: - till 1000 H 

Instrumentet levereras komplett med batterier och test
sladdar. Best.-nr V 226 

Pris kr. 90: .. 

MED GODA DATA 
o 

TILL SENSATIONELLT . LAGA PRISER 
Universalinstrument, TO HO typ 27-C. Ett utmärkt 

fickinstrument, dim. 85 X 120X 45 mm. 

Mätområden : 
D. C. (likspänning). 
5-25-250 och 1000 v. 1000 ohm/ v. 
Motstånd: 0-10 kg, 0-100 kg 
A. C. (växelspänning). 
5-25-250 och 1000 v. 1000 ohm/ v. 
D. C. likström: 1 mA-lO mA-lOO mA. 

Levereras komplett med batteri och testsladd. Best.-nr 
V 225. 

;--

Pris kr. 60: .. 

V226 

Till ELFA RADIO & TELEVISION AB 

Holländargatan 9 A, Stockholm C. 

Dessa och många andra nyheter ~ 
finner Ni i E LFA s nya katalog. 
Beställ ett exemplar redan i dag. . 

Härmed beställes Jubileumskatalogen, att sän
das mot postförskott kr. 2: 50. I frimärken bi
fogas kr. 2: 10. A postgiro 251215 insättes kr. 
2: 10 (stryk det ej tillämpliga). 

Namn: ... ..... .. ... .. . .... .... ........ .. . . . . 
(TEXT A TYDLIGT) 

Adress: ..... .... ...... "... ................ . . . 

Postadress : 
RT 11,55 

Allt mellan a,ntennoch jord 

ELFA RADIO ~: & "TELEVISION AB 
Holländargatan 9A - STOCKHOLM C - Tel. 207814, 207815 - Postgiro 251215 
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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 

\ 

Manufa"tured in VSA by ORRADIO INDV· 
8TRIEB - World'. large.t exclu.i"" magne· 
Ii" tape manufa"turer. 

Norrskensobservatörer 
sökes! 

Institutioner, skolor och pri
vatpersoner kan under det 
tredje geofysiska året, dvs. 
1957-1958, göra en insats i 
forskningens tjänst genom att 
tjänstgöra som norrskensob
servatörer. 

Uppsala jonosfärobservatorium har i en rund· 
skrivelse vädjat om hjälp med norrskensiakt· 
tagelser under tiden augusti 1957 till april 
1958. Dessa iakttagelser ingår som ett led i 
Sveriges deltagande under »det tredje geofy· 
siska året». Under detta år kommer veten· 
skapliga institutioner i de flesta länder att 
intensifiera observationerna av solens strål· 

ning och de speciella variationer, som tar sig 
uttryck dels i jordmagneliska störningar, dels 
i förändringar i jonosfären och dels uppträ· 
dandet av norrsken. 

I Sverige skall man vid sidan av omfattan· 
de jonosfärobservationer ingående studera 
uppträdande norrskens läge och förändringar. 
För detta ändamål har en speciell typ av norr· 
skenskamera konstruerats, och denna kommer 
att placeras på utvalda platser i norra Sverige. 

För att komplettera dessa fotograferingar 
måste visuella norrskensobservationer utföras 
över hela Skandinavien. Detta är en uppgift, 
som kan genomföras endast genom medverkan 
av ett stort antal frivilliga observatörer. 

, Man kommer att vid observationerna använda 
sig av s.k. norrskenskort, Hg. 1. Korten är 
portofria. Av figuren framgår, hur man på ett 
enkelt sätt'· kan anteckna sina observationer. 
Ett riktigt ifyllt kort visar tid, riktning och 
höjd över horisonten, samt formen hos det ob
serverade norrskenet. Det är av stor vikt att 
ma.n även regelbundet antecknar tiden, då det 
är klar himmel men inget norrsken. Vidare 
skall här antecknas, om det är dålig sikt . 

Noggranna upplysningar kommer att del· 
givas anmälda observatörer senare, Jiksom 
även anvisningar om hur man på en observa
tionsplats kan sätta upp en enkel anordning, 
där himmelsriktning vid horisonten samt höjd
vinkel är markerade. Se Hg. 2. En förutsätt
ning för goda observationer är, att observatö
ren har relativt fri sikt, huvudsakligen norrut, 

, 

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

Högklassigt plastband speciellt framställt af t med yttersta 
noggrannhet återgiva 10D-8000 pIs. 
5" 600 fot kr. 14:-
7" 1 200 fot kr. 22: 50 

IRISH GREEN BAND N:O 211 RPA 
Högkänsligt plastband med stor livslängd. Bandet ger 
högsta output, jämnaste frekvenskurva och bästa signall 
brusförhållande. Uppfyller fordringarna enligt NARTB 
och RTMA. 
5" 600 fot kr. 19:-
7" 1 200 fot kr. 30:-

IRISH LONG PLA YING BAND N:O 6.00 
50 %Iängre speltid. Bas : Du Ponts Mylar. 
5'/ 900 fot kr. 27:-
7" 1 800 fot kr. 46:-

Det finni ett IRISH tonband för varje ändamål 
Levereras genom ledande radiogroseister. i 

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

potentiometrar 
Helipot är sedan årtidnden specialiserade 
på tillverkning av precisionspotentiomet
rar. Deras produkter äro välkända och 
kvaliteten och precisionen äro oöverträf
fade. Förutom alla slags specialutföran. 
den tillverkas potentiometrar i standard· 
serier, vilka täcka de flesta områden. Des
sa potentiometrar levereras i en-varvigt 
eller flervarvigt utförande upp till 40 varv. 

Här nedan några exempel ur tillverkningsprogram
met: 
A-serien: lO-varvig potentiometer. 

Motståndsvärden: 10-300000 ohm. 
B-serien: 15-varvig potentiometer. 

Motståndsvärden: 100-750000 ohm. 
E-serien: 40-varvig potentiometer. 

Motståndsvärden: 200 ohm-l megohm. 

G-serien: l-varvig potentiometer. 
Motståndsvärden: 5-25000 ohm. 

L-serien: l-varvig potentiometer. 
Motståndsvärden: 10-100000 ohm. 

Noggrannhet: 'Motståndstolerans ± 5 ?/o standard. 
Linjär noggrannhet ± 0,5 Ofo standard. 

Snävare toleranser på beställning. 

Vi sända gärna vår specialbroschyr och närmare upplysningar på förf tågan 

_/_---------------(@--
ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Artillerigatan 85 - STOCKHOLM 28 - Tel. 675715, 6q 5716 

\ 

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

tlit alla ändamål 
Posyn - lödbar lindningstråd 0,025-0,20 mm . . 

Povin - goda mekaniska och elektriska egen
skaper. 0,22-4,50 mm 

Emalj - utmärkta elektriska egenskaper samt 
gott fuktskydd 

Generalagenter: 

TORSGATAN 48 - STOCKHOLM - TELEFON 329245.337545 

Försäljnillg endast till reguljara importörer. 

,~-------------------------------------------------------~~----------~~-----------------
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Ingen magnetofon 
är bättre än 
sitt tonband 

väli därför endast band av toppkvalitet 
I 

väli 

längre än någon annan hor BASF, Badtsche Anilin- & Soda
Fabrik AG, sysslat med framställning av skiktband på plas-tbas. 
När pionjären BASF nu presenterar sin senaste skapelse på 
tonbandsområdet, lGS-bandet, vet varje kännare, att det är en 
Pfodukt på toppen av vad vetenskapen idag kan prestera. 

Välj BASF Magnetofonband där/ar att det 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 

Välj BAS F Magnetofonband däljör 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 50 010 längre speltid 
på normala spolar med BASF långJpel~nde LGS-bal1d 

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

- även en mycket lämplig p-:esent 

BASF Magnetofonband typ lGS kan erhållas som standard
band eller långspelband i olika längder på plastspolar eller 
metallkärnor. De vanligaste bandlängderna e r 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 

Fig. L Ifyllt »norrskenskort» från norrskens· 
observatör. 

och att ljus från samhällen inte stör för myc
ket. 

Det är värdefullt om 5-10 eller flera perso
ner kan sammansluta sig till en grupp, så att 
denna kan lämna oavbrutna iakttagelser under 
hela vintern 1957/ 58, dvs. från augusti till 
maj. Om en sådan grupp bildas, är det lämp· 
ligt att en person förestår denna samt kontrol· 
lerar observationskorten och avsänder dessa. 

Fig. 2. Anordning för bestämning av höjdviu. 
kel och himmelsriktning vid horison ten till 
norrsken:-

Man kan u{gå från att ca hälften av må· 
nadens dagar inte lämpar sig för observatio
ner p.g.a. molnigt väder eller dåligt sIkt. Om 
man fördelar de resterand.e kvällarna på grup
pens medlemmar, blir det en~ast 3-4 kvällar 
per deltagare och månad, dvs. under hela 
vintern ca 30 observationstillfällen för var 
och en. 

För att i tid kunna planera observations· 
tjänsten bör intresserade redan nu svara på 
denna förfrågan , som adresseras till Uppsala 
jonosjärobservatorium, Uppsala. 

UNIVERSALINSTRUMEN'( 
Kr. 195 : 
Kr. 220:
Kr. 264:
Kr. 286: -

17-32 mätområden. 
1000-10 000 ohm pr 
volt. 
Samma skala för 
lik- och växelström. 
Mättransformator i 
alla instrument. 

Likspänning fullt utslag 0,1- 10 000 volt. 
Kontant - avbetalning 

Begär utförligt prospekt. 

ELEKTRONVERKEN 
Juhu ErictJsous vig 8 3, tel. 91 27 7U Alalnlu. I \--_____________________________ / 
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kontaktdon - ka'bel 

KOAXIALKONTAKTE R Bland Amphenols kontaktdon för högfrekvens vilja 
vi framhålla följande typer: 

KOAXIALKAB E L 
och 

BANDKABEL 

. UHF ("tagg"), N, C, BNC 
samt miniatyrserien SUBMINAX 
Rikhaltig sortering i lager. 

Amphenols koaxialkabel samt bandkabel för TV
antenner finnes för omgående leverans från lager. 

Rekvirera från oss Amphenols illustrerade specialkataloger 

Telefon 
Växel 63 07 90 * Johan Lagercrantz * Värtavägen 57 

Stockholm O 

I 
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PID typ 2.19 
o o 

STAENDEVAG INDIKATOR 
100 -1000 Mp/s 

ger direkt ståendevåglörhållandet ach lasvinkeln 
utan beräkningar . 
Ett kompakt, billigt instrument lör mötningar inom 
frekvensområdet 100-1 000 Mp/s. Kan med omrök
ning anvöndas ned till 30 Mp/s. 

• Resterande ståendevåglörhållande bättre 
än 1.05. 

• Naggrannhet i la,vinkeln bättre än + 5°. 
• Impedans 50 ahm. -
• Mätkantakt typ N, med övergång,möjlig

het till andra ledningstyper. 
Begär databladl 

Generalagent för alla PRO-instrument inom 
Danmark, Finland, Norge och Sverige 

SIVERS LAB ~;~;~~~d& Tel. 198633 

Från Lit i Jämtland rapporterar Gunnar Eriks
son fin mottagning bLa_ från England med 
hemmabyggd . mottagare omkopplingsbar för 
40S- och 62S-linjerssystemet. 27/ 8 kom Lon
don in 3 1/ 2 timmar, kL 18_00-21.30, med 
utmärkt bild och ljud, se fotos! Den 28/ 8 
kom Ryssland in (kanal 2) 18.30-22_30 myc
ket starkt men med fading på slujet. 29/ 8 
kom åter Ryssland in på kanal 2 kL 20_30-
21.00_ 30/ 8 kom London in fint igen 19_00-
20.1S dock med stark fading. 2/ 9 var det åter 
fin mottagning från London 19.30-21.00, 3/ 9 
på kanal 2 kom Schweiz in 20.30-21.30 och 
slutligen den' 4/ 9 återigen Ryssland (kanal 2) 
kL 19.4S-21.00. En fin TV-DX-vecka! An
tennen är uppbyggd enligt fig. l och består av 
en vanlig antennwire, som anbringats mellan 
två par med hål försedda plexiglashålIare, som 

Fig. 1. Måttskiss för TV-DX-antenn för eng
elska TV-sändaren i London (ca 40 MHz). 

Engelska TV-sändningar uppfångade i Jämt
land. Distans 1600 km! Foto: B Eriksson, Lit. 

• 

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

Industriell rörprovning enklast och snabbast 

med Mullard 
För industriellt bruk i verkstäder, på provrum och labo
ratorier är Mullards snabbrörprovare idealisk för rutin
provning på elektronrör av alla slag. Instrumentet, som 
möjliggör utomordentligt snabb provning av stora kvan
titeter av rör, kan efter endast några minuters instruk
tion utnyttjas även av icke-teknisk personal. Omkoppling 
för olika rörtyper sker automatiskt genom att speciella 
»hålkorb> -- det finns ett sådant kort för varje rörtyp -
insättes i instrumentet. Indikatorinstrumentet, som utgö
res aven speciell typ av katodstrålerör, anger _ rörets 
emissionsström som »god» eller »dålig» i förhållande till 
det av rörfabrikanten angivna nominella värdet. Aven 
isolationsmätriingar och kontroll av rörets galler ström 
kan snabbt utföras med Mullards snabbrörprovare. 

b
· bO 

sna rorprovare 

~ 

--------------_I~I ______________ ~~ ____ ., 
/ 

d~J&~ För närmare upplysningar 

- Regeringsgatan 56 • STOCKHOLM • Telefon 210401- 02 

, ~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~------./ 
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EN IMPEDANSMÄTBRYGGA 
med 10 gånger större noggrannhet .. an normalt 

Electro-Measurements, Ine., U.S.A., tillverkar en im
pedansmätbrygga, typ. 250-CI, för mätning av resistanser, 
kapacitanser, induktanser, förlustfaktor och Q-värde, som 
står på toppen av kvalitet och noggrannhet. 

Precisionstillverkade dekadmotstånd samt en omsorgsfullt 
stabiliserad kapacitansnormal har gjort det möjligt att 
uppnå den höga noggrannheten. 

Mätområden: 
/ 

Resistans: 1 milliohm - 11 Mohm 
Kapacitans: 1 pF - 1 100 uF 
Induktans: 1 .uH - 1100 H', 
Förlustfaktor: 0,001 - l D=R/X 
Q-värde: 0,02 - 1000 Q=X/R 

Denna mätbrygga kan även levereras med' inbyggd mät
förstärkare med »magiskt öga» som O-indikator ' och kan 
härvid anslutas till nätet. 

De induktansfria 'bfyggres~stanser.Aa .ör-o-åldrade och in
justerade till en noggrannhet av ' bättre än ± 0,05 % av 
deras nominella värden. Temperaturkoefficienten är lägre 
än ± 0,002 % per grad C". 

Kapacitansnormalen är omsorgsfullt stabiliserad och in
justerad till en noggrannhet av bättre än ± 0,15 % av 
dess nominella värde. 

Noggrannhet: 

±(0,1 %+1 skoldel på LRe-skalan) 
±(0,25 %+ 1 skoldel på LRe-skalan) 
±(0,9 %+1 skoldel på LRe·skalan) 
±(7 %+0,0025) 
±(7 %+0,0025) ullryckt i dess reciproka värde. 

Impedansmätbryggan har små dimensioner och låg vikt 
samt är försedd med skyddslock och handtag för transport. 

GENERALAGENT 

TELEINSTRUMENT AB 
Arvid Mörnes väg 9 - Bromma - Telefon Stockholm 377150 
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"DUBILlER " 
MINIATYR 

GL~ERKONDENSATORER 

, Typ SM 22 

Nat. stor'. 

DWENSIONERI 
12,7X7,lX4,4 mm trådändar 38 
mm långa. 

UTFÖRANDE I 
härdplastomgjutna silverglimmer
kondensatorer med uttagsändar 
av speciallegerad förtennt kop
partråd. 

KAPACITANSER o. TOLERANSER I 
22--3!l0 pF ± 20, 10 eller 5 Ofo. 

391-510 pF ± 20 eller 10 %. 

fungerar som ändisolatorer. Antenne!,l är upp
spänd vertikalt inomhus mellan takåsen och 
vinds golvet, höjden över marken ca 10 m. 
Matningsimpedansen är ca 150 ohm, men ge
nom att ledningen till TV-apparaten end'ast är 
6 il 7 m sp'elar missanpåssningen ingen större 
roll. 

-Från Härnjjsand meddelar radiotekniker 
Gunnar Mejenby en del fina TV-DX: den 
27/ 8 kl. 18.30-21.00 kom en tysk sändare in 
på kanal 4. Samtidigt England med mycket 
starkt ljud och kraftiga synkpulser. Söndagen 
den 28/ 8 kl. 18.30-22.15 kom på kanal 4 
Italien in mycket starkt, och samtidigt även 
Ryssland, ehuru sporadiskt. Även måndagen 
den 29/ 8 kom Italien in men inte så starkt 
och så långvarigt som de två föregående da
garna. Varje kväll kan man se synkpulser på 
kanal 4. 

Den använda mottag~;en är hemmabyggd 
och har en känslighet av ca 10 pV. Antennen 
är en 5 elements Yagi, ca 12 m över mar-

Inför dubbelprogrammet SPÄNNINGAR I 
350 V lsp arbetsspänning. 
750 V lsp provspänning. 

antenner universell för UKV I ALLVÄG 

Generalagent: 

ULRICH S.4LCHOW 
Kungsgatan 33 Stockholm C. 

Tel. 1077 01, 1077 84. 
»Pausbild» från BBC., Foto: B Eriksson, Lit. 

fönster - takränne eller mastmontage 

ISOLCO TRADING 
Tranebergsvägen 62 - Bromma 

Telefon 25 2410 
Försäljning genom grossister 

PRECI S lONS I, N STRUME NT 
för IMPULSRÄKNING • FREKVENSMÄTNING • TIDMÄTNING 

Rohde & Schwarz röknande frekvens- ach tidmötare 
typ FEIZ ör universellt användbar ach har ett otal 
anvönd.ingsmöjligheter, exempel : mötning av mycket 
korta såvöl som långa tider - mätning aven periods 
längd, speciellt viktigt vid mätning av ' mycket låga 
frekvenser - räkning av föremål eller tider med 
hjälp av fotocell - ger som normalimpulsgenerator 
dels kristallstyrda frekvenser och submultipler därav, 
delar dessutom utifrån tillförda frekvenser och ger 
dess submultipler - öven lämplig för s .. tsrökning. 

Data : 

• Frekvensmötning 1 Hz"::200 kHz 
_. Tidmötning lO p,s-27 timmar 

• Frekvensnormal 10-5 Hz-lOO ,kHz, noggrannhet 5 . 10:! 

• Impulsräkning._I-IOQ.ooo , max. räknehastighet 200.000 
förlopp/sek. 

• Utgångsimpulser erhållas efter önskat instöllt tal 

Rohde & Schwarz tillverka öven enklare elektroniska 
rökn.re typ FER med 8 dekader: max, röknehastighet 
10,000 förlopp/sek . 

BEGÄR UTFORLlGARE DATA I 

E L· E K"T R O N I K' B O L A G E T A IB 
MÄTINSTRUMENTAVD. - ,Barnängsgafan 30 - STOCKHOLM Sö - T~I. 449760 

, 

~~--~------------------------~------------------------------------------------------------------_/ 
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Härdplastompressade 

typ PGD 1020 

utförda enligt K K V och 
S E K rekommendationer 

PGD 1020 
är en robust glimmerkondensator ,i 

klimatsäkert utförande och med 

utomordentligt goda elektriska 

egenskaper: 

• Låg rorlustfaktor 

• Hög isolationsresistans 

• Liten temperaturkoefficient 

• God kapacitansstabilitet 

PGD 1020 
är uppbyggd av försilvrat konden

satorglimmer av högsta kvalitet som 

om pressas med glimmerfylld feno

plast. Faständarna av 1 mm kop

partråd är ans utna till glimmerbla

den genom en speciellt kontaktsä

ker konstruktion. Kondensatorerna 

är efter ompressningen impregne

rade i ett fuktskyddsvax. 

De flesta standardvärdena lagerföres för omgående leverans. 

AKTIEBOLAGET RIFÄ 
Tel. Stockholm (010) 262610. ULVSUNDA 1 - ett L 111 Ericsson- /öre /a g 

försilvrat glimmer 

PGD 1020 
tillverkas för 300 V = och 500 v ... 
driftspänning och med kapacitan

ser från 22 pF till 1000 pF i stan

dardvärden med ± 5 % tolerans. 

På begäran kan kondensatorerna 

vid leverans i större kvantiteter 

även erhållas med andra toleran-

ser. 

R A D I O O C H T E L E V J S l ON - N R Il - l 9 5 5 13 
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• F IVE-STAR 

På tal om DRIFTSÄKERHET 

Rörtyp 

6 AL 5 

6J6 

12 AU 7 

12 BE 6 

GL-5654* 

=6 AK 5 

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

Antal kasserade rör i procent vid påfrestande arbetsförhål· 
landen nnder en period av 2 000 timmar. 

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

1 1 I 
I I I I 

1 1 1 1 

I 
1 1 · 1 1 1 

I I I I 1 

• 
*FIVE·STAR Tabellen är hämtad från 

driftspro'v utförda vid 
Northwest Airlines, USA. 

Å'ven Ni kan reducera rörkassationen åtm instone 3 0 gg r ge

nom att gå över till General Electrics skaksäkra 

FIVE-STAR RÖR 
* Driftsäkra 

* Lång livslängd 

* Tål 600 g acceleration 

* Inga glödtrådsavbrott 

* Inga kortslutningar mellan elektroderna 

Finnas nu i ersättningar för 

2 C 51 6AL5 6BE6 12AT7 
2D21 6AQ5 6BX6 12AU7 
5Y3·GT 6AS6 6C4 12AX7 
6AC7 6AU6 6SK 7 12AY7 
6AK5 6BA6 6X4 

Utö;ver ovanstående rörtyper finnas FIVE-STAR rör utan direkta 
motsvarigheter i såväl miniatyr· som subminiatyrutförande. 

Rekvirera broschyr från 

SVENSKA AB TRÅDLÖS TELECiRAFI 
STOCKHOLM 32 Tel växel 45 27 60 

BBC·program 
uppfångat över 
1600 km dis· 
tans. Foto: B 
Eriksson, Lit. 

Engelska TY· 
program går 
stundom in 
fint i Norr· 
land. Foto: B 
Eriksson, Lit. 

ken. Mottagningsförhållandena är utmärkta 
tack vare ett mycket störningsfritt läge. 

Radiotekniker Rune Peterson i Yärnamo 
meddelar, att söndagen den 7/ 8 gav fina bil· 
der från Schweiz kl. 19.15-20.45 på kanal 2, 
3 och 4. Bäst på kanal 4 med nästan perfekta 
bilder, bl.a. en journalfilni, i vilken bl.a. 
Miss Universum uppträdde. 

Lördagen den 13 aug. kl. 16.00-18.00 kom 
RAI in mycket starkt. Köpenhamn kom in lör· 
dagen den 20 med bra kvalitet och ett cirkus· 
program. Stockholm på kanal 5 kommer spo~ 
radiskt in med s\undtals uppfattbar bild, 
exempelvis gick det rätt bra den 31 / 8. 

Köpenhamn 
kom in bra j 

Yärnamo den 
20/ 8. Foto: R 
Peterson, Yär· 
namo. 

Enligt kanadensiska tidningsuppgifter, som 
översänts till en av RT:s läsare, T Grönstrand 
i Ontario, Canada, har en kanadensisk ingen· 
jör konstruerat" en ny högeffektiv mottagnings· 

. antenn för television. Antennen, som kommer 
att kosta ca 30000 dollar, skall leverera TY· 
program till invånarna i en liten kanaden· 
sisk stad, N orth. Bath. Den lär få en effekt· 
förstarkning av ca l milj. ggr. lantennsyste· 
met kommer att ingå mer än 600 mmetallrör, 
och hela systemet, som skall bäras upp av sex 
stycken 12 m höga master, kommer att av· 
stämmas till den amerikanska kanalen nr 2 
(54-60 MHz) ! Antennsystemet skall använ· 
das för att ta emot sändningarna från en sta· 
tion i Buffalo, som ligger på 40 svenska mils 
avstånd från den ort, där mottagningen skall 
ske. 

Det - är tydligen fråga om »scatter·mottag· 
ning» via troposfären.1 Det skulle vara intres· 
sant att få veta hur pass reguljär mottagningen 
kommer att bli, så man får väl hoppas, att 
det kommer en utförligare teknisk redogörelse 
för anläggningen i någon facktidskrift i fram· 
tiden. Effektivt AFR·system måste man nog 
i alla fall kosta på sig i antennförstarkaren! 

1 Se Bredbcmdig radiolänk via troposfären. 
RADIO och TELEYlSlON, 1955 nr 7, s. 7. 
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*2KYA 
långlivsrör 
6760 och 6761 är två nya slutrör i SER:s långlivsserie. BOda 
är avsedda för relativt 'Iåga matningsspänningar och lämpar 
sig som förstärkarrör . inom telekommunikationstekniken -
särskilt som bredbandsrör. 

Dessutom passar de väl för elektroniska utrustningar för in
dustriellt bruk - exempelvis som kopplingsrör för relä
styrning. 

Den stabila uppbyggnaden och det noggranna materiaI
valet ger rören synnerligen stor motståndskraft mot vibratio
ner och yttre påkänningar. De kontrolleras för vibrationer 
upp till 2,5 g vid 50 pIs i alla riktningar under 96 fimmar. 

I likhet med övriga långlivsrör i SER-serien har 6760 och 6761 
en garanterad medellivslängd av 10.000 timmar. 

RÖRDATA: 6760 6761 

Glödspönning 18,0±5 % 6,3±5 % V 

Glödström 0,35 1,0 A 

Anodmatningsspönning 130 130 V 

Skärmgallermatningsspönning 130 130 V 

Katodmotstånd 100 100 .fl. 

Anadström 70 70 mA 

Skärmgallersträm .3,5 3,5 mA 

Branthet 12 12 mAIV 

Inre motstånd, approx. 30000 30000 .fl. 

Styrgallerfärspänning fär 
100 /LA anodström, approx . -25 -25 V 

Belastningsmotstånd 2000 2000 .Q 

Uteffekt vid 10 % distorsion 3 3 watt 

Uteffekt vid 5 % distorsion 2 2 watt 

W 

lO 

2.0 

1.0 

O 

6760 och 6761 ger bl. a. 

följande fördelar: 

• Hög uteffekt vid lå
ga matningsspän
ningar. 

• Lågt optimalt belast
ningsmotstånd : 

• Hög branthet: 

• Låga elektrodkapa
citanser : 

• Högt godhetstal : 

Vid exempelvis 130 
volt uppnås 3 watt 
med 10 % distor
sion. 

2.000 .fl. Se nedan
stående karakteris
tikor. 

12 mA/V 

Cin=11.0 pF 

cui = 5.5 p.F 

Cag = 004 pF 

S 0.73 
Cin -+- Cut 

---- ~. 

--- -- +--t 
--,-.-,.-,-~~-------r _. -r--

" .130V I--

.___ - f-- - I __ ---+-

" ,~ 
f---

-- A - - ~ f---lrt ~l-r+ # 

-
-r fF\ I -+- '\ tr 'el ~ I j 'OOn r- -7 \~ r o I-' - '" I-- --

I 1\ , 
1--. 17 [r.. '\ 1.. 
tl~:;/ 1'-' J "-- !--- 'v ~ 

--~- lLf- l\li.IS~ 
- o\O~ I -1":~f' 

/ -C I ' l'-
i7 i/ I '} J'., I'-

[.;Z ./l i I l'<>~ - t--
*' I I f'o.t--

5 6 7 8 g 'O K .fl. 
Lämpligaste belastningsresistans för en tillåten distorsion av 1-10 % 

ETT 

SER AB SVEN'SKA ELEKTRONRÖR 
LUMAVÄGEN 6 STOCKHOLM 20 TELEFON '440305 FÖRETAG 
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Denna Ulla helglas-sändar-pentod på '12 W 
anodförlust är av samma storlek och utfö
rande oeb har samma kapacitet som EBL 21 
(S-stlft-loctalsockel). Tack vare ~lödspännin· 
gen på 12,6 V används TUNGS RAMS pentod, 
typ OS 16, med fördel i mindre sändare och 
flrstliakare. Eftersom det tre"dje gallret har 
en separat anslutning, kan en ren triodkopp
Ung erhållas. 

Gränsdata 

ua max 500 V 
la max 100 mA 

Wamax 12 W 
max 30 W 

wg. max 3W 
Ug. max 300 V 
Ig. max 12mA 

Ig,osc max lOmA 

TUNGSRAM 
0516 

"" • Ua=400V Ug,=ov {$ 
-la ---Ig, 

ev 

'U 1 
If ~ 

/ 
/ J 

I / 

Driftsdata 
i klass C 

för telegrafi 

Ua = 400 V 
la = 36 mA 
ug, = -12 V 

Rk ,= 300 Ohm 

, 

l 

ug, = 210 V 
Ug. = OV 

19, = 3,5 mA 
W. = 16WHF 

"" ::> 
$2 o 

3 
:t. 

90 

'-- '" _:!! 80 

/ 7 

16 

7 
/ I 

7 
4 

3 

50 

O 

o 

o 

2 
~~ / 'l.'1,cd/- 'l.\~~_. 

1 

o 

O 

"" .. :1- ....... ;?j-.... 
UQ. V -28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 O 

GUklström: 12,6 V, 0,5 A (indirekt) 
Branthet: S ~ '1,{l mA/V (Smax ~ 7,6 mAIV) 
SkArmgallrets först. faktor: p. g.-g, ~ 11 

TUNGSRAM 
RADIOROR 

ORION FABRIKS. &. FÖRSÄLJNINGS AB 
Stockholm - Göteborg - Malmö 

16 

Världens minsta 
TV-kamera 

Yärldens minsta TY·kamera introducerades 

på Diisseldorf-utställningen av Grundig Radio· 
werke i Tyskland. Den nya TY·kameran är 
inte större än en vanlig radiomikrofon och 
innehåller en ny typ av kamerarör, sannolikt 

av vid ikon typ (utförliga~e uppgifter om det 
nya kameraröret saknas), som inte är större 
än en vanlig cigarr. TY·kameran är försedd 

med ett objektiv av ungefär samma slag som 
i en ordinär 8 mm småfilmskamera. Kameran 
är, som framgår av fig. cylinderformad, läng· 

den är endast 13 cm och diametern 6,5 cm. 
Nya användningsområden ' öppnar sig för 

specialtelevisionen för övervakning och kon· 
troll med en dylik lilleputtkamera. Exempel· 
vis kan man vid tillverkning av metall· 'eller 
plaströr kontrollera tillverkningsprocessen ge· 

Detta är inte en mikrofon utan en TY· 
kamera! Yärldens minsta. 

nom att en dylik kamera placeras på insidan 
av rören. Genom att visuell övervakning kim 

ske med föga uppseendeväckande apparatur 
öppnar sig nya möjligheter för polismyndig· 
heterna för nattvakter etc. För undersökningar 
under vatten på stora vattendjup bör också 

en miniatyrkamera av detta slag erbjuda sto· 

ra fördelar. 

~LOOK! " 
Koax. kont. pr par ...................... 1: 95 
Utg. Trans. UTC CVP2 30 W ........ .. 48:-
Williams. Partridgetransf. 0.95 Il . . .. 95:-
Drivtransf. Thordarsson .. ..... .. ..... 5: -
Vridtransf. 2 A 220/260 V Philips m. kåpa 120: -
Mikrofon Electrovoice V2A ... . ........ 140:-
Pot. 50 och 100 Il 2 W KOL Ohmite . ... 19: 50 
Pot. 0.5 Mil Hnj. med 2-pol. trömbr. .. 4,; 50 
Oljekondensator 0.5 p.F, 3.000 V WDC .. 8: 95 

l p.F, 1.000 V WDC .. 3: 95 
.. 2 p.F, 2.000 V WDC .. 8: 25 

Graververksmotor, SAJA 78 rpm ...... 125:-
Vridsp.-instr. 500 p.A 2" .......... .. ... . 11: 95 

" 100 p.A, 4';, knivv. sp.sk. 39: 50 
KoaxiaJhögtalare 15" 25 W .............. 88: 50 
Skala, National. SCN. 159X1l3 .......... 21: 75 

" National. PW-O 3600° ...... . . .. 57:-
Bandsp. byggs. m. likr. o. koppl.-först. 375: -
EF40 2: 95 6AS7G 24: 50 3AP1 29: -
6AC7 3: 95 2X2 ' 4: 95 5BP4 35: -
807 6: 50 884 11: 95 m . fl. 
apparatlådor, nättransf. och mycket annat 
finns i vår nya prislista. 

HEFA Adolfsbergsvägen 24, stockholm. 
Tel. 28 50 00 - Postgiro 28 50 00. 

Likspännings
aggregat 

L·S15 
a 0- 500 V, 325 mA upp till 450 V 

b -150 V 30 mA 
c O -150 V gallerförspänning 
2 st. glödspänningar 

Stabilitet 0,005 0/0 
Brum 0,5 mYefl. 

Inre motståndets 
frekvensberoende 
upp till 1 Mpfs 

se nedanstående kurva 

/~ . 

/ 

mält med a inställt på 300 V, 150 mA 
belastning och 30 mA elf. överlagrad 

växelström. 

Pris: 1.195:-

• 
. . 

CARL OLSSON 
Ångermannqgatan 122 

S T o C K H o LM-Vällingby 
Tel. 378933 

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

'\ 
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UNIVERSAL-
INSTRUMENT 

för 
teletekniker 

också: 

'nstru":'entet 
, Som inte 

"" kan . rännas" 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
., 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Skriv och begär närmare tJpplymingar om 
A V OMETER modell 8 och de andra A VO
instrumenten eller ring 223140 ankn. 211 
el/'er 235. 

SVENSKA 
RAD I OAKTI E B O LAG ET 

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

RADIO OCH TELEVIS I ON - NR 11 - 1955 -

~ instrumentet heter r? 
\LL\) 

Avometer 
• högohmig, 20000 Q Iv 
• 28 mätområden 

• polvändare 

• överbelastnings-
skydd 

DATA: 
Mätområden : 
Lik- o. växelsp. 
0-2.5 V 
0-10 V 
0-25 V 
0-100 V 
O "':250 V 
0- 1000 V 
0- 2500 V 

Växelström 
0- 100 mA 
O - l A 
0-2,5 A 
0- 10 A 

MODELL' 8 
Avomercr modell 8 är err universal
imrrumenr för den anspråksfulle rele
reknikern. Der är lärr arr handha, lärr 
arr avläsa, har god noggrannher. och 
rål rack vare en robusr konsrruktion 
och överbclasrningssk ydd alla rimliga 
mekaniska och elektriska påfresrningar 
A VO 8 är allrid redo. 

Likström 
O-50 f.1A 
0- 250 flA 
O - l mA 
0-10 mA 
0- 100 mA 
0-1 A 
0-10 A 

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

Mätornrådena kan utökas med hjälp av fö ljande separata tHIsatser : 
Strömt! ansformatorer för 50, 100, 200, 400 o. 50/200 A 
Förkopplingsmotstånd för 10000 o. 25000 V 
Mots tåndsti llsats lör 0,025 Q - 200 M Q 

Noggrannhet: För växelspännings-, växelströms- och likströmsområrlena. 
enlig t "British Standard Ist Grade". Likspänningsområdena 2 '}'o av avläst vär
de inom skalans Övre halva och 1 '}'o av lullt skalutslag inom nedre halvan. 

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

Mått: 206X184X115 mm 

Vikt: Ca 3 kg 

Pris kr 485:- Beredskapsväska kr 42:-
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----~----------~--~--------------------~----~--------~ 

RÖRVOLTMETER 
Mod. 303 
Detta instrument är synnerligen mångsidigt 
och kan användas såsom voltmeter fö ~ Ii k
och växelspänning; sam ohmmeter, tonfre
kvensmeter, radiofrekvensvoltmeter (med ex
tra mätkropp), outputmeter och FM-ind ikator. 
Det har samma storlek och form som modell 
~60 C!ch kan i likhet med detta levereras med 
lalusl . 

Pris med jalusi kr. 400 : 
Pris utan jalusi kr. 350:-

FICK· VOLT· OHM· METER 
Mod. 355 

UNIVERSALINSTRUMENT 
Mod. 2.69 
Ett ultrakänsligt instrument med 33 
måtområden och extra stor . skala. 
Känsligheten är 100.000 Ohm/volt och 
gör det speciellt lämpad för labora
toriearbeten. Med instrumentet följer 
instruktionsbok och likströmsmultipli-
kator för 4.000 vall. Pris kr . 556:-

Mod. 2.62. 
Universalinstrument med känslighet 
20.000 Ohm/volt. Utförande och utse
ende sami mätområden i stort sett 
samma som för modell 269. Mätnog
grannhet 3 ~ vid likström- och 5 % 
vid växelstramsmätning vid fullt ut-
slag på skalan. Pris kr. 375:-

Begär 

special

katfJlog! 

Ett praktiskt och robust fick instrument (yttermått: 70x112x25 
mm, vikt 200 gr .) med samma mätområden som ett stort in
strument och med 10.000 ohm/volt på samtliga mätområden, 
såväl vid likspännin!l som växelspänningi Instrumente: har 
11, mätområden, 5 for likspänning, 5 för växelspänning och 
" för resistansmätning. Noggrannheten är 3 % vid likspän
ningsmätning I 

Mod. 29 

Pris kr. 190:-

Mod. 355 

PANELINSTRUMENT 
Mod. 2.7,37,47 och 57 
Mått : längd 3", höjd 3118. För montering runt hål 
med d iameter 23.4". Hölje i bakelit. 

Mod. 2.9,39,49 och 59 
Mått: längd 4 21/32", höjd 4 13/64". För montering 
runl hål med diameter 23.4". Hölje i bakelit . 

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 

Radiotjänsts "TV -övning~r" 

Henrik Dyfverman, Radiotjänsts ledare fÖr 
TV-försöksverksamheten, skriver i en artikel 
i »Röster i Radio» nr 36 med rubriken »Tele
visionens andra - förberedande» följande: 

»- Det är betydelsefullt att TV-intresset 
hos allmänheten inte -slappnar och att pro
grammen stimulerar. Men det är lika viktigt, 
ja, långt viktigare, att TV-arbetet bedrivs så 
att en upprustning på längre sikt sker. Våra 
ansträngningar gäller inte bara pagen utan 
även och främst morgondagen.» 

Till detta är endast att säga att man verk-_ 
ligen får hoppas, att det överhuvud taget blir 
någon morgondag för televisionen, om Radio
tjänst får hålla på och »öva sig» år ut och år 
in utan att några större framsteg kan skön
jas. Risken är att två tiIJImars likgiltiga »öv
ning,sprogram» per vecka kommer att defini
tivt misskreditera .televisionen här i landet; 
folk börjar få den uppfattningen, att· Radio
tjänsts televisionverksamhet huvudsakligen 
kommer alt få till uppgift att bereda arbets
tillfällen för förbrukade rundradiokrafter, som 
man har svårt att hålla sysselsatta på annat 

sätt. 

Troligen kommer kommunikationsministern 
att ta med televisionen i proposition till 
nästa års riksdag. Alla tecken tyder på, 
att han därvid inte kommer att följa TV-utred
ningens förslag: det sannolik'aste är, att tele
visionen sätts på »sparlåga» i fråga om anslag, 
och att Radiotjänst bereds tillfälle att genom 
fortsatt »övnin'gsver'ksamhet» ordna så att TV
intresset svalnar tillräckligt för att hela det 
besvärliga TV-problemet skall kunna avskri

vas för Sveriges d~l. 

Radio Show 1955 
Radio Show 1955 besöktes av 247243 pers'o
ner, dvs. ca 31 000 besökare om dagen. Be
sökare kom från 107 länder och sammanlagt 
430 TV-mottagare var igång under utställ
ningen, omnämnes i en sista rapport från 
Radio Industry Council. 

(Annons) 

Avstlmningsenheter för U KV 
ENGELSK SURPLUS 

Följande engelsktillverkade fabriksnya UF
och blandarenheter för frekvensområdet 
85-20 MUz (3,5-15 m) offereras till en bråk
del av ursprungliga priset: 
l) HF-enhet, typ 2:4, 31l-20 MHz (10-15 m) . 

Omkopplare för fem på förhand fixerade 
fasta frekvenser. 3 rör VR65 (SP61). Ut
gångsfrekvens 7-8 MHz. Pris 25:-. 

2) HF-enhet, typ 25, 41l-50 MHz (6-7,5 m) , 
i övrigt lika med typ 24. Pris 25:-. 

. 3) HF-enhet typ 26, frekvensområde 65-50 
MHz (5-6 m), kontinuerligt variabel av
stämning. 2 rör VR136 (EF54). 1 rör VR137 
(EC52). Utgångsfrekvens 7-8 MHz. Pris 
38: -. 

4) HF-enhet typ 27, frekvensområde 85-65 
MHz (3,5-5 m), i övrigt lika med typ 
26. Pris 38: -. • 

Alla enheterna, som är försedda med me
tallhölje med dimensionerna 23 X18 X12 cm, 
levereras i originalförpackningar. 
Om alla 4 enheterna beställes är priset 105: - . 

Importfirman Radio -Elektra 
Lindsbergsgat. 4 C, l tr., Uppsala. Tel. 403 2~ . 
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Rätt tid att anskaffa 
. I ~ 

instrument för TV -servicen! 

Rätt instrument: 

Ett oumbärligt mätinstrument för varje TV-tekniker. Allo de 

vanligast förekommande justeringarna och kontrollerna av så

väl bild som ljud kon utföras, oberoende av om sändning pågår 

eller ej. Nordmende TV-signalgenerator används för kontrolle

ring och justering av bildläge, bildbredd, bildskärpa och linea

ritet, justering av jonfälla, kontroll av lågfrekvensen, tonmellan

frekvensen, oscillatorfrekvehsen på olla kanaler och synkroni

seringsegenskaperna, justering av bildfrekvens och linjefrekvens, 

kontroll av ljudmellanfrekvensens inverkan på bilden och bild

modulationens inverkan på ljudet. 

INOIRIDrmlEINIDIE 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 

~----------~--------~--~. 

I NORDMENDE • Detta oscilloskop uppfyller praktiskt taget allo fordringar mon 

ställer på ett sådant instrument fÖr både service- och labora

toriebruk. I TV-tekniken fordras att spänningar av varierande 

vågform och amplitud skall kunna riktigt avbildas på oscillosko

pets skärm. Genom den stora bondbredden och det frekvens-

kompenserade testhuvudet med dämpsats uppfyllas dessa ford-

ringar. 
, 

I 
• 
I 
• 

~-----~I 
För undersökning och trimning av TV-apparater är Nord

mende svep~nerotor ett oumbärligt instrument, som underlättar 

arbetet och ger väsentlig tidsbesparing. I förbindelse med 

oscilloskopet används den -för att kontrollera hög- eller mellan

frekvenskurvor på TV- och UKV-apparater. Den används bl.a. 

också för avstämning av tonmellanfrekvensen på en TV-motta

gare till exakt 5,5 MHz, tack vare att den innehåller en kristall

oscillator för denna frekvens, samt som provsändore för frek

venser från 5-230 MHz. 

Vi är generalagenter för NORDMENDE kvalitetsinstru

ment och står gärna till tjänst med alla upplysningar. 

AB GYLLING &. Co 
Stockholm Göteborg Malmö 

Postfack 4013 • Tel. 44 96 00 Korsgatan 17 • Tel. 17 sa 92 Öste,gat. 27 . Tel. IS610 
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• 
I NORDMENDE ~':;.o'.o~"o.~ Pris kr 985," 

• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I NORDMENDE Svepgenerator 

UW 9sa Pris kr 985:-
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• Elektroniska spänningsstabilisatorer 
Likspänningsstabili
satorn GM 454 
har två helt skilda, stabiliserade 
likspänningskretsar, båda kOJlti
nuerligt 'reglerbara, den ena mel
lan 30 V och 450 V och den 
andra mellan O och 300 V. 
Dessutol]l finnas två växelspän
ningsuttag på 6,3 V och max. 
5 ampere. Variationen vid be
l;:Jstningsändringar mellan O och 
full lost är maximalt 0,2 V. 
Pris 850 kr. 

V äxelspänningsstabili
sa torn GM 444 
motsvarar mycket höga krav på' 
stabilitet och kurvform vare sig 
det gäller belastnings- eller nät: 
spänningsyariationerJordrar ing
en skötsel och är användbar. 
överallt där konstant växelspän
ning erfordras. Inspänning 200-
240 V 50 pis. Utspänning 220 
V. (med variationsmöjlighet). Be
lastningsområde 0-0,5 kVA, 
0,5-1 kVA. Regleringsnoggrann
het i utspänningen ± 0,5~o el
ler ± ' 0,2~o oberoende av varia
tioner i nätfrekvensen. Pris från 
950 kr. 

V äxelspänningsstabili
satorn GM 7776 
för konstanthållning av nätspän
ningen i laboratorier, provrum 
m.m. Inspänning 220 V (+ 10-
15~o) . Utspänning manuellt varia
bel mellan 210 och 230 V. Två 
storlekar för 2 kVA resp. 5 kVA 
belastning. Regleringsnoggrann
het ± 0,2~o oberoende av va
riationer I nätlrekvensen. Pris 
från 1.980 'kr. 

Magnetiska växelspänningsstabilisatorer 
baserade på en läckfä ltstrans
formator med en resonanskrets 
som spänningsreglerande organ . 
Enkel, robust konstruktion samt 
frånvaron av rörliga delar ger 
praktiskt taget obegränsad livs
längd. De spänningsreglerande 
egenskaperna är utomordentligt 
goda och vid t.ex . en inspän
ningsvariation inom området 
195-255 volt får man en maxi
mal variation -av ± 1 ~o i ut
spänningen. Stabilisatorerna skyd
dar sig själva vid kortslutning 
genom att uteffekten därvid auto
matiskt begränsas till 10 ~o av 
märkeffekten. Tillverkas i stan
dardstorlekar från 60 VA ti ll. 
2 000 VA. Låga priser! 

Strömförsörjnin gsaggregat GM 464 
Philips nya strömförsörjningsagg-
regat GM 464 lämnar kontinuer-
ligt variabel växel- och likspän
ning samt glödspänning för 
elektronrör. Den kontinuerliga 
variationen av såväl växel- som 
likspänningen sker med en in
byggd vridtransformator. Anslu
tes till 220 V, 50 pis växelströms
nät och har en effektlörbrukning 
av 350 W vid full belastning. 
Aggregatet lämnar alternativt 
0-400 V likspänning, max. 200 
mA eller 0-260 V växelspän-
ning, max. 1 A samt 2x3,15 V 
växelspänning, max. 2 A och 
6,3 V växelspänning, max. 2 A. 
Pris 295 kr. 

Vridtransformatorer 
levereras i två utföranden: för 
inbyggnad eller i bordsutlö
rande. Bordstyperna hal ventile
rad plåtkåpa, inbyggd smältsäk
ring, polskruvar för utspänning 
samt nätsladit. Inbyggnadstrans
formatorerna levereras komplett 
med ratt och skala men utan kå
por och säkringar. De tillverkas 
i tio olika typer med sekun-
därström mellan 1 och 10 A och 
uteffekter upp till 2080 VA. Ut
spänningen är variabel, antingen 
mellan O volt och nätspänningen 
eller mellan O volt och 20~o 
över nätspä·nningen. Gangode 
vridtransformatorer kan levere
ras i parallellkoppling för utök
ning av effekten samt i 2-105-
eller stjärnkoppling för 3-fasig 
spänningsreglering. 

För manuell spännings- och s'trömreglering levereras även 
vridmotståRd upp till 630 W, emaljerade, fa}/a och regler
bara motstånd upp till 250 W samt ett fullständigt program 
av visarinstrument lör tavelmontage. Begär specialprospekt ! 

PHILIPS 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

Stockholm' 6 . Tel. 340580, rikssamtal 34 06 80 
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Normer för hi-fi-anläggningar? 

S om bekant går hi·fi·tekniken ut på att man 
för ljudåtergivning och ljudupptagning ut
nyttjar apparatur, som möjliggör ett så na· 
turtroget överförande av originalljudet som 
möjligt. 

Hi·fi·tekniken har under senare år fått en 
överraskande popularitet i vida kretsar och 
inte endast bland tekniker och musikvänner. 
»Hi·fi» har fått en klang, som kommer folk 
att spetsa öronen, vilket smarta affärsmän inte 
varit sena att utnyttja genom att använda 
denna beteckning på apparatur, som inte mot
svarar de fordringar man måste ställa på en 
hi·fi-utrustning. 

Man har frågat sig, om man på något sätt 
skulle kunna definiera begreppet high fidelity 
'på ett entydigt sätt. Man skulle då ha möj
ligheter att utföra en gränsdragning mellan 
mera ordinära anläggningar för ljudupptagning 
och -återgivning å ena sidan och dylika an
läggningar av hi·fi·klass å andra. 

Denna fråga har diskuterats i olika sam
manhang, men man har hittills inte kunnat 
enas om en lämplig definition på hi·fi·utrust· 
ningar. Orsaken härtill ligger inte så mycket i 
mättekniska brister, utan det visar sig svårt 
att på ett tillfredsställande sätt definiera h'ur 
en hi-fi·anläggning egentligen skall vara be
skaffad och hur egenskaperna i överförings
anordningarna skall avvägas i förhållande till 
varandra. 

De faktorer, som man hittills mest diskute
rat när det gäller kvaliteten på ett ljudöver
föringssystem, är följande: I) Frekvensdistor
sion, 2) Icke-linjär distorsion, 3) Transient 
distorsion, 4) Fasdistorsion, 5) Intermodula-

tion, 6) Bakgrupdsbrus och 7) Skillnad i nivå 
mellan originalljud och återgivet ljud. 

Det är känt, att de olika orsakerna till d_is
torsion och därmed de olika egenskaperna hos 
ett ljudövez:föringssystem inte är oberoende av 
varandra. En ändring i en egenskap påverkar 
andra egenskaper på ett eller annat sätt. Om 
exempelvis övre gränsfrekvensen höjes i ett 
högfidelitetssystem, ökas samtidigt . fordring
arna på den tillåtna grad av distorsion, och 
intermodulation, som kan tolereras. 

Problemet är nu hur man skall specificera 
de olika tekniska kraven för att man skall 
uppnå en viss standard i fråga om ljudåtergiv
ningen. Det gäller också att på något sätt få 
fastslaget, hur de olik~ egenskaperna skall 
»graderas» inbördes. 

Naturligtvis kan man sätta en godtycklig 
gräns och föreskriva exempelvis den och den 
band bredden, distorsionen, intermodulationen 
etc. hos apparaturen. Därmed har man i varje 
fall fått fram en gränsdragning, som kan 
utnyttjas för en första grovsortering av appa
raturen i en kvalificerad och en mindre kvali
ficerad grupp. Med sådana m,er eller mindre 
godtyckligt fastställda specifikationer skulle 
det bli svårare att missbruka beteckningen hi
fi för undermålig apparatur. 

Men för en finare uppdelning av den mer 
kvalificerade gruppen av apparatur, hi·fi
apparaterna i olika klasser, saknar man tyvärr 
f.n. tillräckligt underlag i form av under ve
tenskaplig kontroll utförda lyssnarundersök
ningar. Och dylika undersökningar är ound
gängligen nödvändiga. När allt kommer om
kring är det ju i sista hand det sätt, på vilket 
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ljudåtergivningen uppskattas och bedöms som 
naturtrogen av det mänskliga örat, som är 
utslagsgivande för kvaliteten i en ljudåtergiv
ningskedja. 

Hur är det exempelvis med balansen mel
lan låga och höga toner? En del håller före, 
att produkten av det överförda frekvensom· 
rådets undre och övre gränsfrekvens f u resp. 
f ö' skall vara någonting på 500 000, andra 
föredrar 600 000. Andra säger att hälften av 
dessa värden är tillräckligt för ' en fullgod 
återgivning. Av andra åter förfäktas att denna 
tonbalans' inte är oberoende av var övre gräns
frekvensen förlägges. Om J ö läggs vid 8 000 
Hz uppges det att Ju fö=3000oo är ett accep
tabelt värde. Väljer man däremot övre gräns
frekvensen vid IS 000 Hz måste produkten 
J ö Ju uI,Jpgå till ca 1,2 milj. etc. Man har bara 
att konstatera, att detta med tonbalans inte 
är tillräckligt undersökt. Och inte heller vet vi 
hur tonbalansen inverkar på ford,ringarna på 
exempelvis icke·linjär distorsion eller fasdis
torsion. 

En annan distorsionsorsak är den som upp
står som resultat av den skillnad i nivå, som 
föreligger mellan originalljud och reproducerat 
ljud. Enär övertonerna i musikinstrument va
rierar avsevärt med ljudnivån, blir en repro· 
duktion av musik vid annan ljudnivå än ori
ginaImusiken felaktigt återgiven. Hur skall 
denna distorsionsorsak reduceras? Genom änd
ring av frekvenskurvan eller på annat sätt? 

Den i allmänhet ofrånkomliga minskningen 
av dynamikomfånget i ett reproduktionssystem 
är ytterligare en orsak till distorsion, dyna
mikdistorsion, som förorsakar att originallju-
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Telestyrelsens. planer 
för FM - och trådradio
näten 

Telestyrelsen har nu hos Kungl. Maj:t be
gärt pengar för att realisera det av riksdagen 
beslutade utbyggnadsprogrammet för FM och 
trådradionäten.1 I samband därmed har tele
styrelsen fastställt den tidigare bebådade 
gränsdragningen mellan FM- och trådradio
bygder och har beslutat sig för att bygga 21 
FM-UKY·sändare. Det framhålles dock i tele
styrelsens anslagsäskande, att utvecklingen 
kan fodra justering i fråga om de uppgjorda 
gränserna mellan FM och trådradioområdena. 

För budgetåret 55-56 begäres 1,0 milj. för 
nya FM-stationer och 5,5 milj. för tråd radio
nätet och för hela 6·årsperioden beräknas 
26,8 milj. åtgå för de 21 FM-stationerna o~h 
38,5 milj. för trådradionätet. 

Då inget beslut om omfattningen eller tid
punkten för televisionens start föreligger, har 
telestyrelsen inte tagit upp de merkostnader, 
som skulle uppstå, om man vid anläggning av 
FM ·stationerna samtidigt skulle utföra förbe
redelsearbeten för TY-anläggningar. 

För att finansiera utbyggnaden föreslår tele
styrelsen, att licensavgiften ökas till 25:- den 
l jan. 1958. ' Tab. l och 2 visar det av tele
styrelsen uppgjorda tidsschemat för utbyggna
den av FM- och trådradionäten. 

1 Se Dubbelprogramförslaget i riksdagen. RA
DIO och TELEYlSlON, 1955, nr 5, s. 16. 

det inte återges perfekt vid ljudåtergivningen. 
I vilket förhållande står denna distorsion till 
nivån på bakgrundsbruset i överföringssyste
met? Detta' samband är inte heller tillräckligt 
undersökt för att några normer skall kunna 
fastställas. 

Det är kanske nödvändigt att särskilt under
stryka, att när man talar om hi-f i-system är 
det nödvändigt att inkludera alla faktorer~ som 
utövar inflytande på systemets kvalitet, sålun
da även de akustiska egenskaperna i upptag
nings- och återgivningslokalen. Detta gör, att 
man har anledning att syssla jämväl med andra 
typer av distorsion än de som är enbart för
knippade med den tekniska attiralj som ingår 
i överföringskedjan. Man får sålunda räkna 
med att det i systemet uppstår något som man 
skulle kunna kalla »rymddistorsion» och 
»akustikdistorsion». 

Med »rymddistorsion» menar man den skill-
, nad som föreligger i originalljudet och det re

producerade ljudet, som uppstår på grund av 
de olika »strålningsdiagram», som strålnings
källan och högtalaren uppvisar. Ljudet från 
en högtalare utstrålas kanske unde'r en rymd
vinkel av ca 30 o från ett högtalarmembran av 
relativt små dimensioner. Men ljudet från en 
violin utstrålas under helt andra betingelser 
för att inte tala On;! ljudet från en hel orkes-
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Tab. 1. Tidschema för utbyggnad av FM-nätet 

Budget
år 

Pr'ovisoriska 
stationer . 

(jämte utstrå
lad effekt 

kW) 

Definitiva 
stationer 

(jämte utstrå
lad effekt i 

kW) 

~ammanlagda antalet radioabonnenter 
med möjlighet till FM-mottagning 

____ ..c( v_i_d_ budgetårets slut) 
God mottag-

God ning på stör· 
mottagning ningsfria Totalt 

55/ 56 Stockholm 
Göteborg 
Malmö 
Örebro 

56/ 57 

57/ 58 

58/ 59 

59/ 60 

60/ 61 

Borlänge 
Borås 
Gävle 
Norrköping 
Sundsvall 
Yästerås 

(60) 
(20) 
(3) 
(4) 

Hälsingborg 
Yarberg 
Östersund 

(1) • 
(1) 
(1) _ 
(1) 
(l) 
(l) 

Halmstad 
Hörby 
Nässjö 
Stockholm 
Uppsala 
Västervik 

Boden 
Borås 
Göteborg 
Norrköping 
Sundsvall , 
Borlänge 
Gävle 
Malmö 
Skövde 
Yästerås 

Bäckefors 
Örebro 

ter! Ä ven om högtalaren i ett hypotetiskt dis
torsionsfritt system placeras i samma läge i 
rummet som violinen, kommer högtalaren dock 
inte att ge ~amma akustiska strålningsdiagram 
i rummet som violinen, ännu mindre går det 
att få samma strålningsegenskaper som från 
ett piano eller en hel orkester. Det uppstår 
alltid en rymddistorsion för det reproduceran. 
de systemet. Men hUr skall denna form av 
distorsion nedbringas? Genom flera högtalare 
eller ljudspridare ? 

En annan distorsionsorsak som ännu ej un
dersökts: vid ljudåtergivning har man sällan 
samma förhållande mellan direkt och reflek
terat ljud, som når lyssnarens öron. Här in
kommer utklangstiden i rummet som en fak
tor med i bilden, man kan måhända beteckna 
den som »akustikdistorsion». I det nyss nämn
da exeinplet med en violin som ljudkälla bör 
akustikdistorsionen vara minst, om ljudåter
givningen sker i en exakt likadan lokal som 
den där ljudupptagningen sker, och då måste 
också högtalaren befinna sig på samma punkt 
i rummet som violinen! 

Men i vilket samband står exmpelvis dyna· 
mikdistorsion med rymddistorsion och fre
kvensdistorsion? Yilket läge skall högtalarna 
ha i återgivningsrummet och hur skall ev. 
flera högtalare placeras inbördes för att akus-

(3) 
(10) 
(60) 

(60) 
(60) 
(60') 
(60) 
(10) 
(60) 

(60) 
(10) 
(60) 
(60) 
(60) 

(60) 
(60) 
(3) 

(60) 
(60) 

(60) 
(60) 

610000 

700000 

1090000 

1260000 

1470000 

1610000 

platser 

200000 810000 

330000 1030000 

290000 1380000 

240 000 1500000 • 

200000 1670000 

190000 1800000 

tikdistorsionen skall blir så obetydlig som 
miijligt? 

Sammanfattningsvis kan sägas, att man än
nu inte har tillräckligt underlag i form av ve
derh~ftiga 'lyssnarundersökningar för att man 
med någon grad av säkerhet skall kunna fast
ställa normer för olika kl&,sser av high-fidelity
anläggningar. Däremo,t kan det nog anses 
lämpligt, att man söker ena sig om vissa pro
visoriska minimifordringar på anläggningar 
för ljudåtergivning, som överhuvud taget skall 
kunna pretendera på epitetet high-fidelity. 
Detta skulle göra det svårare för smarta 
affärsmän att inför en godtrogen allmänhet 
missbruka hi-fi-benämningen. Yi får anled
ning att återkomma härtill! 

(Sch) 
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Tab. 2. Tidschema för utbyggn-ad av trådradionätet 

Första utbyggnad 

Budgetår ------ -----------;Ö,,-;· k:-n-i:-n-g-a-v-a-n. 

Forts. utbygg
nad inom re

dan utbyggda 
områden pga 
ökn. av ant. 
abonnenter 

Totala ant. 
trådradio

abonnenter i 
landet (vid 
budgetårets 

54/ 55 

55/ 56 

56/ 57 

Områden 

Karlskrona stad 
Öland 
Småland (sydöstra delen) 
Sala-Krylbo-området 
Dalarna (norra delen) 
Bollnäs-omradet 
Jä&pen-ornrådet 
Örnsköldsviks-området 
Skellefteå-området 

Visby stad 

talet trådradio
abonnenter 

70000 20000 

slut) 

145 000 

235 000 _ 

Värmland (norra och västra delarna) 
Mora-området 
Hälsingland (nordvästra delen) 
Angermanland {västra delen} 

40000 30000 305000 

Lappland (sydvästra delen och Jokkmok~
området) 

' 57/ 58 Karlstad stad 
Söderhamn stad 
Härjedalen 
Ångermanland (nordöstra delen) 
Arjeplog-området 
Gällivare-området 

30000 35000 370000 

-c------------------------~~--------------
Örnsköldsvik stad . 58/ 59 

59/ 60 

60/ 61 

Jämtland {norra delen} 
Robertsfors-området 
Paiala-området 

Jämtland (sydöstra delen) 
Umeå stad 
Burträsk-området 
Kiruna -om råd et 

Radartorn 
USA bygger nu en serie flytande radartorn, 
som skall placeras ut på olika ställen. i At
lanten. Tornen, som är avsedda att ge det 
amerikanska luftförsvaret en tidig varning för 
anflygande fiendeplan , utgöres av veritabla 
flytande öar av stål och järn, som kostat åt
skilliga miljoner dollar per styck. De kallas 
populärt »Texas towers» på grund av deras 
likhet med de oljetorn, som man kan se vid 
Texas' kuster i Mexiko-bukten. 

15000 50000 435000 

2000 60000 515000 

50000 565 000 

i Atlanten 
Den första av dessa Texas towers skulle 

placeras ut i augusti i år, men utplaceringen 
fördröjdes aven av de många tyfoner, som i 
år svept fram över amerikanska ostkusten. 
När tornet var på väg till sin ankringsplats, 
ca 130 km från Princeton, tvingades man alt 
återvända i hamn av tyfonen »Diana», den 
fjärde i ordningen i år. Nu sitter emellertid 
detta och åtskilliga andra radartorn på sin 
plats i Atlanten. 

Fig. 1. Ett av USA:s flytan
de radar torn 'under bogsering 
ut till uppställningsplatsen i 
Atlanten några hundratal km 
utanför Amerikas kust. 
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Transatlantisk 
radiolänk via 
konstgjord måne! 

Under senaste tid har intresset 
för rymdfart aktualiserats ge
nom de planerade amerikanska 
och ryska försöken med konst
gjorda månar. I detta samman
hang har också möjligheterna 
'att utnyttja dylika »konstmå
nar» som re{Jektorer i radio
länksystem över långdistans 
diskuterats. 

D e amerikanska radioingenjörernas sam
manslu~ning IRE »Institution of Radio 
Engineers» anordnar i mars varje år ett års
möte, varvid hundratals experter inom radio
teknik och elektronik redovisar de framsteg, 
som gjorts. Ett mycket uppmärksammat. före
drag hölls vid 1955 års »IRE National Con
vention» av den kände radio teknikern J R 

• Pierce vid Bell Laboratories om möjligheter
na att anordna en TV-radiolänk USA-Europa . 
I detta föredrag berördes också möjligheterna 
att ordna radiolänkar via utanför jorden be
lägna »reläpunkteT», exempelvis en konst
gjord måne av det slag, som under senare tid 
diskuterats i andra s~mmanhang. 

Förr eller senare blir en dylik konstgj,ord 
satellit verklighet, och då yppar sig helt nya 
möjligheter att överbrygga oceanerna med 
riktade ' radiovågor, framhöll Pierce. Man kan 
tänka sig två möjligheter: en konstgjord må-
I 

ne relativt avlägsen från jordytan eller ett 
helt koppel av små månar på kortare avstånd.· 
I förra fallet får man tänka sig att konstmå
nen utskjutes vid ekvatorn i samma riktning 
som jordens rotationsriktning, så att den sken
bart skulle stå stilla i förhållande till jQrd
ytan. Detta skulle motsvara en hanradie av 
ca 41 500 km, vilket betyder, att konstmånen 
skulle befinna sig på en höjd av 35 000 km 
över jordytan. En sådan konstgjord måne 
skulle vara synbar från praktiskt taget vilken 
punkt som helst .på den mot konstsatelliten 
vända delen av jorden. Genom attraktionen 
från månen och solen skulle emellertid satel
liten utsättas för störningar i sin bana, som 

------.1 
km t 

\ '-o ______ 

Fig. 1. Ett antal konstgjorda smamanar, som 
'cirkulerar runt jorden, skulle möjliggöra »1-
hoppsförbindelser» över mycket stor distans. 
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\ --- ---.------+----1«;000 km 41 Fig. 2. En konstgjord 
måne i form av. ett me
tall klo t på 35 000 km av
stånd från jorden skulle 
kunna användas som 
»spegel» för radiovågor. 

---------

skulle göra det nödvändigt att per radio an
ordna fjärrstyrning av dess rörelser. 

Om man i stället för en· sådan mycket av
lägsen konstmåne skulle ha ett större antal 
månar på ett· mindre avstånd från jorden, 
skulle antalet och omloppstiden väljas så, att 
åtminstone en av månarna alltid kunde ses 
från sändarens och mottagarens uppställnings
plats samtidigt. 

En radioöverföring via en sådan konstsatel
lit skulle ske med pulskodmodulering, en mo
duleringstyp, som är mycket gynnsam ur brus
synpunkt. Denna radioöverföring skulle vara 
fri från alla de besvärande effekter man nu 
har att dras med, när det gäller överföring i 
jordbundna radiolänkar, exempelvis fading 
och fältstyrkevariationer på grund av regn m.m. 
Den , sträcka, som radiovågorna skulle behöva . 
passera genom vår atmosfär, skulle nämligen 
utgöra en ytterst liten del av totala sträckan, 
varför man i stort sett skulle kunna betrakta 
utbredningen som om den skedde i tomma 
världsrymden. 

Med utgångspunkt från en brusfaktor= 
= 6 dB hos mottagaren skulle en överförings
bandbredd av 40 MHz kräva en miniminivå 
hos den mottagna signalen av 102 dB under 
l W, vilket betyder, att man med en ?ändare
effekt på l W skulle kunna överbrygga en 
transmissionsdämpning av 102 dB. 

Utformar man nu den här konstgjorda må
nen som en passiv reflektor i klotform, erhål
ler man en effekt på mottagarsidan P m' som 
kan erhållas ur formeln P m = p sY a 2Y mi 4,n). 22a 

I denna betyder Pm mottagningseffekten 
och Pssändareffekten, Ya ytan av de två rikt
antennerna på jorden, Y m tvärsnittsarean hos 
konstrnånen, ). den använda våglängden och 
a avståndet jorden-konstmånen. Utgår man 
sedan från att sändare- och mottagaranten
nerna har 75 m diameter, och att man har en 
konstmåne med 300 m diameter, får man vid 
ett avstånd av 35 000 km en dämpning av 171 
dB vid 10 cm våglängd. Det betyder, att sän
dareffekten (erp) måste uppgå till 10 000 
kW, vilket åtminstone f.n. är tekniskt omä.jligt. 
Utgår man i stället från att man har månar 
på endast 3 500 km avstånd, minskar dämp
ningen till 131 dB och erforderlig effekt till 
10 kW. Minskar man diametern på konstrnå
narna från 300 m till 30 m, måste man dock 
öka effekten till 200 kW. 

Den stora fördelen att ha konstmånen ut
formad som passiv reflektor ligger i att man 
då via denna utan vidare kan överföra god
tyckligt antal kanaler. Det reflekterande klotet 
skulle sålunda möjliggöra godtyckligt antal 
radioförbindelser mellan godtyckliga punkter 
på den mot satelliten vända sidan av jorden, 

I 

I 

och den behöver dessutom ,inte orienteras på 
särskilt sätt. Nackdelen är - som redan på
visats - att den reflekterade energin är yt
terst liten. 

Att i stället för en klotformad måne an
vända en skiva eller parabolisk spegel skulle 
ge betydligt gynnsammare data för en radio
länk av detta slag, men möjligheterna att hål
la en sådan spegel i rätt läge erbjuder stora 
tekniska svårigheter. 

Man skulle komma ifrån med ännu mindre 
sändareeffekt, om man i de~ konstgjorda må
nen kunde bygga in ' en förstärkare och ut
nyttja något slag av riktantenner. Dylik appa
ratur skulle exempelvis kunna förverkligas 
med ett vandringsvågsrör, som numera kan 
framställas med en vikt på endast några få 
kilo, man skulle då kunna 'klara sig med en 
sändareeffekt på ca 100 W. 

Som drivkraft för den apparatur, som krävs 
för fjärrstyrningen av månen, skulle man ut
nyttja fotoelement, som omvandlar solenergin 
till elektrisk kraft. Samma s römförsörjnings
möjligheter skulle också föreligga för en ev. 
reläsändare på satelliten. 

Mekaniska problem 

I fråga om »relämånens» mekaniska utföran
de finner man, att ett klot med 30 II\ dia
meter, som tillverkas av aluminiumfolie med 
en tjocklek av 25 ft, skulle väga inte mindre 
än 200 kg och ett klot med 300 m diameter 
20 ton. För att hålla en så tunn aluminium
plåt klotformig, måste man ha et övertryck 
inne i klotet, men då finns alltid risken för 
att klotet genomborras av meteorer. Man kan 
emellertid tänka sig att upprätthålla klotfor
men genom elektrostatiska krafter, som skulle 
kunna utlösas genom att man på klotets yta 
anbringar ett radioaktivt strålande element, 
som ger upphov till en uppladdning. 

Hur månen utan deformering skall bringas 
på plats med hjälp av raketer är ännu ett 
olöst problem, men vi står ju ännu endast på 
tröskeln av rymdfartens tidsålder! 

/ 

Aktuellt om rymdfart 
En konst~åne kommer sannolikt att bli verk
lighet under 1956, enligt vad som kom fram 
vid diskussionerna och föredragen vid en 
astronautikkongress i Köpenhamn i år. Obe
mannade rymdfarkoster bör vara klara att 
sändas av till månen inom ca 20 år. Omkring 
år 2000 torde det bli möjligt för människor 
att landa på månen, alltså omkring ca 45 år. 
Vidare fJ;anifördes den åsikten under kongres
sen, att människor sannolikt kommer att landa 
tidigare på »Venus» än på »Mars». 

. \ 

Fig. 1. T.h. :Heläantennen» riktad mot sam
hället Altena, som skymtar längst bort i dal
gången. T.v. antennen för det radiomanövre
rad e inkopplingsreläet. Se fig. 3. 

"Reläantenn ,. 

I en liten industristad i Westfalen, Altena, 
har man installerat en antennanläggning, som 
förbättrar TV-mottagningsförhållandena i he
la staden och dess a,mgivningar. Anläggningen 
bör vara av intresse även för svenska tekniker, 
enär liknande problemställningar kan uppstå 
i samband med att ett svenskt televisionsnät 
byggs ut. 

Altena ligger i en djupt nedskuren dal, som 
förlöper i nord-sydlig riktning. Ehuru TV
sändaren i Langenberg på kanal 9 endast är 
belägen 45 km därifrån i västlig riktning och 
ger ca 3 il 4 m V Im fältstyrka på de omkring
liggande höjderna, är TV-mottagning i stora 
delar av dalgången och i staden praktiskt taget 
omöjlig. Fältstyrkan är här nämligen endast 
av storleksordningen ca 3 fl V Im. 

På grund av bristen på tillgängliga TV
kanaler har man inte kunnat installera en 
relästation i dessa trakter. Man kom emeller
tid på iden att pröva en »Umlenkantenne», en 
»reläantenn». Det är Graetz Radiowerke, som 
hM sin huvudfabrik belägen i Altena, som ut- . 
experimenterat denna anläggning. Till att bör
ja med försökte man sig på att sätta upp två 
antenner, en mottagarantenn inriktad mot TV
sändaren i Langenberg och en ,»reläantenn», 
inriktad mot Altena. De båda antennerna för
bands inbördes med en kabel och en för
stärkare inkopplades i anslutning till relä

antennen. 

Det besvärligaste problemet vid en sådan 
anläggning är att förhindra återverkan mellan 
antennerna, så att inte självsvängning uppstår. 
Man provade två antenner på 160 m avstånd, 
den ena belägen på ena sidan aven bergkam 

24 R A D I O O C H T E L E V I S 'I O N - N R Il - 1955 



Fig. 2. Panoramabild visande dalgången vid Altena. Längst t.v. mottagareantennen och relä· 
antennen. Pilarna visar riktningen till de TV-sändare, varifrån sändningarna uppfångas. 

för television Av KARL TETZNER, Hamburg 

och med fri sikt mot Langenberg, den andra Slutligen gick man in för ett tredje alter-
belägen på andra sidan av kammen och med nativ i det att man riktade mottagnings-
fri sikt mot dalgången och så placerad, att antennen mot en TV-sändare i Bielstein, som 
ingen fri sikt mellan antennerna var för han- sänder på kanal 11 och vars strålning över 
den. Förstärkaren som dimensionerades för 
max. 0,1 W utgångseffekt, hade en total för
stärkning av 67 dB. Detta gav en väsentlig för
bättring av mottagningsförhållandena i dal
gången, där nu fältstyrkan uppgick till ca 
600 flV/ m. 

Det uppstod emellertid vissa svårigheter ge
nom att strålningen från reläantennen inter
fererade med den direkta strålningen från , 
Langenberg, som i ~issa , delar av dalgången 
når rätt höga värden. Detta gav upphov till 
besvärande interferensstörningar. Man bygg
de då om reläantennen för vertikal polarisa
tion, men inte heller detta gav fullgott resul
tat beroende på att polarisationsriktningen 
hos vågorna ändras på ett nyckfullt sätt vid 
reflexioner. 

Bielstein 
/ <= 

Fig. 4. Förstärkare l inkopplad ef
ter mottagarantennen. Förstärkaren 
är inmonterad i ett fuktsäkert höl
je, fastsatt på antennmasten. Se 
fig. 5. 

Allena 

c::=:> 

"Radiomanövrerat" 
inkopplingsre lä 

Fig. 3. Blockschema för reläantennanläggningen Wixberg. 
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huvud taget il}te kunde uppfattas i dalgången. 
Man använde en 2-vånings antenn mot Biel
stein; denna försågs med en 4·stegs för
stärkare med ett mottaktkopplat steg med 
ECC85 åtföljt av tre steg med röret EF800. 
En 160 m koaxialkabel nedgrävd i marken 
förband sedan denna förstärkare med relä-
antennen, som utgjordes aven 4-vånings 
riktantenn. Även vid denna antenn uppsattes 
en fyra stegs förstärkare, som lämnade ca 
0,1 W uteffekt. Med denna anordning erhölls 
i Altena ca l m V / m fältstyrka, vilket gav full
god mottagning i en stor d'el av dalgången. 

För in- och urkoppling av föi-stä~karna ut
nyttjas 'en speciell mottagare försedd. med en 
mot TV-sändaren i Langenberg inriktad an
tenljl. Denna antenn ~atar en HF-förstärkare, 
följd aven gallerdetektor, i vars utgång en 
till linjefrekvensen 15625 Hz avstämd krets 
är anbringad. Denna förstärkare står ständigt 
påkopplad, och när Langenberg startar med 
sin bildsändning påverkas ett relä efter de
tektorn. Reläet startar därvid strömförsörj
ningsanordningarna för de båda förstärkarna, 
som ingår i reläantennutrusimnien: 

Tack vare den selektiva kretsen efter galler
detektorn kan endast en bildbärfrekvens på 
kanal 9, modulerad med linjefrekvens 15 625 
Hz åstadkomma tillslag hos reläet. I praktiken 
innebär det att obehöriga tillslag är uteslutna; 
endast Langenbergs bildbärvåg kan sålunda 
få i gång systemet. När Langenberg slutar 
sändningarna för dagen faller strömförsörj
ningen ifrån. 

Teoretiskt skulle man kunna anordna ett 
antennsystem av nyss antytt slag ·" även utan 
mellanliggande förstärkare, förutsatt att mot
tagnings antennen kunde avge en tillräckligt 

I hög effekt för den reläande antennen. I före
liggande fall skulle dock mottagarantennen 
i så fall "haft en absorptionsyta av ca 2,4 km2 

för att ,ge tillräcklig effekt! 

Fig. 5. Mottagarantennen för reläantennut
rustningen i Wixberg. 
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TEKNISKT 

Mott~garantenner för television och 

I och med att vi står inför in
förandet av television och FM
UKV-rundradio dyker det upp 
en del problem som berör så
väl radiolyssnarna som radio
servicemän, som skall planera 
och sätta upp lämpliga antenn
anordningar för TV-och FM
UKV -mottagare. I denna arti
kel kommer att lämnas en ori
entering om hithörande prob
lem. 

Tekn. lic. Björn 
Nilsson, avdel
ningschef för te
levision vid Sven
ska Radio AB, 
Stockholm. 

U nder de senaste åren har radio- och TV
mottagarna för ultrakorta vågor avsevärt för
bättrats; de är känsligare för inkommande 
signaler och okänsligare för störningar. Där
igenoin har sändarnas pr.aktiska räckvidd bli
vit större och behovet av utomhusantenner 

Tab. 1. TV-kanaler på band I och III. 

TV-kanal Omfattar 
nummer frekvens- Anm. 

område 

2 47- 54MHz 

} 3 54- 61 » Band I 
4 ' 61- 68 » 

5 174-181 » 
6 181-188 » 
7 188-195 » Band III 8 195-202 » 
9 202-209 » 

10 209-216 » 

. . 

minskats i sändarnas närmare omgivningar. 
Men antennen måste fortfarande betraktas som 
nödvändig för att man skall få god mottagning 
på ultrakortvåg på större avstånd från en. sän· 
dare. Då det k!lmmer att finnas ganska få 
ultrakortvågs sändare i Sverige under flera år 
framåt, måste man också räkna med att många 
mottagare befinner sig utanför sändarnas nor· 
mala räckvidd och därför kräver speciella 
arrangemang. 

I denna artikel kommer att lämnas en orien· 
tering om UKV·mottagning och några syn· 
punkter på UKV·antenner. I första hand kom· 
mer de framförda synpunkterna att ta sikte på 
servicemannens problem, enär det för honom 
gäller att planera en antennanläggning eller 
alt vid antennuppsättning ordna med lämpli· 
gaste orientering av UKV·antennen. 

Ultrakorta vågors utbredning 

För FM-UKV·rundradio disponeras i Sverige 
och större delen av Europa »band Ih på UKV, 
omfattande frekvensområdet 87,5-100 MHz. 
Se fig. 1. Detta band är uppdelat på ett antal 
kanaler a 0,3 MHz. r Sverige har kanalerna 
fördelats på 50 planerade stationer, vardera 
innehållande två sändare l . T.v. kommer en· 
dast ett 20·tal sändare att uppföras2• 

För televisionssändninga.r disponeras band I 
(47-68 MHz) och band III (174-216 MHz). 
Se fig. 1. 

Genom de sammansatta TV·signalernas stora 
bandbredd får man endast plats med 9 kana· 
ler a 7 MHz inom dessa band. Se tab. 1. 

Man har planerat att fördela TV·kanalerna 
på 50 sändare, belägna på samm~ platser (se 
karta i fig. 4) och utnyttjande samma antenn· 
master som FM·sändarna. l Sändare på samma 
kanal placeras så långt från varandra att de 
under största delen av tiden ej väntas ingripa 
i varandras täckningsområden. Genom att ka· 
nalerna är så fåtaliga kan man endast distri· 
buera ett TV·program på dem. Om i en fram· 
tid ytterligare program skulle bli aktuella, får 
man troligen använda band IV och V inom 
decimetervågsområdet, som omfattar frekvens· 
området 470-960 MHz. 

1 Se »Stockholmsplanen» för UKV. POPULÄR 
RADIO 1952, nr 9, s. 10. ' 
2Se artikel Telestyrelsens planer för FM· och 
trådradionäten på sid. 22 i detta nummer . 

110 120 130 140 150 160 170 

Fig. 2. Mottagareantennen nås dels aven di· 
rekt våg och dels aven reflekterad våg från 
sändaren. Den reflekterade vågen har längre 
väg, b+c >a. 

n:vasioptisk fortplantning 

Både FM· och TV·sändare använder sig såle· 
des av bärfrekvenser högre än 30 MHz, som 
sammanfattas under benämningen ultrakorta 
vågor (UKV). De ultrakorta vågorna skiljer' 
sig i flera viktiga avseenden från kort-, mellan· 
och långvågorna. J u högre frekvensen är, desto 
mer börjar radiovågornas utbredning att likna 
ljusets, dvs. utbredningen tenderar att bli rät· 
linjig och följer endast i mindre grad jord· 
ytans krökning samt ger skuggor bakom ter· 
ränghinder och föremål. Ultrakorta vågor re· 
flekteras vanligen inte heller mot de joniserade 
skikten i atmosfärens högre delar. Dessa om· 
ständigheter begränsar i stort sett räckvidden 
för den bästa mottagningen tiIi synlinj en mel· 
lan sändar· och nlottagarantenn. 

Ovannämnda generella konstaterande inne· 
bär emellertid inte, att all UKV.mottagning 
bortom synranden skulle bli dålig eller att mot· 
tagning inom synranden alltid blir god. Tern· 
peratur· och fuktighetsvariationer i atmosfä· 
rens undre ·lager kan sålunda medföra en av· 
böjning från radiovågornas rätlinjiga bana 

, (refraktion), vilket ibland ger mottagning på 
längre håll. Bakom fasta föremål (byggnader 
m.m.) råder inte fullständig radioskugga utan 
vågorna böjas inåt tunt föremålets konturer 
(diffraktion) . 

Ultrakorta vågor reflekteras mot marken och 
de flesta föremål av någon utsträckning såsom 
byggnader, fordon, flygplan m.m. Jämsides 
med den direkt infallande strålningen får man 
ofta en strålning, som har reflekterats och 
därför fördröjts något. Se fig. 2 och 3. Vid 
lj udmottagning besvärar detta inte. I ogynn· 
samt fall kan dock den reflekterade vågen 
praktiskt taget upphäva den direkta, så att 
den av antennen avlämnade signalspänningen 
blir ytterst låg. Det är av denna anledning all· 

MHz 

Fig. 1. TV·kanaler på band I och III samt FM·området, band II. 
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Fig. 3. Genom reflexion mot flygplan nås mot
tagareantennen dels aven direkt, dels aven 
reflekterad våg, dessa interfererar med var
andra, varvid snabba fältstyrkeändringar och 
spökbi~der uppstår vid flygplanets rörelse. 

tid nödvändigt att noggrant prova ut lämpli
gaste orientering för en UKV-antenn. Även en 
obetydlig ändring av antennens placering kan 
ge avsevärt utslag. 

»Spökbilder» 
I TV-mottagare registreras en reflekterad 
våg i form aven »spökbild». Då en TV-linje 
avsökes på ca 52,5 flS, och då radiovågorna i 
luft har en hastighet av 300 m per flS, motsva
rar l cm förskjutning på bildskärmen en väg
skillnad av 450 m för 43 cm bildrör. Om spök
bild sålunda uppträder på ett 43 cm bildrör 
med spökkon~urer belägna l cm från de »rik
tiga» konturerna, betyder detta att skillnaden 
i väg för den dire~ta vågen ( = a i fig. 2 och 3) 
och för den- indirekta vågen (b + c i fig. 2 och 
3) är 450 m, dvs. (b+c)-a=450 m. 

Flygplan (se fig. 3), som passerar, ger ofta 
upphov till snabba fältstyrkeändringar, som 

,förorsakas av att den mot flygplanet reflekte
rade vågen under planets rörelse ankommer 
till antennen i varierande fasläge i förhållande 
till den direkta vågen. I ~TV-mottagare kan 
man därvid samtidigt iaktta spökbilder, som 
kommer och går. 

Reflexion mot joniserade stratosfärskikt 
(»sporadiska E-skikt») förekommer, främst på 
band I under sommarmånaderna, och kan till
fälligt utsträcka räckvidden till hundratals 
mil! 

Störningar 
Också ultrakortvågsmottagningen påverkas av 
störningar, om den nyttiga signalen inte är 
tillräckligt stark. 

Man kan skilja mellan tre typer, atqlOsfä
riskt brus, frambringade störningar (t.ex. gnis
tor från elektriska bruksföremål) samt motta
garens egenbrus (i rör och kretsar). Till följd 
av sporadisk långdistansutbredning kan också 
avlägsna sändare på samma kahal verka. stö-

1 Se SCHRöDER, J: . TV-mottagning »under 
horisonten», POPULÄR RADIO 1952, nr 9, 
s. 18. 

Fig. 4. Beräknade 
fältstyrkekartor för 
de planerade svenslj:a 
TV-sändarna. För 
varje sändare anges 
den effekt sändaren 
kommer att utstråla 
(bildkanalen) samt 
numret på den kanal 
sändaren kommer att 
arbeta på. 

rande. Utifrån kommande störningar minskar 
i allmänhet med ökad signalfrekvens, men å 
andra sidan blir dämpningen vid vågornas ut
bredning över terräng starkare och mottaga
rens egenbrus högre. 

Mottagningsmöjligheterna begränsas ytterst 
av , storleksförhållandet mellan den önskade 
signalen och summan av de störande signa
lerna, uppmätta vid mottagarens ingångssteg.
Den efterföljande förstärkningen, hur stor den 
än är, kan inte förbättra signal~störningsför
hållandet. Det är alltså uppenbart, att man 
vid alla tillfällen önskar en stor nyttig signal-
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spänning vid mottagaringången. Denna spän
ning är emellertid beroende på använda an
tennanordningar, matarkabelns längd m.m. 

Fältstyrka 

För att få en mätstorhet, som endast beror på 
sändaren och utbredningsförhållandena, an
vänder man begreppet fältstyrka (flV I m). Om 
det av sändarfältet i en ledare inducerade 
spänningsfallet är l fl V mellan två punkter . på 
l m avstånd, säges fältstyrkan vara l fl V I m. 

Med hjälp av beräkningar eller hellre upp~ 

mätta fältstyrkekurvor kan möjligheterna till 
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mottagning på en viss plats i förväg bedömas. 
Här måste dock påpekas, att variationerna mel· 
lan närbelägna mätplatser kan vara mycket 
stora till följd av de förut omnänmda reflek· 
tions· och skuggningsfenomenen. 

Med hänsyn till mottagarens genomsnittliga 
beskaffenhet och störningarnas storlek anser 
man, att god FM·mottagning vid de flesta till
fällen kräver en fältstyrka av 250 ,uV/ m på 
band II. Genom TV-kanalernas stora band
bredd och ögats känslighet får brus och stör· 
ningar en avsevärd totaleffekt på bilden, var
för god TV-mottagning på band I kräver hela 
SOO ftV / m och på band III l 000 ,uV/ m. Under 
gynnsamma omständigheter och med sänkta 
kvalitetsanspråk kan man dock nöja sig med 
fältstyrkevärden, som kanske inte uppgår till 
mer än hundradelen av de angivna, förutsatt 
att ett effektivt antennsystem användes. 

Fältstyrka och antennspänning 

Ett approximativt uttryck för fältstyrkan E 
V/ m inom horisontavstånd är 

(1) 

l denna ekv. betecknar P sändarens effektivt 
utstrålande effekt (erp) i watt, hm mottagar
antennens höjd i meter, hs sändarantennens 
höjd i meter, a avståndet mellan sändare och 
mottagare i meter och J. våglängden i meter. 

'00 

t t' / 
II R '", 

/ 
V 

h 

hs(m) 

300, 

200 

/ 
V 

/ 

I /v 100 

V l V o 
O n w ~ ~ ~ ro m ~ 

Oh(km)-

Fig, S, Horisontavståndet ah som funktion av 
sändarantennens höjd är h

8
• 

I ekv. (1) , införes nu h
ll

, = l m samt hori

sontavståndet ah=v2R'h~8' (se fjg, S) , där 
jordradien R = 6,37 ' 106 m. Man finner då att 
fältstyrkan vi horisonten (E/) blir: 

E,,=40VP/ J..R volt / m (2) 

Denna fältstyrka är således oberoende av 
sändarantennens höjd och blir exempelvis för 
en 60 kW-sändare på band I 260 ,uV/ m. 

Utgående från horisontfältstyrkan och hori
sontavståndet kan man vidare få en ungefärlig 
uppfattning om den starkt fluktuerande fält
styrkan bortom horisonten (Ed ) 

Ed = (a// a)'" E" volt/ m (3) 

Exponenten n varierar med våglängden på 
följande sätt: 

Band.I: n=4, band II: n=S, band III: n = 
=6,7. 

Spänningen e i ft V över uttagen till en an
passad halvvågsantennär 

e=EJ.. / 2n 
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(4) 

Där E i rtV / m och J. i meter. För band I är 
Å::=:::<6 meter, varför då e::=:::<E. För band II är 
= E/ 2 och för band III är =E/ 4. 

Exempel: 

En TV-mottagare för band I med 240 ohm 
ingångsuy~edans, kaskodsteg och MF-band
bredd ca 'S MHz har en brusspänning motsva
rande::=:::<lO ftV över klämmorna till en 240 ohm 
antenn, varför man tydligen på band I måste 
ha minst 10 ftV I m fältstyrka för att få en ur
skiljbar bild, om man har en enkel halvvågsan
tenn. Med riktantenn med 12 dB (4 ggr) an
tennförstärkning skulle det däremot räcka 
med ca 2-3 fl-V/m. För band III är motsva
rande fältstyrka enligt ovan 4 ggr högre men 
bör egentligen höjas ytterligare p. g. a. ökat 
egen brus i mottagaren på band III. En FM
mottagare för band II med IS kHz bandbredd 
och 240 ohm ingångsimpedans med triod in
gång har en brusspänning motsvarande 0,3 
ft V över ingångsklämmorna. För att få hygg
lig brusundertryckning måste dock ingångs
spänningen uppgå till minst ca l fl-V och vid 
ca S fl- V ernås i allmänhet full brusfrihet. 

Sändarfältet. Polarisation 

På sändarsidan eftersträvar man att med lämp. 
lig antenn nyttiggöra största möjliga del av 
sändareffekten. Strålning som är riktad verti· 
kalt uppåt eller neråt går förlorad, varför sän
darantennen koncentrerar strålningen till ett 
horisontalplan vinkelrätt mot antennmasten. 
I allmänhet är också antennen rundstrålande, 
dvs. fältstyrkan skall vara ungefär lika stor i 
alla riktningar från antennen. 

All elektromagnetisk strålning vilar på prin
cipen att ett föränderligt elektriskt fält ger ett 
magnetiskt fält och vice versa. Från sändaren 
får man därför alltid ett elektriskt och ett 
magnetiskt strålningsfält, som är i fas med 
varandra elektriskt sett. Fältriktningarna lig
ger i rymden vinkelrätt mot varandra och 
vinkelrätt mJt vågens fortplantnmgsriktning. 
Det elektriska fältet:; plan kallas strålningens 
polarisationsplan (se fig. 6) och bestämmes i 

a 

b 

Fig, 6. De magnetiska och elektriska fälten är 
riktade vinkelrätt mot varandra. Det elektris
ka fältets plan kallas strålningens polarisa
tionsplan. 

första hand av sändarantennens typ och inrikt
ning. Polarisationsplanet kan emellertid vridas 
i förhållande till jordytan om strålningen ut
sättes för refraktion, reflektion eller diffrak-
tion. (Forts.) 

TRANSISTORER 

På Diisseldorf -utställningen 
saknades serietillverkade tran
sistormottagare, men endast 
några veckor efter utställnin
gens slut offentliggjorde det 
tyska radioföretaget G r ae t z 
Radio und Fernsehwerke 
i Altena data för en nyligen 
utvecklad rundradiomottagare, 
bestyckad med enbart tran
sistorer. 

Amerikanska transistormottagare har funnits 
i marknaden sedan någon tid1, och från' USA 
har också inkommit uppgifter om bilradio
mottagare med transistorer2• Några europeiska 
motsvarigheter har hittills saknats, men i slu
tet av september i år offentliggjorde tyska ra
diofabriken Graetz Radio und Fernsehwerke 
tekniska data - do·ck . mycket knapphändiga 
- för en nyligen utexperimenterad transistor
mottagare för mellanvåg. 

Det är ännu svårt att bedöma huruvida 
transistoriserade rundradiomottagare kommer 
att _slå igenom i framtiden; man vet bl.a. för 
litet om priset på transistorerna, när de kom
mer i serieproduktion, och har för liten erfa
renhet av hur stabila man kan hålla HF-tran
sistorernas data. Den experimentmodell för 
transistormottagare, som Graetz utvecklat, är 
emellertid ett intressant tidens tecken: den 
första europeiska heltransistoriserade rundra
diomottagaren för mellanvåg, 

Viktigaste fördelen med mottagare med 
transistorer är den minimala strömförbruk
ning, som eliminerar de dyra glöd ströms- och 
anodströmsbatterierna, som man måste dras 
med i rörbestyckade mottagare'. Graetz' transis
tormottagare drivs med fyr~ ordinära små se
riekopplade 1,S V-celler, som ger ca SOO tim- I 

mar drjftstid, innan de är urladdade. Ett pris 
av ca l: - per cell ger en kostnad av ca 0,8 
öre/ timme, vilket faktiskt innebär, att drifts
kostnaderna för transistormottagare är lägre 
än driftskostnaderna per timme för en ordinär 
nätdriven mottagare. 

Principschemat för transistormottagaren vi
sas i fjg. 2. Som framgår av scheml!t är mot
tagaren försedd med en ferritantenn (se även 
fotografiet i fjg. l). Transistorn T 1 ingår i 
ett HF-steg. Den följande transistorn, T2, 

fungerar som blandare och lokaloscillator och 
transponerar signalspänningen till mellanfre
kvensen (460 kHz). Transistorerna T3 och Tel 
ingår i två MF-steg. Samtliga transistoter 
T1-T4 är av experimenttyp, Graetz ger inga 
närmare uppgifter om fabrikat och lämnar inga 
närmare data om dessa. 

1 Fickmottagafe med tra~sistorer. RADIO och 
TELEVISION, 19S5 nr 4 s. 25. 
2 Bilradiomottagare med transistorer. RADIO 
och TELEVISION, 1955 nr 9, s. 28. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 11 - ' 19 ,55> 



Rundradiomottagare 
med transistorer 

Heltransistoriserad mellanvågsmottagare 
med åtta transistorer och en germanium
diod har 3 fL V känslighet och ger 200 m W 
uteffekt. Transistormottagaren med erforderlig strömkälla, 4 st. 1,5 V 

batterier. 

Efter de två MF-stegen sker signallikrikt
ning i en germaniumdiod OA72_ Det följande 

steget är ett motståndskopplat LF-steg med 

transistorn OC71, som föregås aven volym
kontroll- Nästa LF-steg med en OC71-transis

tor är transformatorkopplat och ger en sym
metrisk utgångsspänning till slutsteget, som 

är bestyckat med två effekttransistorer, OC72; 
dessa ger tillsammans en maximal uteffekt av 
200 mW_ I katodkretsen på slutsteget ingår 
en termistor, som stabiliserar för temperatur- 

drift. 

Fig. 1. Transistormottagaren anbringad i 
plasthölje. Transistorerna skymtar mellan MF
burkarna, en framför gangkondensatorn . 

-6v 

Förutom denna heltransistoriserade mottaga
re har Graetz också tillverkat en prototyp för 

en kombinerad rör/ transistormottagare, i vil
ken ingår två HF-rör, DK96 och DF96. DK96 

ingår därvid i blandarsteget och DF96 i ett 
MF-steg. Därefter följer en germaniumdiod 
OA72, samt en LF-del, som i övrigt är iden
tisk med motsvarande -del i -'schemat i fig_ 1. 
För omvandling av 6 V-spänningen till lämplig 

anodspänning till de två elektronrören utnytt
jas en transistor OC72 som elektronisk hacka

rel, som via en upptransformator ger kantvåg 

I Betr_ schema se TETZNER, K: Transistorer 
i rundradiomottagare. RADIO och TELEVI
SION, 1955 nr l, s. 18. 

Fig. 3. Chassiet för 
den kombinerade rör 
/ transistormottaga -
ren från Graetz. 

Fig. 2. Det kompletta 
principschemat för 
transistormottagaren. 
Vissa komponentvär
den har utelämnats 
av fabrikan ten. 
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till en germaniumdiod OA85, som likriktar 

kantvågen. Efter likriktningen erhålles ca 50 V 
anodspänning till rören. Denna 'likspännings

omvandling arbetar med en verkningsgrad av 
ca 80 %_ 

Totala strömförbrukningen inklusive hac
kardelen för denna mottagare, som likaledes 

drivs med 6 V-batterier, är 70 mA, vilket ger 
en driftstid av 100 timmar, vilket motsvarar 
en strömkostnad av ca 4 öre per driftstimme, 
vilken innebär att apparaten är betydligt billi

gare per timme räknat i -drift än en normal 
batteri mottagare, b~styckad med enbart rör. 

(John Schröder) 

-6V -6V 

.( 

-6V~ 

-3V ::--r--t 
1001'.1' t 
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TEKNISKT 

Kopplingsfinesser • 
l tyska rundradiomottagare 

Fig. 2. Princi
pen för ljud
lpridningen i 
mordning enl. 
fig. L 

Fig. L Ljudspridare framför högtonshögtalare 
i mottagare från Blaupunkt-Werke. 

Fig_ 3. Högtonshögtalare (a) placerad i mot
tagarens hörn ger utstrålning även i sidled ge
nom reflexion. System enligt Nordmende. 

Fig. 4. Tele/unken har två högtonshögtalare 
placerade i mottagarens hörn. 

Fig. 5. »Ljudspringorna» i apparathörnen ger 
viss dekorativ effekt (Tele/unken). 

30 

3 .D.klaI1g är fortfarande ett viktigt försälj· 
ningsargument för rundradiomottagare i Tysk
land. Otvivelaktigt innebär också de olika me
toder, som tyskarna tillämpar för spridning av 
de höga tonerna, en väsentlig förbättring med 
ökad rymd och mera liv i ljudåtergivningen. 
Det finns fabrikanter, som installerar sex hög
talare i normala bordsradiomottagare, oftast 
då två bashögtalare, två mellantonshögtalare 
och två högtonshögtalare. I mindre påkostade 
mottagare nöjer man sig med fyra eller tre, 
ev. två högtalare. Blaupunkt har introducerat 
speciella ljudspridare framför sina hÖgtons· 
högtalare för att åstadkomma maximal sprid
ning av de höga tonerna. Se fig. l och 2. 

En del företag har börjat placera öppningar 
apparaternas hörn för högtonshögtalarna ; 

på detta sätt har exempelvis Tele/unken och 
Nordmende, ~rdnat sidostrålningen. Fig. 3 och 
4. Förutom en mera ändamålsenlig strålnings· 
fördelning mot lyssnaren uppnås med detta 
arrangemang onekligen en viss dekorativ 
effekt (fig. 5). 

En del tyska fabrikanter är numera inne på 
iden att i dyrare apparater åstadkomma nå
gon form av »stereoeffekt» för att ytterligare 
öka rymdintrycket vid återgivningen. Exem
pelvis utnyttjas av Blaupunkt i vissa appara
ter. en koppling enl. fig. 6. 

På högtonskanalens (nedre »grenen» i 
fig. 6) ingång ingår ett CR-filter, som endast 
släpper fram diskantregistret. Lågtonskanalens 
förstärkarrör har i anodkretsen ett RC-filter, 
som spärrar diskanten och samtidigt orsakar 
en fasvridning av de låga tonerna i förhål-

+200V 

LF in 25n 

--::L 
1M 

1.3 M 

lOn 

50k 

5n 
JOO k 

5k 

lande till de höga. Såväl bas- som diska!!t
registret förstärkes sedan i ett gemensamt 
slutsteg ' (EL84). En stereoliknande effekt lär 
uppnås genom denna koppling, framför allt 
vid musikåtergivning . . Därvid kommer de låga 
tonerna med viss tidsfördröjning, vilket g~r 
intryck av att basinstrumenten är längre bort 
belägna från mikrofonen (vilket de f.ö. även 
är i 'verkligheten). Ett ökat intryck av kon· 
sertsalens akustik e~hålles därigenom. Genom 
variabel frekvensberoende motkoppling syn
kroniserad med volyrnkontroHe1i bringas ste
reoeffekten till maximal verkan vid alla Jjud
nivåer. 

En rundradiomottagare utan utgångstrans
formator demonstrerades av Philips på Diis
seJdorf-utställningen. SchelDat för slutsteget 
visas i fig. 7. Som synes är tonfrekvensområdet 
uppdelat i två kanaler, en lågtons- och en hög· 
tonskanal. I vardera .slutstegen har man två 
rör, en pentod (EL84) och en triod kopplad 
pentod (UL41) kopplade i serie. Genom mot
koppling dels i rör I genom ej avkopplat 
skärmgaller, dels i röt II genom ej avkopplat 
'katodmotstånd, når man en inre resistans av 
ca 700 ohm fö.r utgångs steget. Frånvaron av 
fasvridaIlde element ger möjligheter till kraf
tig motkoppling över flera steg samtidigt som 
distorsionen vid lägre nivåer blir helt försum
bar. 

Lågtonshögtalaren har 800 ohms impedans; 
högtonshögtalarna, 3 stycken, är seriekoppla
de, de har vardera 400 ohms impedans hos tal- , 
spolen, vilket ger en beiastning på 1200 ohm 
i högtonskanalen. Talspolarna, som är lindade 

+250 V 

DR2 

Fig. 6. Schemat för LF- och slutsteg i en 
Blaupunkt-mottagare, som ger viss »stereo
effekt». (1) = volymkontroll, gangkopplad med 
motkopplingskontroll ger lämplig stereoeffekt 
vid alla ljudnivåer. (2) = klangfärgskontroll. 
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Av ingenjör J O H N S C H R Ö D E R 

3-D-klang, ökad komfort vid 
betjäningen, ökad känslighet 
och selektivitet karakteriserar 
de nya tyska rundradiomotta
garna. 

med ca 700 varv 0,05 mm koppartråd, matas 
över elektrolytkondensatorer på 8 ftF för att 
hindra likströmsbelastning i spolarna. Distor
sionskurvan i fig. 9 visar att distorsionen är 
försumbar för uteffekt under ca l W. Fre
kvensområdet för förstärkaren uppges vara 
25 Hz-300 kHz. 

En annan finess i dyrare tyska rundradio
mottagare är anordningar för fjärrkontroll av 
mottagaren. Som ex"empel härpå kan om
nämnas en av Grundig utexperimenterad ma
növeranordning, »Ferndirigent», som anslutes 
till apparaten via en max. 10 m lång mång
trådig kabel. Se fig. 10. I denna anordning in
går tryckknappar försedda med påskrift, exem
pelvis »5010», »Tal», »Jazz» och »Orkester». 
När man trycker på en knapp inkopplas ett 
filter, som ändrar apparatens frekvenskurva 
på önskat sätt. Om exempelvis talknappen är 
nedtryckt, undertrycks basen, delvis även dis
kanten för att man skall slippa ifrån »låd
karaktären» och väsljuden vid talåtergivning. 
Vid »Jazz» framhiiYs däremot diskanten, i läge 
»Orkester» är frekvenskurvan rak. Se fig. Il. 
Ett rör, som ger låg impedans på överförings· 
ledningen, gör systemet okänsligt för b,rum, Se 
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Fig. 7. Mottagare från Deutsche Philips 
Gm bH med två slutsteg för bas· resp. diskant· 
registret. Båda slutstegen saknar utgångs· 
transformator. Utgångsimpedansen = ca 700 
ohm för resp. steg. 

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

fig. 12. »Ferndirigent» är också utrustad med 
en lågimpediv volymkontroll (7 kohm ) . Med 
en femte manöverknapp kan man in· och ur
koppla de extra högtonshögtalare, som ingår 
i apparaten. 

Fig. 10. Grundigs »Ferndiri· 
gent» möjliggör fjärrkontroll av 
mottagaren. 

Fig. Il. Frekvenskurvor för de 
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Brusspärr 
Den ökade känsligheten hos många tyska 
UKV-apparater har dragit med sig, att man, 
när apparaten inte är inställd på en station, 
får in kraftigt brus. Detta anses vara en 

Jazz 

Solo 
• 

rkester 

Tal 

fyra olika klangtyper som er· '2020 
hålles med Grundigs »Ferndiri· 
gent». 

50 100 200 500Hz l 2 5 1) 20kHz 

Tal Orkester Solo Jazz 
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Fig. 12. Principschemat för 'Grundig »Ferndirigent» med de fyra olika filter, som inkopplas 
vid de olika klangtyperna. 

Fig. 8. Philips·mottagare »Capella», utan utgångstransfor
mator. (Jfr fig. 7). Nättransformatorn och de fyra rör, som 
ingår i slutsteget, i förgrunden. 
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Fig. 9. Distorsionen som 
funktion av utgångseffekten 
för slutsteget enligt fig, 7. 
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olägenhet, och många apparater är därför 
försedda med brusspärr, som ordnar så, att 
bruset undertryckes, så länge apparaten inte 
är inställd på en station. Flera varianter för 
brusundertryckning har framkommit och ett 
exempel på hur man ordnat härmed visas i 
fig. 13, en enkel kopplingsvariant, som ut· 
vecklats av Tele/unken. Man använder här in
dikatorögat för att åstadkomma brusunder· 
tryckning. Vid UKV.mottagning utnyttjas in· 
dikatorögat som reaktansrör och ligger då 

. parallellt över den shuntkondensator på 330 
pF, som utnyttjas efter FM·detektorn för er· 
forderlig diskantsänkning. Vid svag ingångs· 
signal, då signalen börjaF bli »brushaltig», 
minskas gallerförspänningen över triod delen i 

Fig. 14. UKV-enhet, som tillverkas av Tele
/unken i stora serier. Små dimensioner, effek
tiv skärmning. 

Fig. 15. Det inre av UKV-enheten fig. 14. 
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Fig. 13. Principschema 
för den typ av brusspärr, 
som tillämpas i vissa 
Tele/unken-apparater. Se 
texten. 
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Fig. 18. MF-kurva för SA
BA:s 6,75 MHz-bandfilter. 
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indikatorröret, varigenom rörets branthet ökar. 
Dynamiska kapacitansen för röret ökas då, 
och då denna shuntar diskantsänkningskon
densatorn, ökas därmed diskantsänkningen. 
Därvid beskäres de högre tonerna, vilket ger 
mindre brusintryck. Detta tillstånd inträffar 
vid lägre ingångsspänning än 20-60 t-IV över 
ingången på mottagaren. 

Dessutom påföres en svag positiv förspän
ning på diskriminatordioderna, varigenom 
dessa, när ingen signal är för handen «2 !-tV 
på ingången) blir ledande och praktiskt taget 
kortsluter diskriminatorkretsen. När signal 
inkommer, uppträder normala arbetsspänning
ar, och kvotdetektorn arbetar på normalt säll. 

UKV -enheter 

Tele/unken har lagt upp sin tillverkning av 
UKV-enheter i mrcket stora serier och tillver
kar dessa enheter med mycket små dimensio
ner och med - som det förfaller - synner
ligen effektiv skärmning. Fig. 14 och 15. Des
sa enheter ingår i samtliga Telefunken-mot-· 
tagarna. 

En ny koppling för UKV-steg, som av tyskar
na benämnes »Zwischenbasis-Schaltung» bör
jar nu bli allt vanligare i tyska rundradio
mottagare. Denna koppling resulterar i ett 
HF-steg som kan sägas utgöra en kompro
miss mellan det gallerjordade steget och det 

Fig. 16. »Zwischenbasis
Schaltung», en allt vanliga· 
re kopplingsvariant i tyska 
UKV -mottagare. 

Fig. 17. Komplett schema 
för UKV-enhet från Schaub
Lorenz, i vilken HF-steget 
går , i »Zwischenbasis-Schal· 
tung». 

katodjordade steget. Det gallerjordade steget 
har som bekant nackdelen att ha mycket låg
impediv ingång, vilket eliminerar möjligheten 
att upp transformera ingångsspänningen i in
gångskretsen. Däremot är det gallerjordade 
steget synnerligen stabilt. Nackdelen med den 
katodjordade trioden är att man endast ge
nom omsorgsfull neutralisering kan få trioden 
att arbeta stabilt vid UKV. Ingångsimpedan· 
sen är däremot tillräckligt hög för att möjlig
göra viss upptransformering där. 

Med ett schema enligt fig. 16 får man ett 
stalrilt HF-steg med relativt hög ingångsimpe
dans. Ju närmare chassiet man lägger uttaget 
på ingångskretsen, desto högre blir ingångs
impedansen, men desto större blir också be
nägenheten för självsvängning. Kapacitansen 
eN användes för neutralisering. Brusförhållan
dena påverkas inte av uttagets läge. Man läg
ger uttaget så, att man får okritisk neutralise
ring och samtidigt tillräckligt hög impedans 
för att önskad upptransformering i ingångs
kretsen skall kunna förverkligas. 

I fig. 17 visas en exempel på en dylik kopp
ling. Här utnyttjas också viss grad av positiv 
återkoppling i triod blandaren för att öka ut
gångsimpedansen vid mellanfrekvensen och 
därigenom minska dämpningen på första MF
kretsen. 

För alt öka selektiviteten på UKV har Saba 
börjat utnyttja lägre mellanfrekvens än tidi· 

+ + 

2k 10k 

200k ep 
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Fig. 19. UKV-ingången i vissa mottagare från 
Siemens är försedd med kortslutande kvarts
vågstransformator (den med isolerband vid 
elektrolytkondensatorn fastsatta ledningen)för 
att undertrycka oscillatorutstrålning. 

gare varit vanligt, 6,75 MHz, i stället för 10,7 
MHz. Genom / lämplig dimensionering av 
bandfiltren har man minskat bandbredden 
från 125 kHz (vanligt värde för FM-mot
tagare med MF= 10,7 MHz) till ca 110 kHz, 
samtidigt som man uppnått väsentligt bran
tare filterkurvor, ökad kretsimpedans och där
med högre förstärkning pr MF-steg. Se fig. 18. 
Genom den minskade bandbredden uppstår 
visserligen . något ökad distorsion i FM-detek
torn, men denna bedöms vara oväsentlig i or
dinära rundradiomottagare, som ju i alla fall 
har relativt hög distorsion i LF-delen. 

Att man valt mellanfrekvensen 6,75 MHz 
hänger samman med, att man därvid alltid får 
oscillatorns grundfrekvens att ligga exakt mitt 
emellan två FM-kanaler. Särskilda åtgärder 
har dock måst vidtagas för att hindra utstrål
ning av oscillatorns grundton, som ju genom 
den låga mellanfrekvensen i vissa fall måste 
falla inom FM-UKV-bandets gränser. 

Siemens har - liksom SABA - i sina mot
tagare gått in för två skilda trioder, EC92, i 
UKV-delen. På så sätt anser man sig lättare 
kunna behärska oscillatorutstrålningen och 
kan vidare lättare få kontroll över temperatur
driften (mindre . uppvärmning i två skilda trio· 
der än i en dubheltriod) och neutralisering 
av rörkapacitanserna. För förhindrande av ut
strålning har man 'nfört olika kopplingsfines
ser. Sålunda har man i anod kretsen på blan
dartrioden satt in en sugkrets för andra över
tonen för oscillatorn. Denna sugkrets består 
aven kondensator med lämpligt avpassad 
längd på tilledningstr.darna; vilket ger en se
rieresonanskrets för önskad frekvens. Dessutom 
har man på- antenning~ngen en anordning för 
si'örundertryckning. Där ligger nämligen en till 
oscillatorfrekvensen avstämd kvartvågstrans
formator, som direkt kortsluter oscillatorfre
kvensen. Kvartvågstransformatorn består av 
en tvåtrådig skärmad ledare, som anbringas 
parallellt över antennkretsen. Se fig. 19. 

Nya tyska mätinstrument för 
mikrovåg 
Av diplomingenjör H H K L I N G E R, Erlangen l 

En kortfattad översikt över 
några nya av Siemens & Halske 
AG utvecklade mätinstrument 
för decimeter- och millimeter
vågor. 

S om bekant är dimensionerna på spolar, 
kondensatorer och motstånd alltid små jäm
fört med våglängden, så länge man arbelJtr 
på lång. och mellanvåg. Detta gäller också på 
kortvåg och på de UKV-frekvenser, som ut
nyttjas för television och FM·rundradio, dvs. 
för frekvenser upp till ca 300 MHz. Kommer 
man ' ner till kortare våglängder, exempelvis 
ner till decimetervågor (frekvenser 300-3000 
MHz), centimetervågor (frekvenser 3000-
- 30000 MHz) och millimetervågor (frekven
ser 30 000-300 000 MHz), kommer man ner 
till våglängder, som blir av samma storleks· 
ordning som de fysikaliska dimensionerna hos 
komponenterna i svängningskretsar m.m. Det 
betyder, att man vid dessa våglängder inte 
längre kan utnyttja svängningskretsar med 
induktansspolar och kondensatorer. I stället 
måste man ta till koaxialledningar eller rums
resonatorer. Sådana element ingår därför all
tid i mätapparatur avsedd för mikrovågor. 
Gränsen för där detta blir nödvändigt ligger 
vid 500-1000 MHz. 

I det följande kommer att genomgås några 
instrument för mikrovåg, som· under _senare 
tid utvecklats av det tyska företaget Siemens 
& Halske. 

Mätsändare 

En förutsättning för att man skall kunna ge
nomföra en exakt mätning vid högfrekvens 

lAnställd vid Siemens & Halske AG, Erlangen 

Fig. 2. Tvåstegs mätsändare typ 3W58 för 
frekvensområdet 300-1000 MHz. (Fabrikat 
Siemens & Halske). 

Fig. 3. Mätsändare typ 3W59 för freKvensom
rådet 1700-2700 MHz. 

är att man har tillgån'g till en lämplig mät
sändare. Av denna måste obetingat fordras, 
att frekvens och amplitud hos utgångsspän
ningen är konstant och i största möjliga grad 
oberoende av nätspänningsändringar. Frekven
sen bör också kunii"a inställas och återinstäl
las på viss frekvens över ett så brett frekvens
område som möjligt; utgångsspänningen bör 
vidare vara reglerbar inom vida gränser. 

Hög grad av frekvensnoggrannhet kamkte
riserar en av Siemens & Halske konstruerad 
mätsändare typ Rel 3W58 (fig. 2) för fre
kvensområdet 300-1000 MHz. Genom använd
ning av avstämningsledning av koaxialtyp med 
kontaktsäkra kortslutningsskenor har man 
kommit upp till en frekvensnoggrannh~t av 
5 '10-6• Sändaren är byggd i två steg, oscilla
tor- och buffertsteg, och är därigenom fri från 
återverkan från bela~tningen. Även starka be
lastning~variationer medför sålunda praktiskt 

taget ingen frekvensändring. (Forts. på sid. 44) 

Fig. i. Apparatur för mätning av högfrekvens
effekt inom frekvensområdet 0-5000 MHz. 
(Fabrikat: Siemens & Halske.) 
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MAGNETISK INSPELNING 

• 
E R I K LINDGREN Hur jag använder mIn 

En bandspelare kan - rätt ut
nyttjad - vara till mycken 
glädje och nytta. Mängder av 
uppslag och praktiska tips i 
den vägen ges i denna artikel. 

F å människor torde ha så mycken glädje och 
på samma gång så stor nytta av sin hobby som 
magnetofon ägarna. Sätten att utnyttja de 
många slag av band· och trådspelare som finns 
.tillgängliga i marknaden, är väl lika många 
som det finns entusiaster på området. En ame
rikansk firma har efter en utlyst pristävling 
fått in så många olika förslag på bandspela
rens användning, att det skulle behövas flera 
volymer att sammanföra dem. I denna lilla ar
tikel är det min mening att blott gå in på 
några speciella användningsområden, vilka gi
vit mig glädje och framför allt välbehövlig av
koppling från ett nervslitande post jäkt. 

I avsaknad. av teknisk utbildning, kan jag 
tyvärr inte ge läsarna många tekniska tips, 
men jag hoppas att mina praktiska erfaren
heter inom området skall kunna ge impulser 
till vidgat utnyttjande av den i många fall 
mycket förnämliga inspelningsapparatur som 
säkert många av denna tidskrifts läsare inne
har. 

Talande brev 

Alltsedan skoltiden har jag varit intresserad 
av främmande länder och försökt vidga kun
skaperna om dem genom brev kontakt. Trots en 
väl uppövad fingerfärdighet på skrivmaskin 

kunde jag emellertid inte få tid alt skriva så 
många och omfattande brev, som j~g önskade 
för att hålla regelbunden kontakt med ett 
åttiotal vänner i utlandet. Det var därför jag 
började med »de talande breven». Visst var 
föret trögt i portgången, enär endast få av 
mina utlandskontakter hade tillgång lill in
spelningsapparater, men efter hand som de 
vann terräng, kunde jag utbyta den ena skriv
na kontakten efter den andra mot talande 
sådan: 

När jag år 1950 gav mig i kast med elek
tron-erans sätt att korrespondera på, fann s det 
emellertid inte så många olika apparattyper 
att välja bland. J ag starinade för en svensk
byggd magnefon, och trots att min elektronis
ka utrustning sedan dess berikats med åtskil
liga toppmoderna produkter, har den utmärk
ta trådspelaren ingalunda fått någon plats i 
skymundan. Tråd tyckte jag var lämplig för 
korrespondensändamål, inte minst därför att 
den var föga skrymmande och passade de 
flesta då förekommande trådspelare över hela 
världen. När jag tre år senare började övergå 
från tråd till band, fick jag ur den synvinkeln 
idel mothugg; antingen var inte bandhastighe
ten densamma, eller också hade korrespon· 
denspartnt<rn en apparat, som spelade övre 
kanalen, medan min spelade den undre. 

Det har förresten aldrig upphört att förvåna 
mig, att radiohandlaren, som ivrigt talade för 
att jag skulle välja det norska märke han sa~ 
lu(örde, helt och hållet underlät att informera 
mig 'om de olika system som förekom på band
apparater från europeiska kontinenten å ena 

Erik Lindgren, som är postassistent i Lund, har sedan åtskilliga år 
tillbaka haft bandspelning som hobby. Han erövrade i år andrapriset 
i en av ett amerikanskt företag utlyst pristävlan, där det gällde att 
skriva en uppsats över temat »How I use my tape-recorder» . 

sidan, och från England ~ch Amerika å and.ra 
sidan, i all synnerhet som jag från början 
un'derrättade honom om att huvudändamålet 
med mitt apparat förvärv var korrespondens. 
Hans sätt att behandla mina reklamationer å 
apparatens snart nog framträdande defekter 
lärde mig för övrigt, att det finns mera än ett 
slag av radiohandlare. Den som så litet intres
serade sig för kundens små problem stod i 
djup kontrast mot en annan, varmt intresserad 

.serviceman, som tidigare tillrättalagt alla tråd
spelarproblem för mig. _ 

Musik som inledning 

Av skadan blir man emellertid vis, och innan 
jag anskaffade ytterligare enheter till min ut
rustning, slukade jag mängder av litteratur 
för att själv söka komma underfund med vad 
som bäst svarade mot mitt behov och vad som 
kunde täcka bristerna i den växande appara
turen. Jag tror att jag lyckades därmed, och 
nu kan jag på ett för mina korrespondens
partner intressant s~tt levandegöra varje ta
lande brev på varierande sätt. En trevlig, lämp
ligt avtonad melodi blir gärna passande in
ledning. J ag önskade em~llertid något mera 
karakteristikst och valde klangen från Lunds 
domkyrkoklockor. Väl medveten om att ama
törmässiga inspelningar fan utsättas för obe
hagliga störningar passade jag på att spela in 
den vackra metallklangen från radion en lör
dagskväll, då Lunda-domen svarade för helg
målsringningen. J ag har visserligen gjort åt
skilliga inspelningar på ort och ställe, men jag 
sök~r ändå alltid berika mitt arkiv genom ra
dion, när tillfälle gives. De många ovidkom
mande ljuden vid inspelningar utomhus har 
också flera gånger tvingat mig att producera 
konstgjorda ljud för att få fram önskade effek
ter. 

Det skulle ta för mycket utrymme i anspråk 
att beskriva, vad. vi diskuterar i vår korres
pondens. Men i stort sett kan man säga, att de 
ämnen, som man skulle vidröra i vanlig kor
respondens, blir så mycket djupare penetrera
de i talkorrespondens, och möjligheterna till 
ljudillustrationer gör bre en levande på e,tt 
underbart sätt. Något om de innehållsrika bre
ven från en av mina amerikanska vänner mås
te jag emellertid nämna. Han har berikat mitt 
arkiv med åtskilliga uttalanden av' ögonvitt
nen till de s.k. flygande tefaten. Till en bör
jan katalogiserade jag de bandep. under 
rubriken »science fiction» i mitt index arkiv, 

. I 
men numera går de under enbart rubnken 
»science». Visserligen är ett av professor 
Adamskis senaste uttalanden om orsaken till 
splittringen på Tellus och de olika rasernas 
härkomst en ganska fantastisk historia, men 
å andra sidan tycker jag, att även teorier är 
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bandspelare 

berättigade i arkivets vetenskaps sektion. Vi 
skall väl så småningom få veta sanna detaljer, 
när vi lyckats lokalisera de många mystiska 
signaler, som utsändes från de till rymdrese· 
närernas hjälp här och där i universum utpla
cerade radiofyrarna. 

Inget tullkrångel 

Ur postal synpunkt utgör tråd- och bandför
sändelserna brev och taxeras som sådana, men 
i fråga om tullen finns det mig veterligt ännu 
inte något skriftligt medgivande från svenska 
myndigheter om tullfrihet. Införselavgiften på 
inspelningsband av plast är 15 0/ 0 av inköps
värdet, men det vore orimligt att erlägga det 
beloppet för varje från utlandet ankommande 
inspelning, i all synnerhet som samma band 
efter få dagars förlopp blir föremål för reex
port, visserligen med dess magnetiska egen
skaper något förändrade, men eljest i exakt 
samma skick som vid införseln. Det har också 
visat sig, att tulltjänstemännen i allmänhet 
respekterar de små lappar med följande text, 
som jag bett mina korrespondenspartner klist
ra på alla fonopostförsändelser till Sverige: 
»TULLFRI BANDKORRESPON:DENS. Bre
vet innehåller endast privat korrespondens å 
magnetofonband, vilket återutföres efter av
lyssning och förnyad inspelning.» 

Min engelske vän fick senhösten 1950 er
lägga 33 Ofo tull, vilket föranledde en skrivel
se från mig till de engelska myndigheterna. 
Efter en längre utredning kom det ungefär 
ett år senare ett artigt brev, i vilket tullfrihet 

/ medgavs under förutsättning att försändelser
na endast innehöll privat korrespondens och 
innehållet inte var avsett för försäljning eller 
uthyrning. Vid ett samtal med en tullkontrollör 
på huvudpostkontoret i London i april -förra 
året fick jag bekräftat, att den engelska tullen 
numera utan vidare fritt släpper igenom alla 
försändelser med beteckpingen »VOICE
SPONDENCE». 

»Talbrevsklubbar» 

Det finns ' åtskilliga klubbar, vars syften är att 
förmedla kontakter mellan dem, som önskar 
talande brevvänner i olika länder. För dem 
som icke genom andra medel kan få de band
eller trådpartner de önskar, öppnar medlems
skap i en sådan sammanslutning dörren till en 
hel värld, fylld av spänning och äventyr. Stör
re delen av klubbarna har sitt säte i Amerika, 
men några har organiserats i andra länder, 
t.ex. England och Australien. Tar man en titt 
på medlemsmatriklarna, finner man nästan 
alla yrken och åldrar representerade. Och 
medlemsantalet sväller ofantligt. Det är heller 
inte att undra på; hur lockande är det inte för 
en elektrotekniker i Ljungby att muntligen få 

Talande brev 
"Talande gästbok" 
Stillbilder med ljudeffekter 

byta erfarenheter med en yrkesbroder på and
ra sidan Atlanten, eller för en frimärkssamla
re på Nya Zeeland att diskutera »Stockhol
mia» med en filatelist från världsutställningens 
hemland, eller för en som älskar hemmakväl
laJ:, att få höra Big Bens klockor ljuda i var
dagsrummet, när ett bandbrev kommer från 
London? Den stora nyttan man har av sådan 
kontakt ur språksynpunkt kan inte nog värde
ras; en dag står man kanske i begrepp att fa
ra utomlands, och för en »voicespondent», som 
amerikanarna kallar utövarna av denna hobby, 
är det då ingen konst att konversera på det 
främmande språket, när man står öga mot öga. 

»Demi tape» 

Min förs~ anskaffade bandspelare hade - ,som 
redan nämnts - bl.a. den nackdelen, att dess 
ljudhuvuden var placerade på ett sätt som 
inte motsvarade mina korrespondenspartners 
apparater. Numera har fabrikationen stan<l.ar
diserats internati9nellt, men för dem s~m re
dan hade köpt apparater, innan så skedde, kan 
det vara intressant att veta, att man ändå kan 
använda den äldre modellen för korrespondens 
med ägare av den mot~tta typen. I stället för 
det vanliga 1/ 4 tum breda inspelningsbandet 
använder man blott s.k. demi tape av 1/ 8 tums 
bredd. På äldre europeiska modeller löper 
bandet från vänster till höger med ljudhuvu
dena placerade i bottenläge. Det är därför 
ingen svårighet att använda s~alt band på en 
sådan apparat, eftersom de tunnare hjulen på 
vanligt sätt kan läggas på spolhållarna. Om 
mottagaren avlyssnar bandet på en apparat, 
som har samma löpriktning för bandet men 
ljudhuvudena placerade upptill, måste han 
emellertid aptera en liten prisbillig anordning, 
som höjer upp de tunna bandspolarna 1/ 8 tum 
och låter bandet passera i rätt höjd förbi ljud
huvudena_ 

»Demi tape» har emellertid också en annan 
viktig ftinktion att fylla_ Vid redigeringsklipp
ning av dubbelspåriga band, kan man inte 
undgå att förstöra den inspelning, som even
tuellt gjorts på det motsatta spåret. Demi tape 
ger emellertid bandspelaren enkanalsfunktion 
och eliminerar denna olägenhet_ 

Har man otur, kan man i fråga om korres
pondens råka ut för en och annan malör. En 
av mina största besvikelser i den vägen var 
när min vän i Wisconsin hade avsänt ett sju
tumshjul fyllt med bara ljudeffekter. Det kom 
aldrig fram, och en postal reklamation gav 
tyvärr endast det beskedet, att det inte gick att 
utröna försändelsens öde. Vid ett annåt till
fälle sände samme man, ett band fyllt med den 
ljuvligaste musik, däribland »Golden Violins», 
framförd av 110 violinister_ Det ~ela var in
spelat på en av de professionella apparater, 
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Kamouflerad mikrofon 
Fjäderdriven bandspelare 
Registrering av band 

För barnens utbildning är magne- , 
tisk inspelning en utomordentlig 
tillgång. Sonen Nils bettraktar här 
en bandstump, som obarmhärtigt 
registrerar hans sätt att uttrycka 
sig. 

.. 

han disponerar i den radiostation, där han är 
anställd. När bandet nådde mig, var ljudkva
liteten emellertid dålig med många svårdefi
nierbara störningar. Kanske berodde de på att 
just den postsäck, i vilken bandet korsade At
lanten, hade stuvats nära järngods med starka 
magnetiska egenskaper eller intill fartygets 
elektricitetsverk. 

Det är naturligtvis svårt att helt skydda sig 
mot sådana missöden. Min vän skickade mig 
nya band, vars inspelningar kom fram i per
fekt skick. Skydda sig mot totalförlust av band 
i posttjänsten kan man göra genom att skicka 
banden under rekommendation, men missöden 
av det andra slaget kan man knappast gardera 
sig mot. Å andra sidan torde det väl sällan in
träffa, att en försändelse råkar ut för samma 
öde som mina gyllene violiner. 

Långspelande band 

S. k. långspelande band är lämpliga som un
derlag för korrespondens, eftersom de inte 
skrymmer så mycket. Nu kan man också få 
det s.k. supertunna bandet, som ger 100 9/ 0 

längre speltid än band av standardtyp. Men 
de tunnare banden har en nackdel, den ökade 
risken för ekodfekter. Denna uppges vara 
störst vid ljudfrekvenser mellan 400 och 600 
Hz. Använder man bandet för korrespondens
ändamål, har denna nackdel ingen större 
praktisk betydelse, men önskar man högklas
siga inspelningar för si tt arkiv eller för andra 
speciella ändamål, kan det vara bra att känna 
till, hur obehaget kan minskas, om man nu 
föredrar »Mylar»-band i stället för plastband 
av standardtyp. Inspelningsvolymen bör hållas 
så låg som möjligt, varigenom ekot blir så 
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Inspelning med fjäderdriven bandspelare är 
intressant. Här registreras helikopterdån för 
framtida behov. 

svagt, att det nästan drunknar i bakgrunds· 
bruset, även om detta i och för sig är obetyd
ligt. Lagringen av långspelande band bör ske 
på svalast möjliga plats, ty risken för ekoef
fekt är större vid högre temperaturer. Vill man 
så ha minsta möjliga ekon vid uppspelning, 
k~n man snabbspola bandet några gånger 
fram och tillbaka föreavlyssnandet. 

Nyutgåvan, det supertunna bandet, har i 
fråga om risk för ekoverkan ungefär samma 
data som s.k. »High Output Tape» (band med 
hög utgångseffekt). Här en liten sammanställ
ning över resultatet vid undersökning av ris
ken för ekoeffekt på de olika typerna av ett 
känt märke: 

Bandtyp 

Förhållande 
mellan sig

nalen och dess 
eko 

Standard på 1,5 mill plastband 55 dB 
Långspelande band på 1,0 mil 

»Mylar» (50 % mera speltid) 51 dB 
Super tunt band på 0,5 mil »My-

lar» (l00 % mera speltid) 47 dB 
1,5 mil plastband med hög ut-

gångseffekt 46 dB 

»Talande gästbok» 

Den överväldigande stora behållning, som min 
elektroniska utrustning givit mig i fråga om 

1 l mil = 1/ 1000 inch = 0,025 mm. 
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korrespondens, får emellertid inte dränka de 
andra användningsområdena. Att jag regel
bundet spelar in baJ;nens röster för att kunna 
följa deras utveckling är självklart, och det 
vanliga sättet att för en tid framåt konservera 
särskilt intressanta radioprogram prövar jag 
emellanåt. En talande gästbok utgör mången 
besökandes stora skräck, och för engelska 
studiecirklar har jag sammansatt band, som 
illustrerar invånarnas i de olika engelsktalande 
länderna varierande accent. Barnen får sina 
favoritsagor serverade ur högtalaren, när de har 
lust, och min frus pianomusik finns lagrad, så 
att jag kan njuta av hennes spel, även när hon 
icke själv är upplagd att spela. Också i ~t
bildningshänseende har min fru nytta av in
spelningsapparaturen. Då och då sänder hon 
b9.nd med nyinlärda pianostycken till min 
mor, som efter avlyssning återsänder dem med 
kommentare~ och kritik. 

Stillbilder med ljudeffekter 

För mina färgbilder har jag arkiverade band 
med ljudeffekter och kommentarer, som upp
spelas, när en projektor visar bilderna på vita 
duken. Till skillnad från smalfilm med rörliga 
bilder behöver jag inte tänka på någon syn
kroniseringsanordning, men å andra sidan 
måste jag själv sköta bildramen vid förevis
ningen för att kunna växla bilder, så att de 
någorlunda sammanfaller ' med ljudbandets 
olika avsnitt. Vid redigeringsarbetet gör jag 
på ett särskilt papper vissa anteckningar för 
varje band med tillhörande bildserie, vilket 
jag studerar alldeles innan föreställningens 
början, så att den kan bli effektfull. En band
spelare med tre högtalare bidrar till att sätta 
extra piff på dessa stillbildskvällar. Denna 
amerikanskbyggda apparat kom för ett drygt 
år sedan ut i en hem upplaga till ett mycket 
facilt pris. Två högtalare är fasta i apparat
Iådan med frekvenser mellan 50 och 1000 Hz, 
och den tredje sitter i apparatens lock. Den 
sistnämnda, tweetern, är för de högre tonerna, 
över 1000 Hz. Det kan vara svårt att finna den 
bäSta placeringen av de olika ljudkällorna i 
förhållande till vita duken och auditoriet. Vid 
iordningsställande av bildserier och tillhöran
de band tar jag en preliminär högtalarupp
ställning i beräkning för att söka avväga lämp
ligt bild- och ljudmaterial. Om vita duken 
t.ex. visar en bild av familjemedlemmarna vid 
en fontän, söker jag få de vattenbruset beled
sagande höga tonerna från en lämpligt vald 
melodi att forsa fram ur tweeter-högtalaren, 
placerad på den sidan av rummet, som motsva
rar den del av vita duken, där fontänen i hu
vudsak är, medan personernas konversation 
eller mina kommentarer kommer från motsatta 
sidan eller alldeles under duken. Det har visat 
sig nödvändigt att taga stor hänsyn till sådana 
detaljer också vid själva fotograferingen, men 
ett framtida anskaffande av ytterligare högta
lare att placera ut på olika ställen i rummet, 
kommer naturligtvis att ge ökad effekt åt bild
serierna. Ep' sådan anordning tänker jag ge
nomföra med användande av hela min inspel
ningsapparatur. Olika, väl redigerade inspel-

ningar på två samtidigt löpande band och en 
tråd kan därvid ge en tämligen god stereo

fonisk verkan. 
Min amerikanska apparat är försedd med 

separata, utbytbara inspelnings- och rader
huvuden och har därigenom också kunnat 
kompletteras med s.k. redigeringstangent, som 
gör det möjligt att spela in mera på redan in
spelade bandavsnitt utan att samtidigt radera 
ut det förut inspelade. Denna anordning är 
till stor nytta för allt redigeringsarbete, även 
om jag som regel måste använda två appara
ter och mixer för att uppnå gott resultat. 

Fjäderdriven bandspelare 

Många timmars redigering gav mera liv åt min 
önskan att utöka apparaturen ytterligare, och 
så skedde med en fjäderdriven, lätt portabel 
apparat. Sådana konstruerades ursprungligen 
för att finnas till hands vid tillfälliga insp~l
ningar, då det var svårt att få lämplig ström
källa. Och specialtillverkningen gjorde dem 
naturligt nog dyra - endast större tidningar 
och radiobolag köpte dem för sina reporters_ 
I dag fi,nn s det emellertid mycket att välja på 
i priser från 800 kronor, sedan ett stort antal 
olika modeller börjat serietillverkas. Jag stan
nade för ett engelskt märke med enkanalin
spelning och 71/ 2 tums bandhastighet. Fjä
dern ger, fullt uppdragen, 7 minuters gångtid, 
och den kan uppdragas på nytt under pågåen
de inspelning. Då apparaten icke tar större 
hjul än S-tums, kan man emellertid få högst 
30 minuters oavbruten inspelning, och detta 
om man använder s.k. supertunt band. För mitt 
ändamål har det visat sig vara tillräckligt med 
inspelningsavsnitt på 3--10 minuter. 

I allmänhet är dessa apparater inte försedda 
med andra manöverorgan än en strömbrytare, 
som tillika fungerar som broms för fjäderme
kanismen. Volymkontroll finns ej, ljudstyrkan 
har avvägts vid tillverkningen. Det skulle ock
så vara besvärande för den ensamma ljudjäga
ren att behöva- tänka på något annat än mik
rofonens rätta placering. För att kunna fånga 
även de svagaste ljud och ändå kunna motver
ka distorsion vid plötsliga, starka ljud, bör 
man använda band med hög utgångseffekt, vil
ket lämnar stor säkerhetsmarginal åt båda hål
len. Tidigare omnämnd ekoverkan är emeller
tid återigen kännbar på dylika band, varför 
redigering med samtidig elektrisk överföring 
till band av standardtyp bör göras efter inspel
ningen, innan man definitivt lagrar de utvalda 
delarna. 

Som bandreporter i Köpenhamn 

Det första elddopet jag utsatte nyförvärvet 
för, var en mängd inspelningar under en rund
resa Lund - Malmö - Köpenhamn - Lands
krona - Lund med fyra olika färdmedel, tåg, 
helikopter, färja och buss. De 700 meter band, 
som jag förbrukade under den intressanta fär
den, innehåller många värdefulla tillskott till 
arkivet och har hjälpt mig att ytterligare för
bättra ljudbanden till färgbild serierna. Det var 
första gången, som jag prövade på att leka 
reporter, och försöket gjorde mig många er
farenheter rikare. Intervjun med helikopterpi-
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loten gick bra, och flygkaptenens lättillgäng. 
lighet ingav mig mod att fortsätta i Köpen· 
hamn, d~r h~likopterns mekaniker under tank· 
ningen ingående beskrev säkerhetsåtgärderna. 
Ett antal kyrktorn, som jag tidigare färgfoto· 
graferat, fick låta sina klockor registrera 
klangen på bandet, och på Amalienborg spe· 
lade jag in stöveltrampet och kommandoropen 
vid vaktombytet. Ett engelskt turistpar fick 
beskriva sina intryck av Skandinavien vid en 
intervju framför »Den Lille Havfrue». Ombord 
på jaga~en Uppland, en av de 24 svenska 
flottenheter som efter Operation Kullen be· 
sökte Langelinie, berättade en besättningsman 
om upplevelser kvällen innan i det beryktade 
Nyhavn, och inte långt därifrån fick »Gefions 
Springvand» lämna sitt bidrag till hemarkivet. 
En varm korvgubbe, som hettan till trots gjor· 
de goda affärer, fick berätta om sin verksam· 
het, och en poliskonstapel konstaterade inför 
mikrofonen, att han haft ett lugnt veckoslut, 
fastän turistströmmen varit ovanligt stor. Vid 
Havnegade kastade jag mig över en av de 
svenska söndagsresenärer, som just skulle änt· 
ra bussen på linje 41 för att ta sig ut till Zoo· 
logisk Have. Dit följde jag honom, och han var 
märkbart road av att hjälpa mig att få goda 
inspelningar av de olika djurlätena. 

Men vad vore en dag i Köpenhamn utan ett 
besök på Tivoli? Där var mitt största vågstyc· 
ke att ta inspelningsapparaten med i berg och 
dalbanan. Till gengäld fick jag från den hiss· 
nande turen ett förstklassigt tillskott till min 
samling av ljudeffekter, och denna utökades 
ytterligare genom ett besök i »lustiga huset». 

Med en i fråga om kraft självförsörtande 
portabel inspelningsapparat slipper man från 
ett besvärligt sökande efter elektriska uttag, 
och inte heller behöver man tänka på av· 
ståndsbegränsning med 7--8 meter mikrofon· 
kabel från apparatens placering vid energiut· 
taget. Man kan föra med sig apparaten över· 
allt, men standardtyperna har vissa nackdelar, 
som gör dem mindre lämpliga för stationärt 
bruk. Och tyvärr tycker väl de flesta att det 
är för mycket att investera kapital i två appa' 
rater, en stationär för hemmet och en portabel. 
Men det finns nu kombinationer, som förutom 
inspelning utan annan elektrisk energitillförsei 
än batterier också kan prestera avspelning ge· 

, nom sin egen högtalare, och dessutom kan bå· 
de radera och snabbspola. Ett av de många 
amerikanska fabrikaten kan trots avsaknad av 
högtalare användas för återgivning genom ra· 
dio. och det utan förbindelseledning, tack vare 
en inbyggd miniatyrsändare. 

Kamouflerad mikrofon 

Mitt nästa tillskott skall bli en diskret minia· 
tyrmikrofon för den fjäderdrivna inspelnings· 
apparaten. Det finns mycket att välja på i den 
vägen. Man kan t.ex. få goda mikrofoner, som 
är camouflerade såsom armbandsur eller slips· 
nålar. Även om det inte är min avsikt att smy· 
ga omkring med apparaten, kommer den dol· 
da mikrofonen att ge mig bättre möjligheter 
att berika arkivet. Många människor, som gäl" 
na vill berätta, blir ofta som förstenade, då 
de ser mikrofonen. I sådana fall kan den dold 

ge utmärkta resultat med otvungen konversa· 
tion. Vid andra tillfällen återigen kan det vara 
fördelaktigt a tt ha en väl synlig mikrofon. 
Om man t.ex. beser ett känt turistmål under en 
guides ledning, rycker denne gärna upp sig in· 
för mikrofonen och presterar en extra tydlig 
och omsorgsfull beskrivning i stället för sitt 
vanliga snabba och monotona rabblande aven 
inlärd ramsa. 

Register över inspelningarna 
nödvändigt 

Katalogisering av inspelade band är nödvän· 
dig för att man skall kunna överblicka sitt ar· 
kiv. Det finns så många olika sätt att ordna 
detta, men två register bör man ha för att' 
snabbt kunna få fram önska?e avsnitt, ett i 
tidsföljd och ett i bokstavsordning. För det 
kronologiska registret har jag valt A,S'papper, 
som jag slår ut i maskinskrift och häftar in i 
en ringpärm. Varje band får ett sådant blad. 
Överst anger jag rullens nummer, band typ, 
längd och hastighet. Därunder delas papperet 
upp i två kolumner, en för tidsangivelse i mi· 
nuter och sekunder och en för innehållet i 
varje avsnitt. 

Med ledning av det krimologiska registret 
upprättar jag efter hand ett register i bok. 
stavsordning. Till detta har jag också en pärm 
med lösbladssystem och registerblad. Varje 
särskilt avsnitt kan återfinnas under flera be· 
gynnelsebokstäver, nämligen dess namn, den 
agerandes namn, författarens namn osv. Om 
jag t.ex. vill höra »Brudföljet drar förbi» av 
Grieg, kan jag såväl under B som under G i 
det alfabetiska registret finna hänvisningen 
23-0.15, vilket betyder, att inspelningen åter· 
finnes på band nr 23 med början vid den IS:e 
sekunden. 

Även med denna noggranna tidsangivelse 
kan det, särskilt i fråga om större bandrullar, 

på grund av tidsskalans mindre nQggrannhet 
vara svårt att riktigt snabbt finna exakt den 
punkt på bandet som man önskar. Här kom· 
mer emellertid de färgade banden väl till pass. 
Sådana fås med brun, grön eller blå plast· 
bas. Man använder olikfärgade band för de 
olika inspelningsavsnitten och klistrar samman 
dem så, att två band med samma färg icke föl· 
jer på varandra. I registret får man angiva 
färg på de olika avsnitten, och vid snabbspol· 
ningen kan man med en blick på längdskalan 
och de olika skarvarna lätt finna exakt den 
punkt som man söker. 

Det sist antydda systemet betyder många 
skarvar. För dem behöver man inte bekymra 
sig så mycket. Det finns särskilda skarvband 
(klistertejp), men jag föredrar filmcement. De 
första, nu flera år gamla skarvarna, som jag 
gjorde med tejp, har nämligen tenderat alt 
lossna, men filmcement·skarvarna tycks hålla 
sig. 

Den entusiastiske magnetofonisten följer 
också med utvecklingen på det elektroniska 
området genom att abonnera på facktidskrif· 
ter. För dem som ansluter sig till »Voicespon· 
dence Club» erbjuder det trevliga medlemsbla· 
det många populärt avfattade läsvärda notiser 
med praktiska tips. En av denna förenings 
många fördelar är att medlemmar utanför 
Amerika slipper betala någon avgift. Helt gra· 
tis kan vi öka vårt vetande genom klubbtid· 
skriften och skaffa oss lämpliga partner för 
talande korrespondens över hela världen. 
Adressen till denna originella sammanslutning 
är »Voicespondence Club», The Owens, Noel, 
Virginia, U.S.A. Så finns också den trevliga 
tidskriften »Magnetic Film & Tape Record· 
ing», som för en i engelska språket något be· 
vandra~ radiointresserad läsare utgör ett vär· 
defullt komplement till hans självklara abon
nemang på RT. 

Mer om magnetofonteknik i: 
C J LeBEL: 

Magnetisk inspelning 
på band . och tråd 
»Boken är skriven både för lekmän och tekniker; de tekniska 
avsnitten är genomgående lättfattligt server.ade, men dia
grammen innehåller värdefulla upplysningar även för tek
nikern och den experimenterande amatören. För båda kate
gorierna finns det därför åtskilligt att hämta ur bandspelarens 
skötsel och underhåll, förvaring av tonband m. m.» 

Pris 4: 50 (Tekn isk Tidskrift.) 

För hi-fi-entusiaster: 
JAN BELLANDER : 

Gra~mofonavspelning 
i. teori och praktik 
»Boken utgör en utmärkt introduktion för var och en som vill 
veta mera om den teknik och den -apparatur, som måste ut
nyttjas vid high-fidelity-avspelning av grammofonskivor. Ut
förltg'a praktiska an-visning.ar meddelar hur man bygger er
forderliga förstärkare, hur man bedömer grammofonverk. 
högtalare och andra komponenter.» 

Pris 9: 50 (Kateko.) 
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Variabel dämpsats 
Av ingenjör S TI G H J O R T H 

Vid mätningar på tonfrekvensförstärkare el· 
ler komponenter för lågfrekvens, exempelvis 
drosslar och transformatorer, inträffar det ofta 
att man behöver sänka en påförd spänning ett 
antal dB: Kanske går det ej att sänka utspän. 
ningen från t.ex. en tongenerator under ett 
visst värde eller man önskar göra mätning på 
olika nivåer. Då har man god nytta av den 
variabla dämpsats, som beskrives i det föl· 
jande. 

En variabel dämpsats bör vara uppbyggd 
så att den - oavs~u det inställda dämpnings· 
värdet - har konstant impedans (= Z ) over 
in._ och utklämmorna. I modellapparaten, som 
är uppbyggd av- ett antal T·sektioner, är Z = 
= 600 ohm. Varje T·sektion har den uppbygg· 
nad, som visas i fig. 1. De två seriemotstånden 
betecknas med R., shuntmotståndet med Rp • 

Följande samband gäller mellan ingångsspän· 
ningen Vl , utgångsspänningen V? och resis· 
tanserna Rs och Rp : ~ 

R
8
=Z[(V1 / V2 )-1] I [( V1/ V2)+1] 
Rp = (R.+Z)I [ (V1/V2)-1] 

Önskar man en dämpning av 20 dB, vilket 
motsvarar ett spänningsförhållande V 21V 1= 

Fig. 1. Dämpsatsen är uppbyggd av ett antal 
T·sektioner med motstånd i shunt· och serie· 
grenarna. 

Fig. 2. Kompletta princip· 
sc!lemat för den variabla 
dälllpsatsen. 

: 
I 
I 
1. 

tv' 
\:~I .,/ 

I 
l 
I 

= 1/ 10 (se nedan), och har man Z = 600 ohm 
fås 

R.=60000-1) 1 00+1) = 491 ohm 
Rp = (491 +600) I 00-1) = 121 ohm 

I den här beskrivna dämpsatsen har följande 
dämpningssteg valts: 60, 40, 20, 10 och 5 dB 
samt - för högimpediv belastning - 0-6 dB 
kontinuerligt variabel dämpning. 

dB-begreppet 

I detta sammanhang kan det måhända vara 
lämpligt att med några ord beröra vad som 
menas med dB·värden. 

Vill man jämföra två olika spänningar -
exempelvis ut· och inspänningen på en för· 
stärkare - kan man mycket väl säga, att ut· 
spänningen V 2 är exempelvis tio gånger så 
hög som inspänningen V l' Man säger då att 
förstärkningen är 10 ggr. I en dämpsats ä; 
utgårtgsspänningen V 2 kanske 1/ 100 av V l 
och man säger då, att dämpningen är 100 ggr. 

I praktiken blir detta förfarande ganska 
opraktiskt, speciellt när V 21V l uppgår till 
mycket stora eller mycket små tal. Man an· 
v änder därför i stället ofta - i synnerhet när 
det gäller elektroakustisk apparatur (örat 
reagerar logaritmiskt) - logaritmen för för· 
hållandet mellan två storheter, exempelvis V 2 

och V l' och anger förhållandet i decibel (för· 
kortas dB). ~ 

Man har följande samband: 

I 
adB 

-SOdB 

antalet dB = 20 log (V2 IVl) 

I adB 

·GOdB I 
adB 

-20dB 

I adB 

-10 dB 

Detta samband gäller egentligen endast för 
det fall att V 2 och V l uppmätes över samma 
resistans; om dessa resistanser Rl resp. R2 
avviker från varandra gäller följande sam· 
band: 

antalet dB= 20Iog(V2I Vl) + 1010g(R1IR2). 
dB·begreppet är nämligen knutet till effekt· 
nivåer. Om Rl :c= R2 är log(R1IR2) = O och 
man har då antalet dB=20 log(V2/Vl ,. 

Om v'2<V1, får dB.angivelsen negativt för. 
tecken, vilket anger att en dämpning har in· 
trätt. Positivt förtecken anger förstärkning 
V2>Vl 'V2=Vl motsvarar O dB. 

I tabell l anges dels förhållandet V 2/ VI' 
dels motsvarande antal dB. 

Tab. 1. dB· tabell 

Antal dB V21Vl 

O l 
-l 0,892 
-2 0,795 
-3 0,708 
~4 0,632 
-5 0,563 
~ 6 0,502 
-10 0,316 
-20 0,1 
-40 0,01 
---60 0,001 

Det kan vara lämpligt att för kontroll av 
inspänningen V l koppla in en, voltmeter över 
ingångsdämpsatsen. Man kan då lätt bestäm· 
ma storleken av utgångsspänningen. Är dämp· 
satsen inställd på -20 dB och instrumentet 

Tab. 2. Hur resistansvärdena i dämpsatsell 
kan erhållas med utnyttjande av »standard· 
motstånd». 

Närmaste 
Resistans- "standard

värde resistans-
(ohm ) värde" 

(ohm) 

982 1000 

598,8 600 

588 560 

491 470 

450 470 

422 390 

169 180 

121 120 

12 12 

L~ lk 

I 450 

I 290 

I adB 

·5dB 

I Låg .mp_ 

Hög .mp 

Resistansvärden 
(ohm) genom pa· 
rallellkoppJlng- av 
två motstånd med 
standard resistans-

värde 

680+4700=594 

680 + 1800 = 493 

560+2800";447 

{ 560 + 1800 = 427 
680+1200=434 

{ 220+ 680= 166 l 
270+ 470= 171 

270+ 220= 121 

{ 15 + 68= 12,3 
22+ 27= 12,1 

o~ll 
Hög 600n 
• mp imp . 

B I 
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visar t.ex. VI = 6,8 V, är således utspänningen 
6,8' 0,1 = 0,68 V eller 680 m V. Är dämpsatsen 
inställd på -60 dB, är utspänningen 6,8 m V 
etc. 

Som synes finns tre ·utgångsklämmor. Vrd 
mätningar på högimpediva kretsar användes 
den med 600 ohm avslutade utgången (kläm· 
morna C-B) . Den oavslutade utgången 
(klämmorna A-B) däremot användes då 
dämpsatsen skall anslutas till en 600 ohms 
belastning, t.ex. en linjetransformator. De be
räknade dämpningsvärdena för dämpsatsen 
stämmer nämligen endast om utgångsimpe
dansen är lika med länkens impedans (= 600 
ohm i modellapparaten). 

Mekaniskt utförande 

Resistanserna kan bestå av vanliga stavrnot
stånd, som kombineras på lämpligt sätt, se 
tab. 2, så att önskade resistansvärden erhålles. 
1,2-ohms motståndet måste dock trådlindas, 
för detta åtgår 53 cm 0,1 mm koppartråd, som 
upplindas på lämplig spolstomme. 

Omkastarna måste vara av stabil typ med 
låg kontaktresistans. Den trådlindad e poten
tiometern, graderad 0--6 dB, bör också vara 
av god kvalitet, exempelvis fabrikat »Colvern». 
För graderingen av denna anslutes enklast 
en högres ist iv voltmeter mellan jord och po
tentiometerns mittuttag. En späning på 10 V 
påföres dämpsatsens ingångsklämmor, dämp
satsen ställes in på O dB, och kalibreringen 
0--6 dB sker därefter efter värdena i tabell 1. 
I läge -3 dB skall alltså potentiometern vara 
inställd så, att utgångsspänningen är= 7,08 V 
i~ läge -6 dB 5,02 etc. 

-I -35 -r44 ---t-1B lB , 1B lB 
I , . 
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Fig. 3. Måttskisser för chassiet och plåthöljet för den variabla dämpsatsen. Obs. 
Endast två hål i stället för tre är upptagna för utgångsklämmorna. Vidare saknas 
hål för omkopplare »Hög impedans-Låg impedans». Detta hål anbringas mel: 
lan in- och utklämmorna_ 
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I 
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I 
1 
I 
1 
I 
I 

I 
j 

Hur det mekaniska är utformat, framgår strumentet litet Hammertonelack i sympatisk 
a v måttskisserna. Kostar man sedan på in- färg, så blir det hela genast mera tilltalande! 

Enkel signalsökare 
Man kan på detta sätt lokalisera felet , då 
detta måste filmas efter det ställe där signa
nalen upphör. 

Vid felsökning i en radiomottagare använder 
man sig ofta aven signalföljare, som var som 
helst i en koppling kan påvisa om där finns 
HF-, LF- eller modulerad HF-signal. 

Ett · schema för en batteridriven signalföl
jare visas i fig. 1. Som rör har använts lS5, 
men vilken diodpentod som helst kan an
vändas. 

Apparatens verkningssätt är följande: En 
modulerad HF-spänning påtryckes rörets st yr
galler över Ct , R t och C2, signalen likriktas 

R2 
3M 

i dioden, förstärkes i pentoddelen och blir 
hörbar i hörtelefonern.a. En LF-signal distor
deras visserligen genom likriktningen men 
blir hörbar. Omkoppling mellan HF och LF 
är därför onödig. Potentiometern R1 användes 
som volymkontroll. 

Om det blir nödvändigt att ansluta signal
följarens chassie till radiomottagarens bör 
man - om det är en allströmsapparat -
koppla in en kondensator mellan de två aupa
raternas chassier. 

Med en sådan här liJen apparat kan man 
»förfölja» en signal genom en mottagare, som 
inte vill fungera. En signal generator anslutes 
till mottagarens antenningång (ev. kan man 
använda sig av utsändningen från en radio
station), och man provar sig fram genom den 
defekta mottagaren. Man börjar med att prova 
ingångskretsen, sedan går man framåt genom 
MF-förstärkaren, detektorn och LF-förstärka-

Fig. 1. Pril~cipschema för enkel signalsökare. ren för att sluta med utgångstransformatorn. 

RADIO OCH TELEVISION - NR Il 1955 

(»Radio Ekko» 5-6/55) 

Kopplingsstöd 
Montering och koppling av små komponenter 
kan förenklas och göras. synnerligen tillta
lande om man använder sig av knepet i fig. 
Den grova förtennade tråden som lödes mel
lan centrumanslutningarna på två rör kari 
användas för montering och koppling av jord· 

ändarna på kondensatorer, motstånd etc. 
Glödtrådar och andra kopplingar ' bör följa 
chassiet som vanligt. Kom ihåg ah jorda cen
trumanslutningarna på båda rören i pärmaste 
jordpunkt, så som antyd~s i fig. 

(QST) 
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Radioindustrins FM -tills~tser 

De svenska radioleverantörer
na har slagit sig ihop om en 
gemensamt konstruerad och 
tillverkad FM-tillsats, avsedd 
att möjliggöra mottagning av 
dubbelprogrammet med mot
tagare utan UKV -område. Be
skrivning och trimningsanvis
ningar i denna artikel. 

D en av den svenska radioindustrien intro
ducerade FM-tillsatsen tillverkas i två model
ler, dels en typ avsedd för anslutning till 
växelströmsmottagare och dels en annan typ 
avsedd för anslutning till allströmsmottagare. 
Priset är för båda modellerna kr 100 :-. 

FM-tillsatserna anslutes till befintlig rund
radiomottagares nålmikrofon uttag ; LF- 6th 
slutsteg samt högtalare i den befintliga rund
radiomottagaren utnyttjas alltså. Anslutning 
kan givetvis också ske till befintlig LF-för
stärkare. Båda tillsatserna har egen strömför
sörjningsdel. 

FM -tillsatsen för växelström, vars princip
schema och utförande framgår av schemat i 
fig. 1 och fotografierna i fig. 2 och 4, är av
sedd för anslutning till växelspänningsnät 
110-240 V. Rörbestyckningen omfattar rören 
ECC85, EF85, EF80, EAA91, EZ80. Motsva
rande rörbestyckning i allströmsvarianten, vars 
principschema återges i fig. 5, är UCC85, 
UF85, UF80 och UY85. I stället för dubbel
dioden EAA91 användes här två germanium
dioder DA 72. 

PrincipschelDat 

Schemorna för 'de båda alternativen är prak
tiskt taget identiska frånsett strömförsörjnings
anordningarna. Anslutningen till befintlig mot
tagares nålmikrofonuttag blir också något av
vikande. I allströmsvarianten sker anslutning 
via en två trådig skärmad kabel, vars ytter
skärm anslutes till höljet på kvotdetektorn, 
som i sin tur chassiförbundits via en skydds
kondensator på 5 nF. Se fig. 5. I växelströms
tillsatsen sker anslutning via en skärmad en
kelledare. Se fig_ 1. 

I tillsatserna ingår ett gallerjordat HF -steg 
(VlA ), som erhåller AFR-spänning från 
begränsarrörets gallerkrets. Självsvängande 
blandarrör (V lB) utnyttjas i blandarsteget och 
genom konventionell bryggkoppling förhindras 
oscillatorspänningen att nå HF-rörets anod-

Fig. 3. Trimpunkterna i 
radioindustrins FM-till
sats, växelströmsvarian
ten. Beteckningarna 
överensstämmer med mot
svarande beteckningar i 
principschemat i fig. 1. 
Jfr även fig. 2. 

Fig. 2. Chassiet för radioindustrins FM-tillsats, växelströmsvarianten. Längst 
t.V. nättransformatorn, längst t.h. avstämningsenheten med avstämningsratten. 

Fig. 1. Komplett principschema för radioindustrins FM-tillsats, växelstIömsvarianten. 
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krets med för hög nivå. Tillsatsen uppfyller 
tyska· normer för max. tillåten störutstrålning 
(svenska normer saknas). Genom en viss grad 
av positiv motkoppling iblandarsteget erbål
les ökad inre resistens i blandarröret. För
stärkning sker i ett MF-steg (V 2) efterföljt av 
ett begränsarsteg (V 3) i vars anod krets band
filtret för en kvotdetektor ingår. 

Trimning 

Tillsatsernas trimpunkter anges (med samma 
beteckningar som i principschernorna) i fig.3 
och 6. Trimningen kan lämpligen utföras. med 
FM-tillsatsens utgång ansluten till en ordinär 

, rundradiomottagares ingång för nålmikrofon, 
varvid man över mottagarens utgång anbringar 
en outputmeter (exempelvis över mottagarens 
uttag för extrahögtalare). En rörvoltmeter an
slutes över kyotdetektorns laddningskonden
sator Cl . (Obs. negativt utslag erhålles här!) 

. l) Anslut signalgeneratorn till styrgallret på 
röret V 3' Ställ in signalgeneratorn på 
frekvensen 10,7 MHz, utgångsspänning ca 
50 m V. Ingen inre m;dulering. 

2) Trimma primärkretsen i kvotdetektorn 
(Tu) till max. utslag på rörvoltm~tern. 

3) Slå på inre modulering, 30 % (AM), i 
signalgeneratorn (l0,7 MHz) och trimma 
sekundärkretsen T aB till minimum utslag 
på outputmetern. 

4) Flytta signalgeneratorn (l0,7 MHz) till 
styrgallret på rör V 2 och slå ifrån inre 
moduleringen, utgångsspänning 3 m V. 

5) Trimma T 2A och T 2B till max. utslag. 

6) Flytta signalgeneratorn (l0,7 MHz) till 
trimpunkt To' Ställ in utgångsspänningen 
på 20 mY. 

7) Topptrimma krets TIA och T lB. 

8) Flytta signalgeneratorn . till antennkläm
morna och ställ in den (ingen inre modu
lering) på 90 MHz. Tillsatsens avstäm
ningsratt inställes likaledes på 90 MHz. 

9) Oscillatortrimmern C2 inställes för max. 
utslag på rö~oltmetern. 

10) Ställ in signal generatorn på 97 MHz. 
Tillsatsens avstämningsratt likaledes på 
97 MHz. 

Fig. 4. FM-tillsatsen, växelströmsvarianten sedd underifrån. T.v. avstämnings
enheten försedd med skärmat hölje. Genom hålet är trim kärna T lB åtkomlig. 

11) Trimma induktansen L3 till max. utslag 
på rörvoltmetern. 

12) Ny trimning vid 90 MHz enligt pkt 8. 
Därefter förnyad trimning vid 97 MHz 
enligt pkt 9. 

13) Ställ in signalgeneratorn på 90 MHz, li
kaså tillsatsens avstämningsratt. 

14) C3 intrimmas för max. utslag på rörvolt
metern. 

15) Signalgeneratorn inställes på 97 MHz, 
likaså tillsatsens avstämningsratt. 

16) L2 intrimmas till max. utslag på rörvolt
metern. 

17) Förnyad trimning vid 90 MHz enligt pkt 
13. Därefter kontroll av trimningen vid 
97 MHz enligt pkt 15. 

18) Ställ in signalgeneratorn på 94 MHz, li-
kaså tillsatsens avstämningsratt. 

19) Ll intrimmas för max. utslag på rörvolt-' 
metern. 

Anm. Trimning enligt pkt 13-17 kan även 
utföras så att tillsatsens ratt inställes på 90 
resp. 91 MHz, varefter Ca och Li intrimmas 
för max. brus. 

Fig. 6. Trimpunkternas belägenhet 
på FM-tiIlsatsen, allströmsvarian
ten. Beteckningarna överensstäm
mer med motsvarande beteckning
ar i fig. 5. 

o 
O 

Fig. 5. Principschema för radioindustrins FM-tillsats, all
strömsvarianten. 
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Våra läsare är välkomna med bidrag 
under denna rubIik: knepiga kopp
lingar och mätmetoder, Uittillverka
de detaljer, enkla och effektiva hjlllp
medel för service och felsökning etc. 
Varje infört bidrag honoreras med 
kr:5:-. 

Koppling för variabel högtalar
dämpning 

Högtalare med hög verkningsgrad (kraftigt 
fält, låg resistans i talspolen) kan dämpas 
mycket effektivt, om förstärkaren har låg ut· 
gångsimpedans. Detta- är lätt att åstadkomma 
med positiv strömåterkoppling enligt nedan· 
stående schema. Rm är av storleksordningen 
0,1 ohm och kan lätt tillverkas av ett stycke 
motståndstråd eller tunn koppartråd. P är en 
potentiometer, som bör ha litet värde i järn· 
förelse med förrörets katodmotstånd, 100 ohm 
är lagom. 

Om en utgångsimpedans lika med noll öns· 
kas, kopplas en växelströmsmeter till förstär
karens utgångsklämmor, högtalaren kopplas 
till och från under det att poteniiometern P 
justeras. När samma spänning avläses på volt· 
metern antingen högtalaren är tillkopplad. 
eller inte, är utgångsimpedansen lika med noll. 
Om tillgång till tongenerator icke finnes, går 
det lika bra att mata 50·periodig växelström 
från en potentiometer över en glödlindning till 
förstärkarens ingång. 

42 

Det är förstås av vikt att ge akt på den åter· 
kopplade spänningens fas, så att faktiskt posi· 
tiv strömåterkoppling erhålles (växla ev. an· 
slutningstrådarna till utgångstransformatorns 
sekundärlindning). Givetvis bör förstärkaren 
även vara fÖrsedd med negativ spänningsåter· 
koppling på konventionellt sätt. (T·G GJ 

Summer för telegrafiträning 

Man kan göra en mycket billig och ändå 
fullt användbar summer för telegrafiträning 
aven gammal nättransformator och magneti· 
seringsspolen från en elektrodynamisk hög· 
talare samt en kondensator, vars värde väljes 
så att exempelvis 8:e övertonen hos nätfre· 
kvensen framhäves (400 Hz). Värdet på kon· 
densatorn får utprovas så att resonans vid 
lämplig överton erhålles. Magnetiseringsspo· 
len placeras helt enkelt utan järnkärna ovan· 

på transformatorn. Det hela kan kopplas ul?P 
på en träplatta. Hörtelefonerna bör vara på 
ca 2000-3000 ohm. (E ej 

Gripanordning 

Ofta händer det att man tappar en skruv, mut· 
ter e.d. på något svåråtkomligt ställe i en radio· 
apparat. En enkel och effektiv gripanordning 

kan lätt åstadkommas genom att man sätte~ en 
krokodilklämma på en böjtång enl. fig. 

(Hiibert) 

Sänkning av basresonansfrekvensen 
hos högtalare 

Resonansfrekvensen hos billiga högtalare kan 
ofta sänkas till halva värdet eller däromkring 
med följande metod: 
Fukt~ den yttre korrugerade kanten av ko

nen med aceton. Mata därpå så mycket 50· 
periodig växelström på talspolen, som högta
laren tål. Det går vanligen bra med 5 eller 
6,3 volt för 3·ohmshögtalare. För sex tumshög· 

n~· W.::J 
Isole~~ I 

• talare och mindre bör lägre spänning använ· 
das. Sedan acetonet fullständigt torkat avbry· 
tes behandlingen. Femton a tjugo minuter 

• Magnetiseringsspole brukar vara lagom. (T·G GJ 

se lenfo toce Ile r 
Selenfotocellen omvandlar tröghetsfritt den inkommande ljus
mängden i elektIisk energi. Den behöver inte som andra foto
celler en särskild spännings källa utan sörjer själv för den för 
kretsen erforderliga spänningen. S. A. F. selenfotoceller har stor 
hållbarhet samt är små och lätta att montera. 
Selenfotocellerna tillverkas av vårt systerföretag Siiddeutsche 
Apparate-Fabrik (S. A. F.) i Niirnberg. 

Selenfotocellen kan med fördel användas i: 
• Bärbara ljusmätare • Automatiskt brandalarm 
• ExponeIingsmätare • Skymningsbelysning 
• Signalanläggningar • Rökprovare 
• övervakning av fabrikations • Flamvakter m. m. 

förlopp 

Element utan fästanordning 
Utförande 

I 
Beställn.-

I 
Mått i I Verksam 

I nr mm yta ca cm' 
T 902 125 5 X 5 0,2 
T 902 117 10X 25 1,25 

Rektangulära T 902 111 1aX 42 4,3 
T 902 109 22 )( 40 5,9 
T 902 131 80 X 80 55,0 

I 
902 101 

I 
180 

I 
1,4 

I 
Runda 902 103 32 0 5,9 

902 105 45 0 12,5 
902108 102 0 69,0 

Element med fästanordning 

I Beställnings-Iytteldiameter I Inbyggt fotd-I Verksam I 
nr mm element yta ca cm' 

I Z 1801 I 28 0 I 902 101 I 1,4 I 
Z 6701 80 0 902 106 28,3 

Pris kr. 

9:-
10:-

~~~ = ' 
35: -
10: -
13: -
15: 50 
45: -

Pris kr. 

13:-
29 : -

ftB Standard Radiofabtik 
JOHANNESFREDSVÄGEN 9 -Il, BROMMA 

Telefon: Stockhohn 252900. Telex: 1165 
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Vridbart nålmikrofonhuvud 
• • 
I ogee~·H;"g serie 

* HBP 61-1 
... med av 

* varandra 

* oberoende 
:\< karaktäristika 

:\< för standard- och 

:\< mikrospårsafiren 

* db • . 

+10 

* +5 
REF : 

o * I VOLT. 
-s 

* 
* 

* 

-10 .... 
-IS 

... .. -
-20 

" 

so 

:\< 

:\< 

I detta nålmikrofonhuvud tillämpas en helt ny princip för 
kopplingen mellan safir och kristall. Med två var fi?r sig variabla 

detaljer erhålles av varandra oberoende karaktäristika för standard·· och 
mlkrospårsafiren. Safirnålarn,a äro lätt utbytbara och av speciell konsol

form med avsevärd verti~al rörlighet, vilket ,kompenserar »pinch-effekten». 
Rörligheten i sidled har härigenom kunnat ökas så att 

följsamheten är stor även vid de kraftigaste modulationer. Den 
höga utgångsspänningen är tillräcklig för van~iga radioapparater. 

leder utvecklingen 

Generalagent: 
\ 

ELEKTRONIKBO~AGET AB 
Barnängsgatan30 - STOCKHOLM Sö. - Telefon 449760 

. -

/ 

Acos-produktema Ikydden genom patent, patentansökningar och inregistrerade varumörken i alla 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, ~ N G L A N D 
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Nya tyska mätinstrument ... 
(Forts. fr. sid. 33) 

För frekvensområdet 1700-2700 MHz, som 
inkluderar det för radiolänksystem reservera
de området omkring 2000 MHz, har Siemens 
& Halske en liknande typ av mätsändare, 
Rel 3 W 59 (fig. 3). I denna användes ett 
skivrör 2C40 som oscillatorrör. Med hjälp av 
en svängbar kopplingsslinga i giJller-anod
kretsen kan utgångs spänningen regleras kon
tinuerligt. 

För ännu högre frekvenser 2400-4500 
MHz har utvecklats en mätsändare (typbe
teckning Rel 3 W 513). Som sändarrör i den
na utnyttjas en reflexklystron och som av
stämningsledning utnyttjas en koaxialled
ning. Vid avstämning av koaxialledningen 
ändras samtidigt spänningen på reflexklystro
nens reflektor, varigenom maximal utgångs
effekt ca 50-100 mW uppnås inom hela 
frekvensområdet. Mätsändarens frekvenskon
stans är 1(}-5. En i fråga om koppling och 
uppbyggnad likartad mätsändare är Rel 
3 W 515, som är avsedd för frekvensområdet 
4400-9100 MHz. 

Frekvensmätare 

Frekvenser inom mikrovågsområdet kan upp
mätas med hög grad av noggrannhet med till
lämpning av ett överlagringsförfarande. Man 
uppmäter den 'svängningsfrekvens, som upp
träder då en noga kalibrerad signalspänning 
får interferera med den signalspänning, vars 

" 

Fig. 4. Frekvensmätare typ 3F1l3 för fre
kvensområdet 900-3000 MHz . 

• frekvens man vill uppmäta. Den uppmätta 
svävningsfrekvensen ger direkt skillnaden mel
lan den kalibrerade frekvensen och den sökta 
frekvensen. Den kalibrerade spänningen er
hålles vanligen genom fIerfaldning av frekven
sen från en kristallstyrd rörsändare. 

Med frekvensmätare, typ Rel 3 , F 113 
(fig. 4) kan frekvensen uppmätas inom om
rådet 900-3000 MHz med en noggrannhet av 
5 '1(}-6 _ För grovrnätning utnyttjas' i detta in
strument en inbyggd resonansrnätare av absorp
tionstyp, som ger 0,5 % noggrannhet. Vid 
den noggrannare frekvensmätningen utnyttja,s 
den 10:e upp till den 15:e övertonen från en 
röroscillator, dimensionerad för extremt hög 
konstaris och kontinuerligt variabel inom 
frekvensområdet 95-105 MHz. Övertonerna 
från denna oscillator j ämföres med den fre
kvens, som skall mätas. Kalibre~ingsoscilIa
torn är uppbyggd som en »VFX», dvs. den 
består aven kristallstyrd oscilla:tor+en hjälp
oscillator .med variabel frekven~, vilkas sig
nalspänningar blandas varefter stil:nma- eller 
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TERMISTORN 
. motståndselementet, 'Vars resistans 

a'Vse'Värt minskar med temperaturen 

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

Motståndsmaterialet 

i termistorn utgör en blandning av metalloxi

der av halvledartyp, som vid fabrikationen 

behandlats på sådant sätt, att stabila och re

producerbara motståndsvärden erhållas. 

, 

TERMISTORN har ett vidsträckt användningsom

råde och erbjuder enlfl,a IÖllningar på bl. a. följande 

problem: 

l Mätning och kontroll av temperaturer från -;-100' C , . 
upp till +300' C med en noggrannhet av ± 0,01 0 c. 

2 Kompensation av temperaturfel i exempelvis preci

sionsinstrument. 

30mkopplingsanordningar, reläfunktioner, utan rör

liga kontakter. 

4 Spänningsstabilisering även för höga f:ekvenser, 

spänningsreglering, 

5 Mätning av värmeledningsförmåga 

gaser. 

vätskor och 

, 

TERMISTORN tillverkas huvudsakligen i två grundtyper, den 

direkt och den indirekt, upphettade med de ovan angivna olika 

användningsområdena. Själva termistorkroppens resistans i kallt 

tillstånd kan ges en mångfald olika värden. För att förbilliga 

framställningen tillverkas dessa emellertid i ett begränsat antal 

standar~värden, från 200 ohm till 500.000 ohm, som är lämpade 

för praktiskt taget alla ifrågakommande användningsområden. 

AB Standard Rodiofabtik 
Johannesfredavägen 9 - 11, Bromma 

Telefon: Stockholm 252900. Telex: 1165 
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~ 
SlEMENS 

Utan rör 
utan batteri 
utan nätanslut~ing 
klarar vår lilla behändiga 

HF-MUL TIZATA 
spänningsmätningar från ett tiotal millivolt upp till 
1000 V inom frekvensområdet 30 Hz - 450 MHz 
(med och utan likströms-komposant) . 

Vi leverera även högvärdiga oscillografer samt vi
sande och skrivande instrument för ton- och hög
frekvens. 

FA B R I K A N T: S I E M E N S & H A L S K E A K T I E N G E S E L L S C HA FT 
. Berlin· Munchen MS/55180 

GENERALAGENT: SVENSKA SlEMENS AKTIEBOLAG 
Mötinstrumentavdelningen 

Stockholm · Göteborg· Malmö' Sundsvall- Norrköping·Skellefteå·Örebro·Korlstad ·JÖnköping· Uppsala 

• 

skillnadsfrekvensen uttages. Svängningskret. 
sen i hjälposcillatorn består aven temperatur
kompenserad rumsresonator med högt kapa
citansvärde och med låga förluster .• Parallellt 
med denna ligger en liten vridkondensator 
med linjär frekvensskala. Ett precisionsdrev 
möjliggör inställning och- avläsning av'frekven
sen med en noggrannhet av 5 '10-6• Mätresul
tatet erhålles som produkten av den avlästa 
frekvensen och det på resonansrnätaren vid 
grovmätningen avlästa »ordningstalet». 

Reflexionsfaktormätare 

För anpass~ings- ~ch impe3ansmätningar in· 
om mikrovågsområdet har Siemens utvecklat 
en »bryggreflektormeter» (fig. 5). Denna ap
parat baseras i princip på den inom tele-

Fig. 5. Reflexionsfaktormätare typ 3R29 för 
frekvenser mellan 50-800 MHz. 

\ 

tekniken välkända mätkopplingen för upp
mätning av missanpassning. I stället för den 

" i ,denna mätkoppling ,vanligen använda diffe
rentialtransformatorn utnyttjas emellertid en 
dubbel rumsresonator, i ,vars symmetripunkt 
generatorspänningen påföres koaxiellt. Anslut
ningen för mottagaren sker i resonatorns sym
metriplan i förbindelsepirnkten mellan »Nor
mal» och mätobjektet. Med detta instrument 
kan reflexionsfaktorn uppmätas inom frekvens
området 50--800 MHz. 

\ 

Effektmätare 

Effektrnätning vid mikrovåg har hittills van
ligen skett med bolometrar eller termistorer , 
i vilka en bestämd. del av den genom en mät
ledning (koaxial- eller vågledare) flytande 
högfrekvenseffekt.en avgrenas och omsättes i 
värme. Den avgrenade HF-effekten jämföres 
med den effekt som ·förbrukas i en likströms
krets, som avger samma värmeverkan. 

Vid den termiska effektmätaren Rel 3 U 81 
(fig. 1)., som är använd·bar för frekvensom
rådet 0--5000 MHz omvandlas den högfre
kvenseffekt, som skall mätas i ett till koaxial
ledningens karakteristik anpassat avslutnings
motstånd. Vid omvandlingen alstras en mot 
högfrekvenseffekten proportionell temperatur
differens. Denna temperaturskillnad uppmätes 
med två på ledningens yttersida anbr~ngade 
givare, som ingår i en bryggkoppling. 

Man kan med denna apparat uppmäta 
HF-effekt mellan 20--100 mW, och i kom
bination med en effektdelare kan mail upp
mäta effekter upp till 10 eller 25 W. 

Avslutningsmotstånden ändrar sitt värde så 
obetydligt, att effektrnätaren också kan ut
nyttjas som spänningsmätare med en inre 
resistans av 50 eller 60 ohm. En mätspänning 
av l V motsvarar en nögfrekvenseffekt av 
16,7 mW . 
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P·ULV 'ERKÄRNOR 
FERRITER . \ 

, 
L A B O R A T O I R E I N D U S T R I E L D E P H Y-S I q U, E A P P LI Q U E E 

67., 
\ 

rue Marie - Anne Colombier ' 
, . 

BAG NOL ET (Seine) 

, , 

Representant för Sverige: 

AKTIEBOLAGET ® TELEKONTROLL 

MÖRSILSGATAN 3 - STOCKHOLM-VÄLLINGBY - ' TEL. 379430 ' 
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Omformare AM PE-73-CM 
Primär 28 V-19 A, sekundär 1000V-

0,35 A . ............... kr. 100:-

Omformare AM 
Primär 27 V-1,23 A, sekundär 220 V 

-0,07 A ................ kr. 50:-

Omformare Tysk U 20 a 3 
Primär 12 V-lO A, sekundär 370 V-

0,16 A. Avstört . . ...... kr. 100:-

Omformare Tysk med vibrator 
Primär 2 V, sekundär' 90 V kr. 35:-

Batteriersättare 
'Primär 75-110-150-220 V 
Sekundär 4-2 'v / 1,3 A, i45 V / 40 mA, 

210 V / 30 mA. Stabiliserat och av-
stört .................. kr. 200:-

Enstaka exemplar av andra typer. 
\ 

BaHerimoHagare K.W.e.A. 
Frekvensområde 980-10200 KHz 
Batterier 2 V o 105 V 
Högkänslig / mottagare endast 

700 kr 
KONDENSATORER 
0,25 ftF 250 V. Provspänning 

',50 V ....... . . ............. 2:-
1 ftF 250 V. Provspänning 750 V 2: 25 
4 ftF 250 V. Provspänning 750 V 2: 50 
2 ftF 2000 V. Provspänn. 6000 V 10:-
4 ftF 2000 V. Provspänn. 6000 V 16:-
Hörtelefon enkel 2X 27 g .... 5:-

» dubbel 2X 1000 g .. ' 10: -
Flygarhuva med hörtelefon och 

strupmik .................. 25:-
Strupmikrofon med brytare .. 10:
Förgreningskontakt, stiftav-

stånd 19 mm, 3-dubbla ut-
tag . .. .. ..... .............. 2: '-

- Hållare för koaxialkabel 0 10-
20 mm ....... . .... . ... .. .. . 

D:o 0 15-3,0 mm ..... . ..... . 
Blenkare för telefon ....... . 
TRANSFORMATOR 
Primär +15, +7,0. -7, -15, 

110, 220 V . Sekundär 2X600 

0:50 
0:65 
3:-

+5, -5 %, ca 800 mA ...... 75:-
Drossel10 Henry, = 80 g, 0,8 A 45:
Diverse sändar- och mottagardelar, 
elektronrör m. m. 

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

Signalgenerator 

En ny signalgenerator har introducerats av 
Elektronikbolaget AB, Stockholm. Denna ge
nerator med typbeteckning 67 A, som tillvf r
kas av det engelska företaget Taylor Electrical 
Instrument Ltd, är avsedd huvudsakligen för 
servicearbeten på TV- och rundradioappara
ter. I instrumentet ingår en Colpitts-oscillator, 
som ger närmast konstant utspänning över he
la frekvensområdet 100 kHz-120 MHz. Detta 
område är uppdelat i sex delområden med en 
total skallängd av 1,2 m. Med andra överton 
erhålles signalspänning med frekvens upp till 
240 MHz. 

Firma S. PAULSSON . Albydalsgatan 6, SOLNA Lägsta utspäiming vid lägre frekven8er är 
ca l ft V och något högre vid högre frekven-

UNIVERSALINSTRUMENT 
.... • j "" 

Mätområden: 
Likspänning 
Växelspänning 
Likström 
Motstånd 
Inre motstånd 

Pris : 

Generalagent 
för Skandinavien: 

I 

KVALITETSINSTRUMENT I FICKFORMAT. 

METALLKApA ger magnetiskt och mekaniskt skydd. 

JUVELLAGRAD VRIDSPOLE. Shuntar och förkopplingsmotstånd med 1 % 

tolerans. 

STOR LÄTTLÄST SKALA., 

sMA. DIMENSIONER: 85X120 X 35 mm. 

LAG VIKT: ca 350 g. Medföres lätt i ficka ' eller väska. 

STABIL UPPBYGGNAD med lätt !ltbytbara delar. 

INGA OMKOP~LARE. Kraftiga jackar, som giva god kontakt . 

• 

27 Z 
~5-25-25~500 V 
~5-25-250-500 V 
~1-1~100 mA 
~10 ~100 kohm 
1000 ohm/ V 

Kr_ 58:-

Levereras komplett med testsladdar och inbyggt batteri. 

27 C 
0-5-25-250-1000 V 
0-5-25-250-1000 V 
~1-10-100 mA 
~10 ~100 kohm 
1000 ohm/ V 

, 
Kr. 58:-

P 3 
~10-5~25~500-1000 V 
0-1~50-25~1000 V 
~,25-1~250 mA 
d-l0 kohm ~1 Mohm 
4000 ohm/ V 

Kr. 78:-

'Skeppsradio SCANDIA Box 32.8, Göteborg 1 
Tel. 2.3' 9451, 2.333 51 
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ser. Effektiv skärmning ger obetydlig direkt 
strålning. I apparaten ingår en separat ton
frekvensoscillator för 400 Hz, med vilken 30 % 
amplitudmodulering kan erhållas. Tonfrekven
sen, 0-5 V, kan också tas ut från särskilda 
uttag på frontpanelen. 

Elektrolytkondensatorer i sub miniatyr
utförande 

Transistorernas genombrott har medfört stor 
efterfrågan på kondensatorer i subminiatyr
utförande. Då det krävs relativt höga kapaci
tansvärden i de lågimpediva transistorkretsar
na, är det huvudsakligen endast kondensatorer 
med elektrolyt, som kan komma i fråga i det
ta sammanhang. 

Fem nya typer av elektrolytkondensatorer i 
subminiatyrutförande har introducerats av 
The Telegraph Condenser Co Ltd i England. 
De nya kondensatorerna med typbeteckningen 
CE58 har dimensionerna 15X3 mm· (diam.) . 

\ 

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

R1155 mottagare ........ 250:-

RF24 converter . ......... 24: -

WS38 w alkie- talk ie .... .. 39: 50 

AN/ APA- l oscillograf .. 145:-

144 Mc/s avstämn.-kretsar 16: 50 

3A RF- instrument ....... 10: 50 

5 mA vridspoleinstrument 10: 50 

No 58 Mk I walkie-talkie 400:-

Begär vår a prislistor över r adio
materiel samt uppgifter , om av
betalningsvillkor. 

VIDEOPRODUKTER 
GÖTEBORG 38 

BYGG SJÄLV 
TV: mottagaren! ' 

NU 
finns komplett byggsats 

till den i nr 9/54-3/55 
i Radio & Television be

skrivna TV-mottagaren_ 

Radio- och avböjningsdel med bredbands- 14" 
Bildrör 

17" 
högtalare .... . ...... . .... .. .. ... ... . . kr 315:- kr 315:-

Bildrörsdel .. . .. . ..... .. .......... .. .. . kr 310: - kr 360:-
Komplett byggsats . ........ . ..... .... ... kr 625:- kr 675:-

Vi hjälper Er gärna tillrätta med trimningen. 
Ovanstående mottagare kan även byggas för kanal 5 och 9. 

Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM 

Telefon 20 28 64 

Det finns en lämplig 

Hirschmann . A N T E N N 
för varje fordon. 

En Hirschmann-antenn är stänk
skyddad, rostfri, klimatsäker och 
därför absolut tillförlitlig. 

Sido- och toppantenner med pa
tenterat böjstycke, som möjlig

gör montage av antennen 
i överensstämmelse med 
bilens linjer. 

Representant : AB CHAMPION RADIO, Stockholm, Göteborg, Malmö. 

\ 
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"------------------------------------.,, De kan användas inom temperaturområdet 

50 

I(atodstråleoscilloskop 
_30 0 -+60" har kapacitanser från 0,1 till 
10 ,uF och är avsedda för arbetsspänningar 
varierande från 1,S till SO V. 

Svensk representant: Forslid & Co, Stock· 
holm. med likströmsförstärkare från 

RADIOMETER, Köpenhamn Brusgenerator för centimetervågor 

Svenska AB Philips har på svenska mark· 
naden introducerat ett brusgeneratorrör, KSOA, 
avsett för centimetervågor. Brusnivån är för 
detta rör praktiskt taget oberoende av om· 
givningens temperatur och strömstyrkan ge· 
nom röret. Data för röret framgår av tab. L 
Lämpligt schema för alstring av brus visas 
i fig. L 

Ett litet transportabelt osciIJoskop med 
följande huvuddata : 

Frekvensområde : 

likspänning till l Mp/s på båda 
förstärkarna 

Känsli,ghet: 

y -förstärkaren: 0,6 mmlm VeH 
X-förstärkaren: 0,·1. mm/mYeH 

Svepsystem: 

Vippfrekvens: 10-300.000 pJs 
Svephastighet: upp tiIJ 10 mml fl s 

500volt 

Prospekt översändes gärna på begäran 

GENERALAGENT, 

BERGMAN & BEVING AB 
Fig. L Schema för brusgenerator med röret 
KSOA. 

Birger Jarlsgatan 9 - STOCKHOLM 7 - Tel. 235960 
Ny adress elter ca 1 januari 1956: 

Karlavägen 76 - STOCKHOLM 10 - Tel. 679260 

Tab. 1. Data för brusgeneratorrör KSOA 
från Philips. 

Glödspänning : 2 V 
GlÖdströII).: 2 A 

Berec-Englands bästa batterier 
- ; alla välsorterade affärer 
Berec "Batrymax" radiobatterier är kraftmättade - liksom solen. 
Speciell "Iayer cell construction" fordrar mindre utrymme och ger 
längre livstid än något annat batteri ave liknande storlek. Kunderna 
får flera lyssningstimmar bill igare - Ni fär större försäljning. 

TORRBATTERIER 
föl' fick-och stavlampol', I'adio-och hÖI'appal'atel' 

""",,,,.,,,,""",: TRYGGVE SUNDIN, Riddargatan 23A, Stockholm. 

Tel: 6n I 68, 6n I 69, 6n170. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 11 - 1955 



Anodspänning ; ca 165 V 
Anodström ; 125 mA 
Brusniv~ (koppling enligt fig. l ) ; 19,3 dB. 

Tvåpoliga kvicksilverströmbrytare 

Ebert Electronics Corp. i New York har bör
jat tillv·erka tvåpoliga kvicksilverreläer för 
högre e'ffektbelopp, exempelvis 7 A vid 220 V, 
lämpliga för motorkontroll, fjärrkontrollan
ordningar m.m. Reläerna är hermetiskt inne· 

slutna, och de kan därför även placeras utom
hus. Vissa konstruktiva förbättringar lär ha 
vidtagits jämfört med tidigare konstruktio
ner. 

Svensk . representant; AB Bromaneo, Slock
holm. 

Erkän'd 
välkänd 

Säljes i Sverige endast A B 
av ensamförsäljaren 

Det finns 
bara en 
tillverkare 
i Europa 
av 

Original 

OAK 
omkopplore och 
strömbrytare 

- NSF limited Keighley, 
Yorks, Englond 

- the switch people -

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

OAK 

Il 
GAK 

IMPULS 
OBS! Ny adre .. ! 

Kontor och laler S,t Erikspion 7, Stockholm 
Telefon växel 340850 

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

för tekniker, servicemän, amatörer 

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

Även ledande radioindustrier utbilda nu sin servicepersonal 
elter denna kurs! 

Klipp ur eller skriv av kupongen! r------------Till AB BEVA-TEKNIK, linköping 
För att Ni skall få en uppfattning om kursen erbjuda vi Eder 

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

första brevet (j R A T I S 
till påseende under 10 dagar. Önskar Ni ej deltaga i kursen har Ni endailt att returnera brevet i ett portofritt kuvert Ni samtidigt erhåller. 

Al lEVA-TEKNIK LINKÖPING 
TEL. 40090, 20259 

I 
I 
I 
I 

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

I Adress ............................. , . ............. . 

I Postadress R. & T. 11 

, 
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KINSEKISHA 

KRISTALLER 
• 

40-80 meter amatörband. . 16:-

16 Me/s, för 9-dubbling till 
144 Me/ s .............. 21:-

455 kels filterkristall .... 18: -

560 kel s filterkristall för 
R 1155 ................ 18:-

100 kel s frekvensnormal .. 24: -

200 kel s kalibratorkristall 16:-

3500 kel s kalibratorkristall 16:-

Vi offerera gärna kristaller med 

andra frekvenser för leverans från 

Kinsekisha Laboratory, Ltd. Samt

liga ovanstående kristaller ha tv

leransen 0.01 % inom temperatur

intervallet 20-50· C. 

• 
VIDEOPRODUKTER 

GÖTEBORG 38 

"\ Geiger-räknare för uranletning 

Ingenjörsfirman L G Österbrant, Jönköping, 

har översänt tekniska data för en enkel Gei

ger-räknare av det amerikanska fabrikatet 

Detectron Comp., New York. Instrumentet, 

som är avsett för fältbruk och lämpligt bl.a . 

Geiger-räknare för fältbruk. 

för lokalisering av uranfyndigheter, är försett 

med ett vridspoleinstrument, som är kalibrerat 

i milliröntgen per timme. Genom en kompen

seringskoppHng kan man erhålla O-utslag även 

i områden med relativt hög »bakgrundsstrål

Ding». Dimensionerna är ca 11 X 16 X 18 cm 

och vikten ink1. batterier ca 5 kg_ 

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

L I T E S O L D - litet, lätt lödverktyg - L I'T E S O L D 
Litet format 

Internationellt välkänd 

Tilltalande utförande 

EngeLSk toppkvalitet 

Snabb uppvärmning 

Obetydlig effektförbruk

Lång livslängd ning 

D~t Tätta lödverktyget 

för modern produktion 

Leveranser till bl. a.: Armen, Marinen oeh Flygvapnet oeh dem underlydande 

organ, Telestyrelsen, KTH, CTH, LME, Sv_ Radio AB, AB Bofors, SJ, SAAB, 

SAAJ, Standard Radio, Deeea Navigator & Radar AB, Pearl Mikrofonlabo

ratorium, Philips, NEFA, Luxor, Uddeholms AB m. fl. 

- Alla modeller i spänningar 6-250 volt -

Priser: ----------:l~Ö-:;-d:::sp:::e~ts::---
---------------

modell standard permatip 

"ETTAN",10W 
"TVAAN", 20W 
"TREAN", 25 W 
"FYRAN", 35 W 

19: -
21: 25 
22: 50 
25: 

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

K v a" t j t e'. r a b a t t e r. 

värmeskydd 

4:-
4: 25 
4: 25 
4: 75 

v.-ställ 

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

Tekniska upplysningar lämnas på begäran från generalagenten 

SI·GNALMEKANO 
Västmannagatan 74 - S T o C K H o L M 6 - Telefon 33 26 06 

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

Pris 13:25 

/ 

RADIO-PEN 
Se även artilC.el i nummer 5 

av denna tidning 

Levereras mot postförskott 

&I.EKTROIIIKKONTROLL 
Arkitektvägen 52 

BROMMA 

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

Hi-Fi-entusiaster! . 
Marknadens billigaste 

Hi -Fi anläggning 

Förstärkare med 
tillsats för radio, 
skivspelare och 
högtalare 

Endast kronor 495:

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatall 38 - STOCKHOLM 

UTFÖRSÄLJNING 
av udda instrument 

Rörvoltmeter Taylor mod. 
170 A _. __ ...... ... _ _ _ 250:-

Rörvoltmeter Silver Vo-
max mod. 900 ....... _ 275:-

Slutstegsprovare Frankie 
mod. RIO ._ ...... . . _.250:-

Capaeitetsmätare Taylor 
mod. 1l0e ............ 200:-

Signal generator Cartex 
mod. 915 ............. _ 300:-

Signalgenerator Champion 
mod. C48 .............. 250:--

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgat. 38 - Sthlm. 
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o 

CHAMPION presenterar en ny modell 
av den populära BAMBINO - en tip 

top modern apparat för allström, omkopplingsbar 
127 - 220 volt. En strålande apparat för UKV. 

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 

BAMBINO 4 
med F M - en liten 
prisbillig kvalitetsapparat 
för mellanvåg~ kortvåg och 
för DUBBELPROGRAMMET 

Pris endast kr. 228:-
m. reserv. f. P.K:s godk. 

Tekniska data: 
5 rör samt torrlikriktare: UCC85, 
UCH81, UFII9, UABC80, UL41. Ma-

giskt öga DM70. 
Högtalare: Oval 4X6". 
Dimensioner: längd 265, djup 130 samt 

höjd 190 mm. 
Färger: vitt, grått och maroon. 
Höljet: genomgjuten bakelit. 
Som på övriga BAMBINO-modeller 
är även denna fÖrsedd med utvän
digt utbytbar skallampa. 

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

\ 

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

270 Kanal 5-8, 7-11, 3 
element, l etage bestå
ende av vikt dipol, re
flektor och direktor. 
Först. ~ dB, riktv. 5:1. 

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

272 lika 270 1 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. 

Generalagent: Firma P. RICHTER 

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 

Box 1205. ". Stockholm 12 
Tel. 284771, 284.71 
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TAILORED 
I 

I 
I 

. 1 

FOR THE JOB 

It i~ by no means accidental that the Ferrograph 

has achieved so high a reputation in every country 

?o which exportation is possible, and at a price no 

,greater than that of an ordinary home recorder. 

One of the main contributory factors is that prac

tically all component parts used in the Ferrograph 

are made in our own works at South Shie1ds, having 

been expressly designed for the function they 

are to perform. 

Thus, by purposeful design, adequate control 

during manufacture, and strict inspection, standards 

have been established to which all WearitejFerrograph 

components conform. 

Mter assembly from such parts each Ferrograph 

is subjected to a multiplicity of tests, culminating in 

a pen-recorder trace of its response and wow. 

Only thus has the Ferrograph set and maintained 

the standard by which all other recorders 

are judged. · 

8RIE.F SPE.CIFICATION 

Twin Track 
(to International standards) 
Playing Sritish & American 

pre-recorded tapes 

Playing Time with 
1,750 ft . Reel 

45 minutes per track 
at 7t Lp.s. 

(other speeds pro rata) 

Quick Rewind in less than 
60 seconds 

Signal Lever Meter 
giving positive' reading 

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

at 7t Lp.s. 

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

Signal to Noise Ratio 
Setter than 50 db, 

200/ 12,000 c.p.s. 
Unweighted, including 

hum, 45 db. 

r Longterm Speed Stability 
I .5% Setter 

I 
I 
I 
I 

Manufactured by: I 
Wright & Weaire Ltd ., London. I 

Output Power 
2t watts into 15 ohms 

E.nquiries to: I 
Edstone Electrical Ltd., 131 Sloane Street, London, S.W.!. ..... 11111 ........... ... 
Service Agents: ~ , 

Ferrofon AB, _ -!!~.!k.!.! ... '" • 
Torkel Knutssonsgotan 29, Stockholm • "I _ 
Tel. 438684 

Telefonvakt med bandspelare 

Grundig Radiowerke i Tyskland tillverkar nu 

en speciell bandspelare »Teleboy» avsedd alt 

fungera som automatisk anrops svarare i teler 

fonabonnentens frånvaro. Det intalade med

delandet kan lh en längd upp till Ga 60 se

kunger. Den för inspelningen pÄ tonbandet 

avsedda mikrofonen utnyttjas samtidigt som 

högtalare för kontroll av det inspelade. Ström

förbrukningen är 10 W medan apparaten är 

i beredskapsläge och 25 W under avspelning. 

För upptagning av meddelanden frÄn den an

ropande abonnenten måste man använda se

parat bandspelare. 

Svensk representant: Son.oprodukter AB, 

Stockholm. 

R'ADIO ' ~~ ~y!/ 
k~n Ni grunderna? ~~' 

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

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

tönla brevet 

GRATIS! 
Ni alJgör därefter om Ni 

önskar fortsätta kursen 

eller ej. 

AB BEVA·TEKNIK •• LlNKÖPING 

. ' Sänd GRATIS första brevet I "Amatör· • 
kur8 l radioteknik och radio bygge samt 

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

I Namn: ..... .............................. -............ I 
I Adress: ................................................ I 

w.:0:'dr~. '.-' 'Iii' '.-' ,':&~l • 
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Kontaktdon av flat
stiftstyp "M-serien" 
2, 4, 6, 8, 12, 18, 
24 och 33 pol -
strömbrytare - om
kopplare - trådlin
dade potentiometr. 
och motstånd 
högstabila kol mot
stånd m.m. 

PAINTON 

Generalagent: AB ELEKTROUTENSILIER ÅKERS-RUNÖ-ST,OCKHOLM - Tel. riks Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 

o~ Nl 
FOTOMULTIPLIKATORRÖR 
Typ 6291 10 stegs fotomultiplikator med en känslighet av 60 [tA/Lumen. Diameter: ca 38 mm. Längd: 120 mm. 
Typ 6292 - samma som ovan, men med större. diameter: ca 50 mm. Längd: 145 mm. 

Ovanstående rör finnas i lager. 
Förutom ovannämnda rör har Du Mont även följande fotomultiplikatorer på sitt tillverkningsprogram: typ 6363, typ 6364 samt typ 6467. 

Infordra utförliga tekniska upplymingar! 

Generala g ent: 

Johan Lagercrantz 
Värtavägen 57 STOCKHOLM Ö Telefon 63 07 90 

RADIO OCH TELEVISION - NR 11 - 1955 
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CENTRALAB 
"Delta - T - Pad" 

Avsedd att användas som dämpsats i in

gångskretsen på förstärkare o. d., där 

man för anpassning önskar hålla konstant 

impedans. Typ MX som är avbildad ovan 

har ett mycket fördelaktigt pris och till

verkas med SO, 200, 500 eller 600 ohm. Den 

tål 1 watts belastning och största diam. 

är 38 mm. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

\. 

Clegant stil 
KVALITE 

Moderna grammofonskåp med rull

jalusi och metallinlägg utförda i hög

glanspolerad valnöt eller mahogny 

• 
IINIT 

tKLör Kocksgatan 5 
Telefoner: 
406526-438333 
STOCKHOLM 

För dubbel
programmet: 

FM 
tillsats 
för växel ström 

128:- Komplettera Er radioapparat med Champion FM

tillsats, omkopplingsbar för 110, 127 och 220 volt 

växelström. Anslutes till nätet och till grammofon

uttaget på den apparat Ni har. Magiskt öga. 

Elegant hölje i mahogny. 

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 

\ 

'I 

»Fåtöljhögtalare» 

Tele/unken har i Tyskland introducerat en ny 

typ av högtalare avsedd att inmonteras exem

pelvis i en öronlappsfåtölj. Dessa högtalare 

var ursprungligen avsedda att användas i mu· 

sikaffärer, där kunderna skulle kunna sitta 

bekvämt och provhöra skivor utan att nämn

värt störa omgivningen. 

Lustigt nog har det blivit en icke obetydlig 

efterfrågan från privatpersoner som har kom

mit underfund med att dessa högtalare är bra 

att ha även hemma; utan besvärliga hörlurar 

och utan att störa övriga familjemedlemmar 

kan exempelvis husets jazzbitne son med en 

sådan fåtöljhögtalare sitta och njuta av sina 

egna skivor. Eller husfadern kan få höra på 

ett radioföredrag, medan övriga familjen hör 

på exempelvis »Snurran», som samtidigt går 

av stapeln i andra halvan av det svenska dub

belprogrammet. 

Ny skivspelare från Garrard 

Garrard Engineering and Manu/acturing Comp. 

i Swindon, England, har introducerat en ny 

grammofonmotor modell 301 för tre olika has· 

tigheter, 331/ 3, 45 och 78 varv/min. Den nya 

motorn uppges ha extremt lå~ »wow» och 

»flutter» (0,2 resp. 0,05 %) och har praktiskt 

tae;et inget »rumble». De tre hastigheterna re

gleras med en speciell bromsanordning, vars 

verkningssätt baseras på uppkO!psten av vir· 

velstrÖmmar. 

RADAR 
Ingenjör med examen från tek
niskt läroverk eller institut 
samt med god praktik sökes för 
konstruktions- och laborato
riearbete. 

Upplysningar genom ingenJor 
Lange. Tel. 19 00 00. Ansökan 
med meritförteckning, uppgift 
om t il l träde sdå;g---' och"l'ö'nean'- ' 
språk sändes till: 

TELEFON AKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

Personalavdelningen Sthlm 32 
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Skivtallriken, som har 30 cm diameter, är 
exakt balan serad och gju ten i aluminium, vikt 
ca 3 kg. Motorn är omkopplingsbar för nät· 
spänningar mellan 100 och 250 V, 50--60 Hz. 

Svensk represeut nI: Garrard·Agenturen, 
Stockbolm. 

Drivmekanism för bandspelare 

Webster Electric Co i USA har översänt data 
för en ny bandspelarmekanism, avsedd att an · 
vändas vid installation i specialbeställda hi·fi· 
anläggningar. Apparaturen består aven meka· 
nism för två avspelningshastigheter 9,5 cm/ s 
resp. 19 cml s och har ett magnethuvud för 
dubbelspår. Frekvensområdet för apparaturen 

är 40--13000 Hz vid bandhastigheten 19 cm/ s. 
På mekanismen finns en kontroll för band· 
spolningen: snabb framspolning, ordinär 
framspolning, snabb återspolning och stopp. 
Dessutom manöverratt för al t växla bandhas· 
tighet, volymkontroll m.m. 

Ytterligare uppgifter kan erhållas från 
Webster Electric Co, 13 Eas t 4th St., New 
York 16, N Y , USA . 

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

\, 

H irschma nll 

TV-ANTENNER 
• Rekvire;a full ständig ka ta log 
• över Hirschmanns antenner och • • komponenter för 

: TELEVISION 
AB CHAMPION RADIO 

Rörstrandsgatan 37 . Stockholm 
Tel. 227820 

"Grå ringar" vidgar UKV-chanser 

INFÖR D.P.-PREMIÄREN 
I all glädjen inför den 26 november och dubbelprogrammet blandar sig en stor 

lyssnargrupps besvikelse. Vad nyttar Radiotjänsts utbyggda programservice alla 
dem som bo ' inom den nuvarande UKV -kartans »vita» område, de hundratusende 
som ingenting kan höra? I avvaktan på sändarnätets utbyggnad enligt planerna 
är ofta tå lamod deras enda medicin. Många befinner sig dock i »den grå ringen», 
gränsbäItet kring statio~ernas egentliga täckområde. 

I vinter kommer utom den nya stockholmssändaren i Nack a som b ekant också Göteborg, Malmö och ö rebro att komma igång med program 2 på FMIUKV. Detta torde för innevarande programår placera säkert en kvartsmillion svenska radiolyssnare inom sådana gränsområden kring de nya st.ationerna. 

. UKV- oRÄRIN6AR 
i~j~ -~~6 

Medan antenn problemen i de egentliga närområdena är förhållandevis underordnade stiger givetViS kraven på såväl antenner som installationsarbetet ju längre man kommer ut mot " vitt". Med omsorg i antennval och uppsättningsarbetets planering och utförande kan faktiskt gråringarna vidgas mer än man bara för några år sedan trodde möjligt . 
Under de gångna åren av planering inför svenska radions UKV-start har Allgonfabriken i Akersberga utnyttjat tiden på bästa sätt. Utvecklingen på antennområdet har givetviS varit under noggrann observation. Laboratoriet har genomfört ingående mätningsserier på såväl egna som andras konstruktioner och så småningom har Allgons program av högklassiga, svenskbyggda UKVantenner följts upp till att kunna bilda en hegemoni som nu är svår att slå. 
vårt rättesnöre: "En Allgonantenn för varje kvalitetsanspråk" har burit frukt. Såsom språngbräda till bättre UKV-mottagning på ändå större avstånd stå således nu våra antenner till förfogande redan från starten, liksom vår vid detta laget rika erfarenhet i antenner, stora som små och för de flesta ändamåL 

Antenn-ABC 
För grå UKV 

Här några tips för distansmottagning av UKV-programmet. Mottagningen är fUllgod först när "bakgrunden" är tyst, fri från brus och störningar. Långt ut i "gråringarna" blir det naturligtvis allt svårare att uppfylla detta krav. Brusar bakgrunden trots att stationen sänder, försök med att ändra antennens orientering och placering. Också sm å ändringar gör ibland underverk. Hjälper inte detta kan en större antenn med bättre förstärkning ofta klara upp situationen. Som standard ha vi FM-antenner med upp till 15 dB förstärkning (effektvinst: 32 ggr, spänningsvinst: 5,6 ggr) . 
Styrkan och svagheten hos UKV är ju dess begränsade räckvidd. Hörs inte stationen eller kommer den ändå in för svagt, undersök först hela anläggningen: Apparaten och antennanordningarna. Är allt O. K., också bandkabeln som skall gå fri från tak och kanter, då återstår bara att vänta på Er "egen" sändare som kommer i sinom tid. Om Ni bor inom UKV-området. I annat fall är Ni givetvis hänvisad till den ersättning trådradion bjuder. 

Antenninformation 
Visar den sig fylla ett behov vill vi gärna fortsätta med en informativannonsserie om antenner och ,antennfrågor där spörsmål av allmänt intresSe skall behandlas och där vi kunna dela med oss av våra rön. Direkta frågor av teknisk art besvaras gärna och emotses helst skriftligen till Akersbergafabrikens laboratorium. Vi skola försöka behandla dem utan onödigt dröjsmål trots att den ständigt stegrade efter~rågan på våra produkter, inte minst på TV-sidan, ibland gör det svårt att hinna med allt så snabbt som önskvärt vore. 

ALLGON FM3, en populär mellanantenn med även i många "grå" fall tillräcklig förstärkning (5,3 dB) . Väl anpassad till både 240 och 300 ohm och med utmärkt riktverkan och därmed i hög grad störningsundertrYCkande . 

~ 
llLLGON 

lAlITElIHSPECIALISTEN 
AKERSBERGA. T el. Vaxholm (0764)21142 

ALLGONANNONS NR 1 I SERIEN AN' TENNINFORMATION 
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,------------------, SUbminiatyrpotentiometrar 

MAYR 
Keramiska omkopplare 

Typ E6 En universalomkopplare med kraf
tiga, självrenande kontakter av knivtyp. 
Omkopplaren kan även erh'ållas med ext
ra kraftig mekanism för lägesmarkering. 
Beteckningen blir då E6C. I standardut
förande innehåller en omkopplare högst 
tre sektioner (dlam. 50 mm) och varje 
sektion innehåller högst 12 kontakter. 
Kan erhållas t . ex. l-polig U-vägs eller 
2-polig 5-vägs. Kontakterna är i standard
utförande, hårdförsilvrade, men kan även 
erhållas förgyllda, vilket ger 100 'I, drift
säkerhet genom sin beständighet även 
mot svavelhaltiga gaser. 

Generalagen t : 

BO PALMBLAD AB 

Potentiometrar i extremt miniatyrutförande 

tillverkas nu av The Staekpole Carbon Com

pany i USA_ »Subminiatyrpotentiometrarna» 

har 1,6 cm diam_ mot 2;4 cm för motsvarande 

enhet i miniatyrutförande_ De är dimensione-

rad e för max 0,3 W för resistansvärden upp 

till 10 kohm och för max. 0,2 W för resistans

värden över 10 kohm. Max_ arbetsspänning: 

350 V. 
Ytterligare uppgifter kan erhållas från Ad 

Auriema [nc., 89 Broad Street, New York 4, 

NY, USA_ 

Demonstrationslokal för hi-fi 

AB Gösta Bäckström, Stockholm, har inrättat 

en permanent utställningslokal i Stockholm 

vid Polhemsgatan 4_ Här finns också en sär-

\ 

RESTPARTI 
av diverse radiomaterial 

Rör CV 54 2: 50 Rör RE-084 K 3:
SV 76 , 75: - ,,51 AWB 312:-
EA 50 2: 05 l B 22 18: -

" EF 50 3: 60 ,,30 3: 60 
33 3: 80 ,,32 l: -
46 1:- 717 A 14:-
836 25: - ,,388 A 20: -

" " 837 20:-
Vridkondensatorer: 3X450 pf, 2X450 pf 

3:-
Potentiometrar: 
0,2 meg utan brytare ..... .. .. . 
l meg med brytare .... . ...... . 
Miniatyr trådlindade max. 1 W 

'500 ohm .. ........... .. .. .... .. . 
Lödpasta ....................... . . . 

1:-
3: 80 

O: 75 
O: 75 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38, Stockholm. 

Vi tillverka 
Högspänning.
generatorer 2-75 KV 

Hög.pänningS5pola r 

HF-drosslar 

UKV-drosslar 

Videodrosslar 

Sug- och .pärrkrelsar 

Nätstörningsfilter 

Spolar för spolsystetD 

Spolar i specialutföranden 

Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. skild demonstrationslokal för hi-fi-utrustning- Firma ETRONIK 

Tel. 44 92 95. 

, 

, 

5. 
ar, förstärkare, ,grammofoner, oandspelare och Slomväg. S- Näsb.ypark _ Tel. 561828 

högtalare; hi-fi-intresserade och diskofiler har ,",-O ---,::-____ =-__________ -' 

58 

TUNGSRAM fotoceller har 

vunnit erkännande över hela 

världen på grund av deras hö

ga känslighet, pålitliga kon

struktion och höga livslängd_ 

Fotocellernas anvjndningsområden är i det när

maste obegränsade. De användas i ljudfilm, för 

aljeeldningskontroll oeh automatisk manövrering 

av rulltrappor, dörrar och maskiner samt till 

skyddsanordningar, inom mättekniken ävensom 

till all slags industriell kontroll m.m. 

TUNGSRAM 

~ ~ ~ 
,. 

~ ~ :. 
., , 

+ -
16 + -. 

1 2 3 

17 61 ":g 

'" 
16 

4 5 6 
16_1 . 

Spektr. Känslighet AnvJ,indn. 

Bild Typ Art. känslighet II- Alint. lumen före-
max_ trädes-

l II- = 10.000A O Hl!: 10kHz vis 

l 121 gas" röd 7500 I 230 110 film 

2 221 gas infraröd 8000 230 110 kontroll 

2 227 gas infraröd 8000 100 75 ind. kontroll 

3 321 gas infraröd 8000 230 170 film 

4 927 gas röd 7500 230 110 I film 
5 2210 gas röd 7500 230 170 film o. relä 

6 2230 vacuum röd 7500 20 20 mätn. o. relä 

"gas ~ Argon 

0RION FABRIKS· & FÖRSÄLJNINGS AB 
Stockholm * Göteborg * Malmö 

RADIO OCH TELEVISION - NR ]l - 1955 



(------------------------------------~\ 

Nu har den kornlTlil 
- den fantastiska 8" metallkon-
högtalaren från &4e 

• Dimensioner 
• . Membran 

• Effekt 

• Impedans 
• Frekv. omr. 

• Resonansfrekv. 

8" 

lättmetall 

6 W kont. 
12W max 

4 ohm vid 400 pIs 
30 pIs - 20 kp/s 
(i av fabrik rek. låda) 

45 - 50 pIs (mindre ön 2 db) 

Riktpris: 145: -
Ritning på låda: 5: -

C Beställ nu för omgående leverans! ) 

••• 

ELEKTRONIKBOLAGET A B -
I.. 

Barnängsgatan 30 • Stockholm Sö • Tel. 11.7670, 103877 

"METRIX"·INSTRUMENT FÖR TV 

VHF SIGNALGENERATOR typ 936 
Speciellt tillverkad för TV och har utformats efter senaste tekniska rön. Bl. a. är dämpsatsen för reglering av HF-spänningen av s. k. pistontyp, och ger kontinuerlig dämpning upp till 100 dB. 

Tekniska data: 
Frekvensomr. 8-230 Mpjs i sex band, samtliga 
grundfrekvenser. 
Utspänning l .uV-0,25 V omodulerat eller modulerat med l kpjs 10 eller 30 %. Utimpedans 75 ohm. 
Dimens. 530X330X235 mm. 
Pris netto oförtullad för direkt leverans från fabriken 

kr. 1.623:-
Generalagent: 

TV -WOBULATOR typ 210 
Ett instrument konstruerat för kontroll och trimning av bredbandskretsar i televisions- och fm-mottagare. Frekvensmoduleringen sker med en variabel induktans, vil
ket ger ytterligt god stabilitet. 

Tekniska data: 
Frekverioomr. 5-220 Mpj s i ett band. 
Utspänning 10 ,uV-100 mV. 
Svepvidd 1, 2, 5, 10 eller 20 Mpj s. 
Dimensioner 510X 295X195 mm. 
Pris netto oförtullad för direkt leverans från fabriken 

kr. 820:-

Torkel KnutslOnsgatan 29 . 
STOCKHOLM Sö - Tel. 449295 

BO 'PALMBLAD AB 
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"METAL-FILM" 
motstånd 

Motstånd vars värde bestäms av tjock

leken' på ett ytligt metallskikt. Känne

tecknas av sin höga stabilitet både be

träffande temperaturvariationer och ·me

kaniska påfrestningar. Temperaturkoeffi

cienten är + 0,018 '/, för motstånd upp till 

50.000 ohm, och -0,05 ' /0 för 'motstånd med 

högre värden. Tillverkas för 1/8-1/ 4-1/ 2 

-1-2-3 och 5 watt med standardtolerans 

± 5 '/ •. Kan även erhållas med ± 1 'I; och 

± 0,5 '/ •. OBS.! Mycket förmånliga priser. 

Begär offert från 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 449295. 
6. 

HIGH FIDELITY ~ 
WHARFEDALE "3-Speaker System": 15" 
bas kr. 360: -, 8" mellanreg. kr. 105:-, 
3" diskant kr. llO: -, filter 800/5000 p/ s 
kr. 185: - netto. 
Begär pris- o. datalista å WHARFEDALES 
16 modeller. 3G-sid. broschyr med alla 
data mot 2 kr. i frim., som krediteras 
vid order. 
BAKER 12" "De Luxe" 15 W, vävupph. 
20-17000 p/ s, 15000 gauss kr. 157: 50, 17000 
gauss kr. 189: -:- netto. 
PARTRIDGE' high fidelity transformato
rer med uttag för ultra-linjär koppling: 
T/ CFB kr. 220: 50, UL2 kr. 157: 50, T/ P3064 
kr. 103: 50 netto, m. fl. 
NOROTON UKV-FM chassin i olika utf. 
Begär broschyr, priser och rabatter. 

Ensamförsäljare för Sverige: 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 (nära Odenpi.), Stockholm. 

\ Tel. 32 04 73, 30 58 75. _____ -' 

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

RA N D S P E LA R D Ä (K 
General Industrles - med graver· och 
grammofonpickup Kr. 295:-. 

Loewe-Opta - bandspelare med för
förstärkare. Vid spolens slutspelning 
övergår den automatisk till spår 2. Inkl. 
mikrofon Kr. 750: -. 

AB CHAMPION RADIO 
POlhemsgatan 38 - Stockholm. 

~~-------------------------) 
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här många värdefulla uppslag att hämta! 

Möjligheten att jämföra olika slag av utrust· 

ningar underlättas avsevärt av de snabba och 

bekväma omkopplingsmöjligheter, som ingår 

i demonstrationsrummets tekniska utrustning. 

NYA MÄN pA NYA POSTER 

Diplomingenjör Kurt Gehrold är sedan den 

l juli verksam som teknisk medarbetare i 

AB Gylling & Co i Stockholm. Kurt Gehrold 

kommer närmast från Nordmende GmbH i 

Bremen, där han varit chefskonstruktör för 

televisionsmottagare. 

KATALOGER 

AB Standard Radiofabrik, Bromma, har 

översänt en del kataloger från Siiddeutsche 

Apparate·Fabrik, Niirnherg. me<! data för 

skikltransistorerna OCllO, OC120 och OC130, 

en germaniumdiod DF45 samt elektrolytkon· 

densatorer med tantalelektrolyt. Samma före· 

tag har även översänt en katalog från Stan· 

dard Telephones & Cables Ltd, England, 

upptagande skikttransistorer av märket »Bri· 

mar», typ TJI, TJ2 och TJ3 samt spetstran· 

sistorerna typ TPl och TP2. 

Elektr%n AB, Stockholm, har översänt en 

katalog från University Loudspeakers Inc. i 

New York, upptagande högtalare av olika 

slag från detta företag. Katalogen innehåller 

även en del tekniska uppgifter om högtalar. 

anläggningar och anvisningar för hur dylika 

anläggningar planeras. 

Erik Ferner AB i Bromma har över sänt en ny 

katalog från Tektronix Inc. i USA. Katalogen 

omfattar samtliga Tektronix' tillverkningsob· 

r-------------------------------, 
OSCILLATORER-

2G-200.000 pis, Sinusvåg. Typ GT 72 
2G-200.000 p/s, Sinus- och 

kantvåg. Typ GT 80 
o 

MOTSTAND 
Precisionsmotstånd, o,D5 '/.. Typ RPF 

DEKADMOTSTÅND 
0-111,1 kO och G-Il,11 MO 

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

Begär specialprospekt! 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 30, Stockholm - Enskede 

Tel. 940810. 

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

\ 

HEATHKIT 
Oscilloskop, modell 0-10 

Oscilloskop, modell OL-l 

Oscilloskop, modell OM-l 

Universalinstrument 

Rörvoltmeter 

TV -svepgenerator 

Rörprovare 

Q-meter 

Amatörmottagare 

Amatörsändare 

Williamsonförstär kare 

Förförstärkare för Williamsonför-

stärkare 

Griddipmeter 

Begär våra prislistor över dessa 

och andra byggsatser från Heath 

Company, Michigan. 

VIDEO PRODUKTER 
GÖTEBORG 38 

AB STOCKHOLMS 
PATENTBYRÅ 

Zacco & Bruhn 

Grundaå 1878 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, I. St~ck 
E. Holmqvist, 
N. Larfeldt 

Medlemmar at! SJ'mska Patmtomb,,,Is!ör,ningen 

CENTRUM ' STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 230970 

\ 
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jekt, omfattande bl.a. oscilloskop, tidmarke
ringsgeneratorer, kantvågsgeneratorer och en 
rad tillbehör till oscilloskop. 

AB Beva.Teknik, Linköping, har översänt en 
ny katalog, omfattande radio·, televisions· och 
elektronikmateriel. Som bilaga medföljer ka
talogblad omfattan'de byggsatser från det arne. 
rikanska företaget Eico och en annan bilaga 
omfattar instrument, verktyg, kopplingssche. 
mor och radiotekniska böcker. 

AB Champion Radio, Stockholm, har översänt 
en 24·sidig katalog (på svenska) upptågande 
TV·antenner från den kända tyska antennfir
man Richard Hirschmann. Katalogen upptar 
bl.a. bredbandsantenner och antenner med 
höjbara ändstycken för fin avstämning till öns· 

kad kanal inom band III. (Se fig.). Bland se· 
naste modellerna av Hirschmann·antennerna 
återfinnes s.k. klaffantenner, vilkas element 
med ett handgrepp kan fällas ut och fixeras i 
sina rätta lägen. Vingmutter underlättar den· 
na operation. (Se fig.). 

Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer eller tJiskussionsinlägg 
från våra läsare. Be åsikter som fram
föras står helt för vederböran~ in
sändares räkning. 

Skivkritik i RT? 

Hr Redaktör! 

Med anledning av Gunnar Olssons insändare i 
RT nr 8/ 55 ber jag att få anföra följande: 

Redaktionen säger sig icke vara övertygad 
om att RT i egenskap av teknisk tidskrift är 
rätt forum för skivkritik. Vad menar i så fall 
red. med skivkritik? Den frågan måste vi först 
vara ense om. För min del anser jag att skiv· 
kritiken bör befatta sig med: 

1) Inspelningens frekvensomfång 
2) Det dynamiska omfånget 
3) Avspe]ningskurvan 
4) Distorsion 
5) Eko från närliggande spår för skivor och 

eko från närliggande magnetskikt för 
band 

6) Skivytans beskaffenhet 
7) Inspelningsteknik, mikrofonplacering, 

akustik, efterklangstid 
8) Orkesterns storlek ~ch använda instru· 

ment 
9) Musikcn ur »hi-fi»-synvinkel 

NU KAN DU LÄRA DIG 

TELEVISION 

hosHERMODS 
LAGG DENNA KUPONG I BREVLÅDAN I DAG 

rS"~d . -. ~ - I~ an mig gratis narmare upp ysnm-

------, 
~ ~ 

I 
I 
I 
I 

gar om Edra TV-kurser. Jag är även 

intresserad av följande kurser: 

Frankeras ei 

: Hermods I 
betalar 

portot I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HERMO.DS I 
Slottsg. 16 D I 

I Namn .......... ... ................... .............. .... ........ . MALMÖ I 
I I Bastad ........ ... .......... ...... ....... ... ......... .. ......... . 

Svarsförsändelse 

L:0st:.. ·· ·=···=·· ·~iiii::·i Tillstånd 36 .J 
Malmö! -------

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

Radiohandlare och Servicemän 
rekvirera vår lagerlista å radiomaterial 

IMPORT AB INETRA 
Regeringsgatan 79 - Tel. 200147 - 216255 

STOCKHOLM C 

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

UKV & TV·ANTENNERfrånE~ropas ~tör~ta o.äldsta 
specmlfabrtk for antenner 

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

Rundradio, från 10 till 250 anslut
ningar 

Antennförstärkare för alla typer av an
läggningar 

Antennrotorer 
All behövlig materiel för små och 

stora anläggningar 

Kvalitet - Pålitlighet - Lågt pris 
kännetecknar alla Kathreins produkter 

TELEAPPARATER 
Jungfrugat. 48, Stockholm Ö. Tel. 60 10 90 
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I 

SURPLUS 
VK-6 Keramisk vr idkond. 2X450 pF 4: 50 

VK-7 Pertinax vridkond. 2X450 pF 3: 50 

VK-2 Keram. 100 pF Wavemaster .. 4:

VK-3 Keram . 50 pF Wavemaster . . 3:

VK-17 APC-kond. keram. 75 pF .. .. 2: 95 

VK-4 Keramisk vridkond. 60 pF .. 1: 90 

VK-1 Keram. sändarkond. 35 pF/3 kV l: 25 

0226 Keram. butterflykond. 2X26 pF 6: 50 

Helkapslad traf. för lågohmig pick-
up. Passar även som mikrofontraf . 2: 50 

·CB12E Kolkornsmikrofoner med tan-
gent och sladd. Har använts till 
amerikanska pOlisradiostationer . . 20:-

BBMA 2 volts blyackumulator med 
t ransparent plasthölje, 125X100X75 
mm. Levereras utan syra. Fabriks- , 
nytt .. ..... .... ... . .. . .. . .... . ...... 14:-

BC-442 Antennreläbox med 5 mA in
strument och separat termokors 
för 750 mA. Keram. isol. relä m . m . 
inbyggt i låda. Levereras i orig i-
nalkartong . .. ...... .. ...... ... . .. . 19: 50 

Manöverenhet till f lygradiostation 
innehållande 3 mA instr. , relä , po
tentiometer, strömbrytare m . m. 13·: -

FV A-l Förstärkare med rör EF9 och 

\ 

EL2. Inb. i låda. Utan nätaggregat 19: 50 -

Rasterenhet till flygradiosta tion . .. . -: 50 

Telegraferingstränare bestående av 
nyckel och summer m . batterihåll. 9: 50 

Telegraferingsnycklar div. typer/st. 4: 50 
1880 Glödströmstransformator med 

prim. 110-127-220-250 volt och 
sek. 4 V,-5 ·V, 6,3 V .och 40 V ... ... 12: 50 ' 

LR114 Relä innehållande en Slutning 
med mycket kraftiga kontakter. 
Lämpligt som start relä till omfor-
mare el. dyl. 14 V . ....... .. . .. ... 7: 50 

LR128 Samma relä för 28 volt ... .. . 7: 50 

Enkel hörtelefon, lågohmig, m . sladd 2: 95 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

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

Restparti 

ELEKTROLYTER 
Amerikanska Dubilier 

50 mf 150 V .. . . . .. . .. ... . ... .. .... . O: 75 
16 mf 350 V ........... . ... ... . . .. . . o: 75 
32 mf 250 V .. .... . . .. . ...... .. . . . . . O: 85 
8+16 mf 450 V . . . .. .. . . .. ... . .... . n: '85 
8+8 mf s. k . minus 450 V . . .. .. .. O: 95 
8+l1l m! s. k. minus 450 V . ..... O: 85 
Lågvoltselektrolyter 50 mf 1011.2 V o: 65 

RulIblock: 
50 pf, 100 pf. 200 pf, 1000 pf, 3000 pf, 

0.05 mf och 0,01 mf . .. ......... O: 10 
Gltmmerkond. 1860 p! .. . . . .. .. . O: 10 

AB CHAMPION RADIO 
PoIhemsgatan 38, Stockholm. 

RADIO-TV 

KATALOG 
över radio-TY-materiel, 

byggsatser, instrument, rörhand
böcker,llItteratur, kopplingsschema, 
kurser I radiobygge och telev~sion 
etc. Sänd namn och adress samt 
1: - i frim . som återbet. vid order. 

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

I: - bif. i frim .luttages mot postför- • 

• skott. • 

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

• • 
• Postadress : . ... . . . . . . . ... . .. . .... RT 11 • 

••••••••••••••• 
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10) Musiken från lnusikalisk synpunkt och 

det musiktekniska framförandet. 

Alla parter torde vara ense om att en kritik 

enligt ovan är högeligen önskvärd. Frågan är 

endast vad som utgör rätt forum för kritiken. 

I USA utkommer en tidskrift med namnet 

»High Fidelity», vilken är speciellt redigerad 

för lyssnare till högklassig inspelad (band och 

skivor) musik samt radioutsändningar (vanli· 

gen FM). Om en motsvarande tidskrift finns i 

• Sverige eller eventuellt är planerad, vore den 

självfallet »rätt forum». 

Om en speciell tidskrift för »hi·fi» icke fin· 

nes, har vi att välja mellan en musikpublika· 

tion och en teknisk tidskrift. Utan tvivel vore 

musiktermer och .fraser en smula malplacera· 

de i en rent teknisk tidskrift, men gäller inte 

detsamma om bandvidd, dynamiskt omfång, 

dB per oktav, intermodulationsdistorsion, cm/ 

sek, osv. i en musiktidskrift? 

Det torde knappast kunna förnekas, att 

»Audio Engineering», »Radio & Television 

News» och »Radio·Electronics» måste beteck· 

nas som tekniska tidskrifter, men icke desto 

mindre ägnar dessa tidskrifter en eller flera 

sidor åt kritik av skiv· och bandinspelningar. 

För min personliga del läser jag dessa kritiker 

med stort intresse och har dragit stor nytta av 

dem. Däremot håller jag mig icke med publi· 

_ kationen »High Fidelity». 

Gunnar Olsson efterlyser en »såväl musika· 

liskt som tekniskt kunnig person» och detta 

vore naturligtvis idealet. Det kan dock vara 

svårt att finna en sådan ( som Bert Whyte i 

R & TV News) och jag undrar om det inte 

gick med ett team: en tekniker och en musi· 

ker i intimt samarbete? 

T Grönstrand, Ajax, Ontario, Canada. 

* 
Grundläggande begrepp och data för 

radiosändare 

Inom SEK har utarbetats ett förslag, SEN 

47 Dl »Grundläggande begrepp och data för 

radiosändare». Normförslaget kan erhållas 

från SEK, Box 3295, Stockholm 3. 

RADANNONSER 
Till salu: 2 st. oscillografer 380: - Ist . G. 

Wickenberg, N:a Strandvägen 23, Frösön 1. 

TIU salu: Beg. katodstråleoscillograf, ä ldre 
modell, skärm 175 mm diam. Obs. ej surplus. 
Upplysn. mot porto. Larsson, c/o Luks, Hök
mosse väg. 64, Hägersten. 

TIU salu: Drivmekanism för bandspelare 
med 3 motorer och 2 tonhuvud. Svar till 
" Ej använd 435: - kr. " , denna tidn. f . v. b . 

önskas köpa: Minsökare från US Army el
ler surplus lager. Svar med beskrivn. och 
pris till K. E . Ehn, Skolgat. 21, Borås. , 

ANNONSÖRSREGISTER 
NOVEMBER 1955 Sid. 

Antennspec,al1sten. Akerbergs . . 57 
lSergm"n /Il. JSevmg AJj, ,;toc"nolm StO 
lSeva-.l·e,uuK, AJS, Luu<Ol'mg 51 
)jeva-'~'eKIUli., aiS,- LillAUlJ.lnS . ... 5

6
4
0
. 

Beva-'l'eJ{D1K, AU, LUUi.UlJ'1ll~ 

lSeva-·.l'eKll1.l<, AJj, LmKuV,ng 6~ 

lS"cdStrom aB, ",osta, :.tucKholm 64 
l'namp,on hautO, :.toCKllo,m . . . . 18 

49, 5~, 53, 56, 57, 58, 60 6l 

Cosmocord Ltd, ",n!;lanll ... ... . . .. 43 
Eklof, FIrma Erllst, ::;tockholm .. 56 
},;Koton, lugenjorsflrma, ::;toc"uolm 60 
Ele ... tr,sKa ,n.trument AlS, ::;toCK-

hOlm .. . . ..... . .. .. . . . .. . .. .. .... . .. . 
EleKtronikbolaget AB, Stockholm 
EleKtronikoolaget AB, StOCKhOlm 
EleKtrOll1KKontroll, Bromma .. . .. . 
Elektronror AB, SvenSKa, Stock-

holm ... ... .......... . .. ..... . .. .. . 
Elektronverken, Malmö . .. . .. . .. . . . 
EleKtroutensiller, AB, Akers-Runö-

Stockholm .. .. . . . .. . .. .. .. ... .. . . . 
Elfa Radio & Television AB, Stock-

holm .. . . ... . . . . .. ....... . .. . .. . .. . . . 
Elfa Kadio & Television AB, Stoc\,-

holm . .. . . .. .. ...... . .. . .. .. . ..... .. . 
Ericsson, Telefon AB LM, Stock-

holm . ...... .. . .. ... ... ... . .. .... . . 
Etronik, Näsbypark . . ... . . .. . . .... . 
Ferrofon AB, stockholm . . .. . . ... . 
Ferrofon AB, StockhOlm . .. .. . .. . . 
Forslid & Co AB, Stockholm ... .. . 
Gylling & Co AB, Stockholm . . . . . . 
Hefa, Stockholm .. . .... ... .... ... . 
Hermods, Malmö ... .. . ..... . . .. .. . 
Impuls, AB, Stockholm ... . .. . ... . . 
Inetra, Import AB, Stockholm .. . . 
Isolco Tradmg, Bromma .. .. . .... . 
Köpings Tekn,ska Institut, Köl?ing 
Lagercrant:.l, Johan, StOCkhOlm .. 
Lagercran"tz, Johan, Stockholm . . 
Mätapparater F. A. B., Svenska, 

Enst<ede ..... . ........ .. . ... .. .. . .. . 
Olsson, Carl, Stockholm-Vällingby 
Olympia Radio, Stockholm . ..... . . 
Orion Fabriks- & Försäljnings AB, 

Stockholm . . .. .. .. . . ... . . .. . .. . .. . 
Orion Fabriks- & Försäljnings AB, 

Stockholm . . . ...... . .. . .. . . ... . .. . 
Palmblad AB, Bo, Stockholm 
Palmblad ~!!. Bo, StockhOlm .... . . 
Palmblad AH, Bo, Stockholm ... . . . 
Palmblad AB, Bo, Stockholm .... . . 
Paulsson, Firma, S, Solna ....... . 
PHilips, StoCKHolm .. ..... . ..... . . . 
Rad,oaKuebolaget, Svensl<a, Stock-

hOlm .. . .. .. .... . ... ..... . . .. . .. . . . 
Rall,o-Elektro, Importfirma, Upp-

sala ... . . ........... .. . .. ..... . .. .. : 
A. Keinius Co. AB, Stockholm . . . . 
K1Cnter, .t'lrma, ..-. , ~tOC.lUl0jm .. . . 
hlfa, AB, U,vsunna . ... .. . ....... . . 
Salcnow, UIrICn, ::;tockholm .... . . 
Slemens AB, SvenSKa, Stockholm 
S,emens AlS, Svenska, StOCKhOlm 
Slgna,mekano, StocKholm ... .. .. . 
Sinus-tlogtalare AB, Stockholm-

Flttja .... .. .. . . ... . . ... . ... ... . . . 
Siv ers Lab, Stockholm ..... . ..... . 
Sjöquist, Firma F., Stockholm ' .. . . 
SKeppsradio Scandia, uöteborg . . 
SonoprodUkter AB, StockhOlm ... . 
Stannard ltad,ofaiJrik AH, Bromma 
Standard Radiofabrik AB, Bromma 
StOCKhOlms Patentbyrå, AB, Stock-

holm . .. .. . .. . . . .. . ..... . . ........ . 
Sundin, Firma Tryggve, Stockholm 
Tele-Apparater, Stockholm .. ... .. . 
Teleinstrument AB, Bromma . .. .. . 
Teleinvest AB, Göteborg . .. ..... . . 
Telekontroll AB, Stockholm-Väl-

lingby . .. . ... . .... . . . . . .. .. . .. . . . .. . 
Trlga, AB, Stockholm .. ... ... . .. .. . 
TrådlÖS Telegrafi, Svenska AB, 

Stockholm .. . .. . ............ . .. .. . 
Universal Import AB, Stockholm . . 
Videoprodukter, Göteborg 
Videoprodukter, Göteborg 
VIdeoprodukter, Göteborg . .. . ... . 
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SINUS' MUSIKMÖBLER 
För High-Fidelity 

En ny ep~k -
, \ 

med perfekt liudåtergivning 
och modern formgivning 

SINUS presenterar härmed en helt ny giv ifråga am högtalarteknik. Vi har med användande av de madernaste högtalare lyckats få fram möbler, sam i enkelhet ach elegans kan pryda en plats i såväl' hem sam allmän lakal. Vi har här sökt nya vägar, i det "tonvikt" lägges på begreppet MUSIKMOBlER. 

Dessa är konstruerade enligt basreflexprincipen, med en kombination av våra bredbandshögtalares goda diskantegenskaper och vår nykanstruerade bashögtalares, PM-126-B, suveräna basåtergivning. Möblerna är noggrant utprovade och återger hela tonområdet från ife lägsta orgeltoner till piccaloflöjtens höjdtoner med utsöltt briljans. Diskant!onernas riktningskaraktär har eliminerats med flera diskanthögtalare, placerade på största möjliga avstånd och" med alika riktning. Härmed har även vunnits en bred "ljudfront" med en vid och jämn tonspridning, vilket på ett njutbart sätt återger musiken fullt naturligt över hela rummet. Möbelarbe~t är elegant och madernt utfört i polerat ädelträ. 

Typ B-100 

Typ B-90 

ör ett 2OO-liters bassystem med tonområde inam ~o-IS.ooo pIs. Högtalarna ör manterade över en meter bred front med diskonthögtalarna placerade 
30 grader ifrån varandra, varvid9ljudet blir fristående ach utan abehaglig 
diskantsnärt. 

I 

Typ 

B-BO 

B-9O 

B-2OO 

Effekt 

ISW 

ISW 

ISW 

Typ B-80 

Typ B-90 
är ett 9O-liters bassystem avsedd att placeras i ett hörn. Diskanthögtalarna 
är även här placerade i 30 grader, vilket tillsammans med möbelns place
ring ger full diskantspridning. Frekvensområde S5-IS.ooo pIs. Möbelarbetet i 
samma höga klass som föregående modell. 

Typ B-80 
är ett 80-liters bassystem i ett yllerst modernt utförande av polerat ädelträ, 
där hönsyn tagits till att framställa en möbel, som trots en vösentligt lägre 
prisklass har samma fornämliga ljudåtergivning. Frekvensområde S5-IS.000 
pIs. 

Design: Möbelarkitekt Peder Nyblom. 

Modellskydd sökt. 

Säljes genom radi ogross is terna 

Dimensioner Frekvens- Impedans Volym Högtalare- Totalhöjd 
Bredd Djup område pIs ahm liter bestyckning inkl. stativ 

S5-1S.OOO 8 80 
1 "PM-I26 B 
2 "PMB-6003 650 6~ 310 

S5-IS.ooo 8 90 1 st. PM-126 B 
860 870 2BO 2 " PMB-6003 

1 " PM-126 B . 4O-1S.000 8 200 2 " PMB-8003 900 1100 370 2 " PMB-6003 

SINUS-HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag för SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB . STOCKHOLM ·FITTJA . Telefon 467110 (växel) 
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fol' High !idelify JReptoducfiollJ, 
TeknJ.ska data: Ronette Typ FF2-0V Typ FF2-P 

Ekvivalent kapacitet 

Utspänning vid 1000 p/ s 3,16 cm/ s och 

18° C±2 dB ........ .. .. .. ................ .. ...... .. .. 

Nåltryck ............... .. ....... ... ...... ............. .. 

VIbrationsmoment vid 1000 p/ s .. .. .... ... . 

Horisontellt nåltryck för 0,1 mm rörelse 

Vertikal klinslighet (dB under horison-

tell) .. ...... ... ....... ..... .......... ............ ...... . .. 

Intermodulationsdlstorslon vid 6 grams 

nåltryck och rörelse upp till 20 cm/ s 

Belastningsmotstånd .. ........... ..... ... .. .. .... . 

Frekvensområde ..... ... ........ .......... ...... ... . 

1000 pf 

0,5 volt 

6-8 gram 

0,024 gram 

4,5 gram 

22 dB 

<1,5 0/0 
000 KO 

30-12000 p/s 

1500 pf 
/ 

0,15 volt 

2--6 gram 

0,008 gram 

2,8 gram -RO N ETTE UFo n 0.1 u i d" 

25 dB 

< 1 0/0 
120 K n 

30-12500 p/ s 
-------------------

har stort fr ekvensområde men viktigast av allt: . Fonofluld. har lägre 

Intermodulationsgrad än varje annan nålmikrofon. Armen är lagrad 

I kullager och nåltrycket är Inställbart mellan 1 och 8 gram. Systemet 

är RonetteH vä lkända . Turnover Cartridges. , armen lir vetenskapligt 

riktigt konstruerad o~h samtidigt distingerat elegant I sitt utseende. 

Trots att . Fonofluld . I alla hänseenden lir en professionell nålmikro

fon är priset så lågt att varje musikälskare kan anskaffa den .• Fono

fluid. finnes med 2 olika system, bå da för staudard och långspelande 

skivor. Pris .. . .. .. .. .. .. .......... ..... . . .. .... . 

GOODMAN 

60 : - 60: -

GB Typ 1502 

HI- Fi-

'örslärkare 

I Blickströms nya Hi-Ft-för

swrkare återges ljudet så 

som det en gång Inspelades. 

Är grammofonskivan, bandet 

och mikrofonen av HI-FI

typ återges varje ton, varje 

nyans och hela dynamiken 

riktigt. NI hör orkestern livs

levande I rummet. Begär bro

schyr med schemata och fre

kvenskurvor. 

Pris Kr. 795:-' 

" Axioln Loudspeakers " 
återger frekvensregistret med minimum av distorsi~;: Den utomordentligt höga fältstyrkan ger 

fantastiskt bög verkningsgrad och god dHrupnln'g: 

Tekniska dat .. : Axiom 22 Mk II Axiom 150 Mk II Axiom 80 

Dlam. .. ..... ....... .... .... .. .... .. .. .. .. ......... 125/ 16"=313 mm 125/ 16"=313 mm 91/ 2"=240 mm 

Frekvensområde...... ...... .. ......... .. .... . 30-15.000 p/s 30-15.000 p/ s 20-20.000 p/ s 

Resonansfrekvens .. .. .. ... .. ................ 35 p/ s 315 p/ s 20 p/s 

Talspolediam. ...... ... .. .... ...... .. ...... .. .. 44 mm 44 mm 25,4 mm 

Fältstyrka 17.500 gaus8 14.000 gauss 17.000 gauss 

Max. effekt .. ........ .... .. ..... ...... .... .. ... 20 watt 15 watt 4-6 watt 

Pris ............ .. ..... ............... ... ...... .... . kr 430:- kr 295:- kr 350:-

- Ni kan höra och se vår Hi-Fi -anläggning den nyöppnade utställningen Polhemsgatan 4 -

~ flB GÖSTfl BÄ[KSTRÖM EbreDovård.galaD 1- 3 - STOCKHOLM 1:. 

Telefoa vixel 540390 


