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(kristalliskt kolstoff fastbränt på porslinsstav vid 1000° e, utvändigt skyddat med starkt 

isolerande lack). Normaltolerans ± 1 %. Kunna även erhållas "med ± 2 och ± 5 % tolerans. 

Typbeteckningar HSS HSA 

Belastning vid 40· C .............. .................... Wall 0,5 
Minsta motståndsvärde . ....... ... ................. .... Ohm 50 100 
Största motståndsvärde .... ... . ... .. ............... .. Mohm 2 5 
Spänning max • . .. . ................... ................... Volt 350 500 
Temp. stigning vid normal belastning ... ~ .............. ·C 80 80 

Shunt kapacitet .. ... ............................... ,.,.F max . 0,15 0,2 
Diameter . .................. ................... . ......... mm 4 7,5 
Längd ........... .. ..................................... mm 15 2~ 

Lagerföres i typ HSS och HSA i nedanstående motståndsvärden. 
Sorrimentet kommer sedermera att utökas i mån ' av efterfrågan. 
Ovriga motståndsvärden i typ HSS och typ HSA samt samtliga 
värden i typ HSB hemtages på begäran. 

HSB 
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10/0 utförande: S% utförande: 

Typ HSS, 1/2 watt 
Typ HSS, 1/2 watt' 

51, 82. 100, 150, 220, 330, 470, 560, 680, 820, '1000, 1500, 
2200, 3300, 4/00, 5600, 6800, 8200 ohm. 51, 82. 100, 150, 220, 330, 470, 560, 680, 820, 1000, 1500, 

2200, 3300, 4700; 5600, 6800, 8200 ohm. 
lO, 15, 22, 33, 47, 56, 68, 82, 100, 150, 220, 330, 470, 

560 Kohm. 

Typ HSA, 1 watt 

100, 220, 330, 470, 680, 820, 1000, 2200, 3300, 4700, 6800, 
8200 ohm. 

lO, 22, 33, 47, 68, 82, 100, 220, 330, 470 kohm. 
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lO, 15, 22, 33, 47, 56, 68, 82, 100, 150, 220, ' 330,,470, 560, 
680, 820 Kohm. . 

l, 1,5,2 Mohm. 

Typ HSA, 1 watt 

100, 150, 220, 330, 470, 560, 680, 820, 1000, 1500, 2200,3300, 
4700, 5600, 6800, 8200 ohm. 

lO, 15, 22, 33, 47, 5b, 68, 82, 100, 150, 220, 330, 470, 560, . 
680, 820 Kohm. \ 

l, 1,5, 2.2, 3,3, 4,7 Mohm. 
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ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD 

HEATH:s o 

LAGFREKVENS-
ANALYSATOR' 

i byggsats 

Modell AA-1 

• Kombinerad rörvoltmeter, wattmeter och intermo
dulationsmeter 

• Inbyggd oscillator för låg och högfrekvens IM-analys 
• Stort 200 mikroamperemeter Simpson 4 1/2" skala 

TEKNISKA DATA 
Frekvensområde : 

AC VTVM .............. 10 p/s till 100 kp/s ± l db 
Wattmeter ................ 10 p/s till 50 kp/s ± l db 
Högpassfilter vid IM-analys .... 2000 p / s till 12000 p/s 
Lågpassfilter vid IM-analys ........ 10 p/s till 600 p/s 

Känslighet: 
AC VTVM . ................. 10 mV fullt skalutslag 
DBM ........................ 15 mV fullt skalutslag 
IM-analys 0,04 V minimum högfrekvenssignal eforder-

lig, eller 0,17 V LF och HF spänning blandad 4: 1 

Mätområden : . 
AC VTVM 0,01, 0,03, 0,1 0,3, 1, 3, 10, 30, 100, 300 V RMS 

fullt skalutslag 
DBM -40, -30, -20, -10,0, +10, +20, +30, +40, +50. 

Läsbar från -65 till +52 DBM 
Wattmeter 0,15 mW, 1,5 mW, 15 mW, 150 mW, 1,5 W, 

15 W, 150 W fullt skalutslag. Maximum kontinuerlig 
effekt 25 W, intermitent effekt 50 W 

IM analys 1 010, 3 010, 10 %, 30 010, 100 %, fullt skalutslag. 

Ingång'simpedans: 
AC VTVM .... l Megohm eller 4, 8, 16 och 600 ohm 
IM-analys l Megohm eller 4, 8, 16 och 600 ohm 
Wattmeter 4, 8, 16 och 600 ohm inbyggd belastning, 

10000 ohm vid yttre belastning. P' k 575. ris r. .-. 

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

Generalagent för Skandinavien: 

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

Tel. 20 7S·14, 20 78 15 Postgiro 25 12 15 

Bilaga medföljer detta nummer 3 



Radiotjänst rustar 
upp för TV 

R adiotjänst anordnade den 3 nov. i år ett 
informellt informationsmöte för dags- och 
fackpress i de nyinredda TV-studiorna vid 
Valhallavägen i gamla Kino-centralens bygg
nad. Man börjar nu få ordning där på appa
raturen och har nu sammanlagt sju kameror i 
aktion, därav en med vidikon som kamerarör, 
och väntar ytterligare tre; de senare hoppas 
man skall få förbli studiokameror, som inte 
skall behöva skickas fram och tillbaka för re
portageuppdrag_ 

De nya TV-studiorna i Kino-centralens lo
kaler förefaller att vara välutrustade och 
lämpliga för TV-ändamål. Man har dels en 
stor studio på ca 17X17 m2 och dels en 
mindre på .ca 12 X 12 m2 _ För belysningen 
finns två rullande kopplingsbord för strål
kastare och lampor. Man har också inrett tre 
ordentliga kontrollrum, ett kamerakontroll
rum, ett bildkontrollrum och ett ljudkontroll
rum. 

För utomhusupptagningar förfogar man 
över fyra mikrovågslänkar, som arbetar på 
frekvenser mellan 6000 och 9000 MHz_ Två 
av länkarna är avsedda att överföra såväl bild
som ljudsignal, de två återstående tar endast 
hand om bildsignalen. Man har enbart goda 
erfarenheter av radiolänköverföring och har 

I 

med gott resultat kört upp till 50 km med en 
enda länk. 

Inom kort räknar man med att kunna ta i 
bruk en ny 16 mm filmavsökare, som inte i 
likhet med den nu använda tar bort en del 
av bilden genom ett förargligt svart fält i bil
dens nedre del. 

Sammanlagt finns det nu 21 utbildade TV
tekniker inom Radiotjänst, vilket är unge
fär vad som går åt för ett ordinärt inomhus
program; dessutom finns det tre servicetek
niker med uppgift att klara av eventuella fel 
i apparaturen. 

De nya studiorna tas i bruk under ~ovem
ber i år, och därmed anser Radiotjänsts pro
ducenter och tekniker, att det skall bli möjligt 
att producera program i mera »professionell» 
klass än hittills varit fallet. 

FÖ R 25 Å R SEDAN 

POPULÄR RADIO nr 12/1930 behandlade på 
ledande plats det europeiska våglängdspro
blemet på lång- och mellanvåg, brännande 
redan på den tiden. En annan artikel behand
lade volymkontrollens placering en besvärlig 
sak, innan man hade AFR i mottagarna! Två 
konstruktionsbeskrivning;lr: »1 ultvåan», en 
transportabel 2-rörs grammofonförstärkare och 
»En hemgjord mA-meter», den senare artikeln 
skriven aven 17-årig radioamatör, John 
Schröder. 

tonbandet 

SWALUW, H L, van der WOERD, 1: 
lntroduction to TV-Servicing. Eind
hoven 1955. Philips Technical 
Library. 264 s. iII. 

I nr 5/1955 av RADIO och TELEVISION 
recenserades den tyska upplagan av denna 
bok. Den har nu utkommit även på engelska. 
Innehållet är identiskt i de båda upplagorna. 

Guide to Broadcasting Stations 1955 
-56. -London 1955. Sammanställd 
av Wireless World. 8:e uppl. lliffe 
& Sons Ltd. 80 s. 2 sh. 6 d. 

Boken upptar en förteckning över 650 sta
tioner på lång- och mellanvåg (varav 350 på 
»olagliga kanaler»). 1600 rundradiostationer 
på kortvåg med effekt icke understigande 
l kW är också upptagna i en särskild tabell. 
Slutligen finns det uppgifter om 300 UKY
stationer och 130 TV-sändare i Emopa. 

Secorul thoughts of radio theory. Av 
signaturen »Cathode Rar» i Wire
less World. London 1955. Iliffe & 
Sons Ltd. 409 s. 266 fig. Inbunden. 

Signaturen »Cathode Ray» behöver knap-

SOITl 

lTIed 
lår 
hela 

Varför bara höra hälften av Era muslkinspeJningar när Ni kan välja 
ett tonband som n.ngar 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. 

o .. ke$tern 

scm.oprodlLkter 
A K TIEB OL A G 

ST O CKH O LM GÖTEBORG 
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DUB,BELPROCiRAMMET EIFA -nytt har Ijudkva'litet 
HI '. FI-- klass 

FM 

Typ UT 241 

UKV -AM-avstämningsenhet. 
UKV-avstämningsenhet lika O 33 med vrid
kondensator för AM - båda monterade på ge
mensam platta. 
Kat. nr O 35 Pris kr. 84: -

036 

MF-transformatorer 
G(:1RLER typ UF 376 - 10,7 Mp/ s . 
Kat. nr M 196 Pris kr. 9: 50 

GÖRLER typ URF 377 - 10,7 Mp/ s 
kvotdetektor . 
Kat. nr M 197 Pris kr. 10: 50 

• 
I 

Typ UT 340 

UKV-avstämningsenhet med HF-rör ECC 85 (i 
allström UCC 85) . 
Dubbeltrioden ECC 85 tjänstgör dels som galler
jordat HF-steg och dels som självsvängande 
blandare. 
10,7 Mp/ s utgångstransformator är inbyggd. 
Ersätter tidigare typ O 33 och O 34. 
Kat nr O 33 Pris kr. 48: -

utgångs
transformatorer 

/ 

M 77 Push-pulltranformator 8000 och 6000 ohm, sek. 
3,75 och 15 ohm. Avsedd för EL84 eller liknande rör. 
Data anpassade till den s . k . "Mullard" Hi-Fi-för
stärkaren. 10 watts utgångseffekt. Fabr. Partridge,. 
England, typ P3667 Pris kr. 70:-

M 78 Push-pulltransformator av Williamson-typ 20 
watt. Prjmärimp. 10000 ohm, sekundärimp. 1,7, 6,8, 
15,3, 27, 42,5, 61, 83 eller 109 ohm. Avsedd för rör 
KT66 eller liknande. Fabr. Elfa Pris kr. 135:-

Allt mellanJ antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION AB 
Holländargatan 9A - STOCKHOLM C - Tel. 207814, 207815 Postgiro 2512 15 

~~------------------------------------------------------------------------~-----------------------) 
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, past någon närmare presentation för den som 
regelbundet läser den engelska radiotidskrif. 
ten »Wireless World». I över 20 år har han 
skrivit om och förklarat radio teori på ett högst 
personligt och oftast mycket underhållande 
sätt. Hans förmåga att analysera även de mest 
intrikata tekniska frågor på ett lättfattligt sätt 
är rätt förbluffande, och han har ett oefter· 
härmligt sätt att med några eleganta vänd· 
ningar sprida förklarande ljus över nog så 
abstrakta tanke konstruktion er. 

Cathode Ray's artiklar har nu samman· 
ställts i en volym, som säkerligen kommer att 
uppskattas av den som utan att ha alltför stor 
barlast av radiotekniska fackkunskaper vill ha 
ett titthål in i de radiotekniska irrgångarna. 

Redan bokens titel antyder Cathode Ray's 
förkärlek för att ge sig på sådana problem· 
ställningar, som ofta tas för självklara, exem· 
pelvis Ohms lag, elektriska strömmens has· 
tighet, skärmning, filtrering etc. och sedan 
formulera om sakerna på ett annat sätt än 
vad man är van vid. På så sätt får han ut 
mycket nytt och intressant ur de mest banala 
och vardagliga problem. 

Boken kan sägas vara en underhållande 
radioteknisk läsebok för nybörjare. Men sam· 
tidigt ger den en uppfriskande repetitions· 
kurs för den professionelle radio teknikern med 
sina studieår långt bakom sig. Båda har nytta 
och glädje av Cathode Ray's charmerande 
framställningskonst. (Sch) 

MIDDLETON, G: Sweep and mar· 
ker generators for television and 
radio. New York 1955. Gernsback 
Publication Inc. 224 s. 111. 

Svepgeneratorer har blivit ett standardin· 
strument för varje- TY·serviceman i Amerika. 
I och med att TY·service blir aktuell här i 
landet torde dylika instrument även här bli 
oumbärliga i våra serviceverkstäder. Sveptrim. 
ning är nämligen oftast det mest rationella 
vid trimning av TY·mottagare och rätt ut· 
nyttjad bör en svepge~erator spara mycket av 
TY·servicemannens dyrbara tid. 

Det är emellertid inte många servicemän 
som känner till alla de möjligheter och -
viktigt nog! - den begränsning, som vidlåder 
trimmetoden med svepgenerator ; föreliggande 
bok har haft till utgångspunkt att klara upp 
dessa dunkla punkter. Den som arbetar med 
svepgeneratorer måste exempelvis ha klart för 
sig att svepgeneratorns och markeringsoscil. 
latorns övertoner kan ställa till trassel, likaså 
korsmodulationsfenomen. Han måste också 
vara förtrogen med vissa andra felkällor och 
framför allt måste han känna till hur man 
kan undersöka att apparaturen arbetar oklan· 
derligt och är ansluten på korrekt sätt. 

Middletons bok behandlar dels olika ty· 
per av svepgeneratorer och de olika metoder 
som utnyttjas för att åstadkomma frekvens· 
svepet, olika metoder för signaldämpning, för 
frekvensmarkering etc., dels genomgås olika 
kopplingar och metoder för - och felkällor 

vid - trimning av TY·mottagare. Boken över· 
flödar av praktiska tips och anvisningar, vii· 
ket bör göra den särskilt värdefull för prak· 
tiskt inriktat folk. (Sch) 

Under denna rubrik införes k ortare 
k ommentarer eller diskussionsinlägg 
från v!ra läsare. Be åsikter som fram· 
föras står helt för vederbörande in
sändares räkning. 

Skivkritik i RT! 

Hr Redaktör! 

Med anledning aven insändare i nr 8 ber jag 
att få framhålla som min mening, att jag kan 
förstå Red.:s inställning till skivkritik i RT. 
Jag inser dock avgjort att en, kanske summa· 
risk, men dock fortlöpande kritik av ljudkva· 
liteten på nyutkomna grammofonskivor vore 
på sin plats i RT, enär många musikvänner 
håller sig med RT för att kunna följa utveck· 
lingen på reproduktionsteknikens område. 

(Pär Lindström) 

Red. har fått ett mycket stort antal insän· ... 
dare som alla går ut på samma sak: skivkri· 
tik i RT skulle uppskattas. För att tillmötesgå 
läsarnas önskemål startar vi med början i det· 
ta nummer (se sid. 32) en fortlöpande krönika 
över skivnytt, som vi hoppas skall falla både 
tekniker och hi·fi.intresserade i smaken. 

I • 

ALPHA Vipp-

ALPHA VIPPSTRÖMSTÄLLARE 

finns i flera olika utföranden. Den avbildade typen, 
för 2 A 250 V, utföres dels som 2-polig strömställare, 
typ 2724, och dels som l·polig tvåvägsomkopplare, 
typ 2827. Den har momentbrytning, är försedd med 
dubbel isolering för manöverarmen och är godkänd 
av SEMKO för användning enligt montagegrupp B 2, 
alltså högsta isolationsklass. 

~Iand vippströmställarens goda egenskaper kan fö l
jande nämnas : Lödanslutningen göres direkt på kon
taktfjädrarnas förlängning . Förspänningen på kontakt
fjädrarna kan ej Gavsiktl igt ändras. Förutom förnick
lad metallvipparm kan strömstä llaren "erhål las med 
vipparm av fenoplast . 

A KT IE BO L AGE T ALPHA E T T L M 
, 

Sundbyberg Tel. 282600 

6 

I 

STRÖMSTÄLLARE 
- gedigna och driftsäkra 

ERI CS SO N FÖ R ET AG 
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runda och k'J!adratiska 

TAVELINSTRUMENT 
av erkänt hög kvalitet 

fabrikat Muller & Weigert 

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

Instrumenten kunna erhållas med vridspole- eller vridjärns
system. 

Mätnoggrannhet 1,5 %. 

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

Kvadratiska instrument med flänsdimensioner: 
45 X45-85 X85-96X96-IIOX 1 15-145 X 145 mm. 

Förmånliga priser. - Vi sända gärna )lår katalog på begäran. ~ 

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

\ 

\----------------------------------------------------------------------------------_/ 
\ 

BYGGSATS 
Se beskrivningen i detta nummer 

Komplett byggsats med färdigborrat chassi, rör och alla erforder-
liga detaljer för byggande aven förstklassig FM-tillsats kostar kronor 90:-

En sats medfärdigkopplad avstämningsenhet, MF-transformatorer 
och kvotdetektorfilter kostar .. , . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . kronor 68:-

, ELEKTRONIKKONTROLL ARKITEKTVÄGEN 52, BROMMA, TEL STHLM ~:~~~~ 
\ 
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10 pun"kler 
som lalar för 
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BASIF magnetolonband 

o 
e 
e 
o 

.. e 
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e 
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BASF magnetofonband - tillverkat på en spe
ciell plastbas Luvithermfolie - är följsamt och 
motståndskraftigt mot mekanisk åverkan. 

Det är okänsligt för fukt och lagring. 

Det är oantändligt. 

Kopieringseffekten är ohörbar . 

Det nar hög känslighet och utmärkt frekvens. 

Låg klirrfaktor ger god dynamik 

Raderingen är utmärkt. 

Varje spole är plomberad och varje band försett 
med tillverkarens namn och kontrollnummer. 

Kartongen har praktisk svängkassett. 

Praktiska detaljer och tillbehör: 

Start- och stoppsladd, spärrfolie, 
bandlås, klistringsskena, klister, 
tape. 

Ingen 
bättre 

magnetofon ar 
än sitt tonband 

V~/i där/ör 

BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG 
Representant : 

AKTIEBOLAGET TRIGA 
GÖTEBORG * STOCKHOLM 

• 

"Drömmottagare " 
för sändareamatörer 
En ny kortvågsmottagare, speciellt dimensio· 
nerad för amatörbruk, har av fabrikanten, 
National Co i USA, döpts till NC·300 »Dream
Receiver». Mottagaren, som är resultatet liV 

de samlade .erfarenheter, som tusentals ama· 
törer gjort under årens lopp, har alla tänk· 
bara »amatörfinesser» och tycks av allt att 
döma också göra skäl för namnet. 

Mottagarens avstämningsskala är ca 35 cm, 
vilket, tack vare mottagarens höga frekvens· 
stabilitet, möjliggör att frekvensen kan av· 

»Dream Receiver» för sändareamatörer, 
NC·300 från National Co i USA. Täcker samt' 
liga amatörband mellan 1,75 MHz upp till 
240 MHz. Tio separata frekvensskalor och 
specialkonvertrar för UKV·banden. Går även 
att använda för enkelt sidbandsmottagning. 

läsas med en noggrannhet av ±2 kHz utan 
interpolation ända upp till 21,5 MHz. Mot· 
tagaren täcker amatörbanden från 1,75 MHz 
upp till 240 MHz med 10 seperata frekvens
skalor. Specialkonvertrar användes för 6·, 2-
och 1,25 m·banden, varvid en avstämbar mel
lanfrekvens 30-35 MHz utnyttjas. MF·selek
tiviteten kan varieras i tre steg 0,5 kHz, 3,5 
kHz och 8 kHz. En separat linjär detektor 
användes för enkelt sidbandsmottagning ; 
denna blockeras inte ens med HF·förstärk
ningen fullt invriden. 

Avstämningsratten är försedd med sväng
hjul med utväxling till skalan av 40:1. HF
och MF-förstärkningen kan regleras separat. 
vilket ger bästa resultat vid CW·mottagning_ 
En annan finess är att mottagaren har an
ordningar för CW break·in-trafik. 

"LOOKl" 
Telefonjack . .. .. ... ............ . ....... 1: 5S 
strömställare 2-pol. 250 V 2A .... .. .. 1: 55 
Skala, Eddystone 153 X 118 .. . .. . . .. .. . 19: 9S 
Oljekond., 2 p.F 1000 VWOC •. .. ... .. . 5: 9& 
Oljekond., 4 p.F 1000 VW.OC .......... 7: 85 
El.-Iytkond. 3+3 p.F 700 V arb .-spänn. 4: 9() 
El.-Iytkond. 25+25 p.F 300/ 150 V Philips 2: 95 
El.-lytkond. 25+25 p.F 500/550 V Philips 5: 85 
Microamp.-meter, 0-30p.A 31/," Runt 39: 7S 
Microamp.-meter, 0-100 p.A 31/," Runt 34: 51) 
Milliamp.-meter, 0-1 mA 41/,", Rekt. 36: 75 
Amp.-meter, 0-1 A, AC, 3112" Rekt. .. 29: 90 
Sig. gen. 75 kc-150 MC byggs. .. . .. ... 250:-
HALLICRAFTER Mottagare SX-62A .. 1.350:
Rörh. Glim.-bak., 7 och 9 Pin. Min. -: 55/ -: 61) 
CF50.. 7: 85 Il:BC 11 4: - " ECC81 3:· 45 
5Y3GT 2: 75 5Y4G.. 1: 95 6X5GT 3: 25 
6AH6 . . 6: 25 6BG6G 11: 95 6V6.. 3: 9S 
6SN7.. 3: 75 6SL7GT 3: 55 12SJ7.. 2: 55 
Skriv efter vår innehållsrika prislista l 

HEFA Adolfsbergsvägen 24, Stockholm. 
Tel. 28 50 00 - Postgiro 28 50 00 . 
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världsberömda mottagare 

A _.,,~ 

/C) O@ 

5-85, 5-86 

SX-62 A 

/ 

t 

S-l8D 
4 band, mellanvåg plus 3 kortvågsband, 
540 kc - 32 Mc. En för sitt pris utomor
dentlig apparat. Bandspridning. Inbyggd 
högtalare. Allström. 

Kr. 350:-

S-8S 
4 band, mellanvåg plus 3 kortvågsband, 
540 kc - 34 Mc. Bandspridning. Inbyggd 
högtalare. 

Kr. 780:-

S-86 
Samma som 5-85, men för allström. 

Kr. 780:-

SX-62A 
4 band, mellanvåg plus 3 kortvågsband, 
550 kc - 32 Mc. Dessutom FM inom 
frekvensområdet 27 Mc-109 Mc. 

Kr. 2.27-5:-

SX-100 
Hallicrafters senaste! Mellanvåg plus 3 
kortvågsband, 538 kc -1580 kc, 1720 kc 
- 34 Mc. SSB. Dubbelsuper. Kristall
kalibrator. Kristallstyrd 2dra osc., etc. 

Infordra detaljerade trycksaker från 

Hallicrafters generalagent i Sverige: 

Kr. 2.010:-

Telefon 

Växel 630790 
* · johan Lagercrantz * Värtavägen 57 

Stockholm O 
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--------------------------------~\ AUTOMATISK MÄTNING 
AV STÅENDE VÅG "ELCOM" 

TRÅDLINDADE 

MINIATYRMOTSTÅND 

Emaljerade: 4-25 W, tol. ± 5 '/ •. 
Lackerade: 0,75-7,5 W, tol. S, 2, l, 1/, 'I,. 
Exempelvis: Typ 25370, emaljerat mot
stånd med dim. nX4 mm, normal be
lastning 4 W. 

Generalagent: 

ULRICH SALCHOW 
Kungsgatan 33, stockholm C. 

Tel. 10 77 01, 10 77 84. 

TV-DX 

Fotograf B Pettersson i Skillingaryd medde

lar, att det en ganska lång tid varit lugnt på 

TY-DX·fronten. Sista hälften av oktober var 

emellertid italienarna mer aggressiva än uno 

der första hälften av månaden. Testbilder 

och programbilder (e sistnämnda gäller 

främst tiderna från kl. 20.00-22.00) var mer 

»ettriga än annars. Det var dock endast fråga 

om kortvariga »anfall». Även stationer i 

Schweiz och Tyskland har varit synliga. Där· 

emot har Ryssland varit helt borta. 

Danmark kommer ena dagen knappt upp· 

fattbart, andra dagen litet bättre och så med 

en gång med utmärkta bilder. Man misstänk. 

te till en början att den bästa mottagningen 

därifrån skedde vid disig och fuktig väderlek, 

eftersom det under en sådan period gick fint 

några dagar. Denna teori fick dock senare 

kastas åt sidan i och med en liten köldknäpp. 

Den 2 nov. exempelvis gick proybilder in fint 

hela eftermiddagen i strålande väder. På kväl
len mellan 19.3~21.25 var bilderna utmärkta 

trots 4 0 kyla. 

»FM-DX» 

Nu börjar det också dugga in rapporter om 

DX·mottagning på FM·UKY·rundradiobandet 

Vilket föredrar Ni -
att 

vrida raltar 95 % av mältiden och ovläsa 
resultatet under 5 % 

eller 
avläsa resultatet direkt och kontinuerligt på elt 
visarinstrument, med elt rest. S mindre än 1.005. 
I senare fallet tänk igenom hur många fler och 
mindre tröltande mätningar Ni kan utföra med 
samma tid tillgänglig. 
BEHOVLIG UTRUSTNING: * Ståendevågmeter typ SL * Motordrift fär denna * Indikatorförstärkare SL 5400/2 * Mätsändare och övriga anordningar 

som vid manuell mötning 
Vid den automatiska mätningen avläses stående
vågförhållandet direkt och kontinuerligt på för
stärkarens visarinstrulnent. I olikhet med reflekto
metermetoden kan den på elt ögonblick omkopp
las till manuell mätning med högsta precision av 
både mycket små och mycket stora ståendevåg
förhållanden - samt av fas I 

SIVERS LAD ~~~~~~~~:3 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------, 

Nya ReA- transistorer 
För användningsområden där högsta stabilitet är avgörande . . . 

För kretsar där mycket låg strypström är av stor betydelse .. . 

För tillämpningar som erfordra exceptionellt jämna data . . . 

erbjuder ReA-utvecklade transistorer erforderlig hög kva
litet och pålitlighet. Noggrann tillverkningskontroll och pro
duktionsteknik innebär högsta prestanda från början och 
under transistorns hela livstid. . 

a) RCA-2N77 
För lågeffekt tonfre
kvens såsom t. ex. hb-r
apparater. Kr. 22:-

b) RCA-2Nl09 
För tonfrekvensförstär
kare och klass B push
pull effektsteg i batteri
drivna bärbara m0tta
gare. 
Två 2Nl09 i klass B push
pull krets lämna en ef
fekt av 150 mW . 

Kr. 22:
c) RCA-2NI04 
För lågeffekt tonfre
Kvens 1 kommunikations
och andra slag av elek
tronisk utrustning. 

Kr. 35:
d) RCA-2NIOS 

b 

a 

I 

" 
d 

RCA-2N77, -2NlO~, -2N10a och -2Nl09 är hermetiskt förseg. 
Ilade, germanium p_n-p skikttyper - alla med ettårig 
RCA-garanti. 
Max. data RCA-2N77 I RCA-2N104 I RCA-2N105 I RCA-2N109 
(absoluta vär-
den): 
kollektor volt . ... -25 -30 -25 -20 
kollektor mA .... -15 -50 -15 -50 
kollektor förlust 

(mW) 35 upp till 150' 35 50 
arbetstemperatur 

(CC) ............ 50 70 50 50 

Normal arbets-
punktt 
kollektor vol t .... -4 -6 -4 _,5 
kollektor mA .... 0,7 -l - 0,7 -13 
Alfa (kollektor till 

bas (koppling) 55 44 55 70tt 
Effektförstärk-

ning (dB) 41 41 42 30" 
Output (mW) 

approx ......... - - - 75·· 
Spänningskallans 37,5 per 

inre impedans bas kopp!. 
(Ohm) ........ 2.450 1.400 2.300 100 per 

Belastningsimpe- kollektor 
dans (Ohm) 20.000 20.000 20 .000 -

Brusfaktor (dB) 5,5 medelv. 12 max . 4,5 medelv. 
Gränsfrekvens 

(Kc) .......... 700 700 750 -
Godhetsfaktor vid 

högfrekvens 
(Mc) ............ 1,7 1,6 2,6 -

• Beror på temperatur och kretsparametrar. tt Hög signal. 
t Jordad emitter och 25° C omgivningstemperatur. 

•• För 2 transistorer i klass B tonfrekvenskrets och max. 
distorsion 10 '/ •. För lågeffekt tonfre

Kvensanvändning såsom i 
hörapparater och andra 
tillämpningar där dimen
sionerna måste vara så 
små som möjligt . 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Kr. 33:- Barnängsgatan 30 STOCKHOLM SÖ. Telefon 449760 

\~--------------------------------------------------------------------------------------------------------_/ 
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Elektrolyt kondensat 
för enhåls-

fastsättning 
TEKNISKA UPPGIFTER I PEH 140 I PEH 141 I PEH 145 

, 

I Sockeldiameter mm 18,5 18,5 16,6 

"Kontaktsäkrad genom nitning av negativa uttaget 

till bägaren - - Jo 

Konlaktsäkrad genom anslutning av minuspolen 
till lödtabb i sockeln Jo Jo -

Lödbort uttog för minuspolen genom kontakt-

bricka / - - Jo 

"Bögoren fullstöndigt isolerad från minuspolen - Jo -
"Livslöngdsskyddade Jo Jo Jo 

Med övertrycksventil Jo Jo Jo 

Med låsbricka av neopren Jo Jo Jo 

Utföres med en kapacitans Jo Jo Jo 

Utföres med två kapacitonser Jo Jo 
\ Jo 

Bögardiametrar mm 250_ 35 25 0_ 35 25,30 o-:s - ~ / -

* Några för~elar av värde för Er! 
I(ontaktsäkring 
av det negativa uttaget genom nitning av foliet till bägaren 
ger ökad säkerhet mot avbrott. 

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

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

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

- Ett LM Ericsson-företag -

, 
RADiO OCH TELEVISION - NR 12 - 1955 

Standardutfö
rande med la,5 
mm göngad 
sockel_ 

Specialutfö
rande med 18,5 
mm göngad 
sockel och kon
densatorpoler
no isolerade 
från bägaren. 

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

PEH 150 
Miniatyrelektrolyt 
med 8 mm gängad 
sockel för en håls
fastsättning. Lämp
lig för apparater 
med begränsade 
utrymmen. 

1'-

Il -
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/----------------~\ 88-100 MHz. Sålunda meddelar civilekonom 

\. 

elegant stil 
KV ALITE 

Moderna grammofonskåp med rull

jalusi och metallinlägg utförda i hög

glanspolerad valnöt eller mahogny 

IINST 

EKlät Kock.gatan 5 
Telefoner: 
406526-438333 
STOCKHOLM 

Rolf Dannert, Stockholm, att han den 4 no· 
vember kl 20.00-21.00 fick in Åbo på 94,1 
MHz med god styrka och åtminstone tidvis 
någorlunda störningsfritt. Distansen är 300 
km. Mottagningsantennen var en enkel dipol, 
anbringad på balkongen l tr. upp. 

DX på dessa frekvenser är huvudsakligen 
beroende av väderleken; ev. rapportörer bör 
därför alltid ange typ av väderlek vid obser· 
vationstillfällena. Sannolikt går de finska 
UKV·stationerna in fint utefter hela Botten· 
vikens kustband; nere i Skåne och på Väst· 
kusten bör man väl åtminstone tidvis kunna 
höra av de tyska UKV·stationerna. 

"Transistorfluga " 

Transistorer har som bekant rätt oansenliga 
dimensioner i jämförelse nied andm kompo
nenter, motstå!ld och kondensatorer, som in
går i radiomottagare och förstärkare. Hur små 
de i själva verket _är framgår om man, som här 
på bilden, jämför de sammanbyggda »elektro
derna» i en transistor med en vanlig husfluga. 
Man får här ett bra begrepp om hur små di
mensionerna för »framtidens radiorör» i verk
ligheten är. 

Denna bild ger ett påtagligt bevis för hur utomordentligt 
små de verksamma elementen i en skikttransistor är. 

/-----------------------------------------------------------------------------------------\ 

\ 

12 

Järnpulverkärnor, 
spolstommar, 

ferritestavar etc. * 

(/;[nder många år ha JIl 

kunnat glädja oss åt den sJJenska 

elektroindustrins förtroende för 

engelska N e o s t' d s produkter. 

Till de nyhetN~ som vi nit lansera, 

höra järnpulverkärnor för telen'siom

aVSlörru'ng samt ferritestavar. 

GENERALAGENTER : 

tORSGATAN 48 - STOCKHOLM - TELEFON 329245,33754" 

Försäljning endast till reg.,'jära importörer. 
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OMFATTANDE 
TlLLVERKNINGsPROGRAM : 

Attenuatorer 

Bolometer-hållare 

Bä rfrekvens-osc illatorer 

Detektorer 

Distorsionsanalysatorer 

Effektmetrar 

Elektroniska räknare 

Elektroniska takometrar 

Fyrkantvåggeneratorer 

Frekvensmetrar 

Frekvensnormaler 

Frekvensräknare 

Funktionsgeneratorer 

Förstärkare 

Interpolations-oscillatorer 

Koaxialinstrument 

Lågpassfilter 

Mikrovåg-mätutrustningar 

Nätaggregat 

Oscillatorer 

Pulsgeneratorer 

Rörvoltmetrar 

Signalgeneratorer 

Ståendevågindikatorer 

Tidsintervallmetrar 

TV-monitor 

UKV-mätbryggor 

Video-oscillatorer 

Vågformanalysatorer 

Vågledaredetaljer 

,HEWLETT -PACKARD COMPANY 
275 Page Mill Road • Polo Alto, California, U. S. A. 

har fr. o. m. den 10 november 1955 utsett till 

ny generalagent 

ERIK FERNER 
STOCKHOLM 

Hewlett-Packard erbjuder över 250 olika mätinstrument 
för fabrikation, industriell och vetenskaplig forskning, 
telekommunikation och militärt bruk. 
Varje -hp-instrument ger Er fördelarna av ett snabbt, 

. noggrant resultat, mångsidig användbarhet och pålitlig
het. De ha alla de för -hp-instrumenten karakteristiska 
egenskaperna nämligen enkelt handhavande, minimal ju
stering, oberoende av nätspänningsvariationer eller rör
byten, väldimensionerat skydd mot överbelastning och 
högsta kvalitet på utförande och konstruktion. 

FULLSTÄNDIG SERVICE UTFORES AV 

ELEKTRONIK-SPECIALIST 

Goda le'Veransmöjligheter genom välordnad organisation 
och förbindelser 

Kataloger, fullständiga upplysningar och demonstrationer 
lämnas 

SERVICE. LAGER • FÖRSÄLJNING 

FIRMA ERIK FERN ER 
Björnsonsgatan 197 • Telefon 377700 

Bromma 3 
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EDISWAN 
·rörhållare 

Ediswan Clix rörhållare är dimensionerade för de 
mest krävande arbetsförhållanden. De tillverkas 
i internationellt normerade typer och utnyttjas 
bl. a. i stor utsträckning i atlantpaktsstaternas 
militära anläggningar. 
Rörhållarna tillverkas i de internationellt fast
ställda typerna B7G, B8A, B9A, B9G, B4A, B4D 
och B4F med isolationsmateriel Nylon eller Teflon. 
Industrier kunna på begäran erhålla Ediswan 
engelska orginalkatalog. 

EDISWXN 
~ILI~X 

, 
Gener'a/agent för Sverige: 

AB Gösta Bäckström 
Ehrensvärdsgatan 1- 3 
Stockholm-Sweden - Tel.: Stockholm 540390 

THE EDISON SW A N ELECTRIC C O MP A NY LTD 
155 Charing Cross Road, London W C 2, England 

Medlem av A. E. I. Group of Companies 

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

\, 

Y+======~ 
I----d 

a Toppisolotor ...... .. . . . .. . . .. . .... Koror 90 IKoror 701 
b Moströr 'A" ................. .. ..... Stondordrör 
cKabelstyrning . . .. . .............. . .. Koll 
d UKV-Bondkobel ...... ... . .......... Uko 1, Uko 2, Uko 3 
e Bottenisolotor .................... Koror BO IKoror 601 
I Tokgenomlöring .. . ....•.. . .... . Dob 10 

gh Ponsorrör 16 . . . . ......... Stondordrör 
Jordledningsklömmo .......... Ek 20 

Rekvirera 

fullständig 

katalog över 

Hirschmann 
antenner och 

I komponenter för 

TELEVISION 
Katalogen är 

tryckt på svenska 

och ger alla upp

gifter. 

Sändes gratis 

AB CHAMPION 
RADIO 

i Rumsisolotorer ............. . ...... Idu 10, Idu 20, Snop 10 ST OCKHOLM -

GÖTEBORG - MA LM Ö 
k Jordledning ov 3 mm golv. jörntråd Hondelsvoro 
I Kobellöste till most ....... . ... Komo 20 

m Kabellöste till tok ................ Kodo 10 (Kodo 201 
n Kobellöste till tokrönno ......... . . . Kori 20 (Kori 101 
o Kobellöste till vögg ........ . . . ... Kostei 10 (Kowa 10, Kaho 10, Kaho 20, Kaspi 101 
p Askskydd . . ... ..................... Blu 10 (Blu 201 
q Kabeltötning ............ .......... Kasto 1 
r UKV-Banankontokter .. .. . ... . ..... Kohu 3 
sKabelhylsa ............... Bsu 10 

Tyska antennkablar 

för UKV- och TV
sändtire 

Av diploming. H H KLI NGER 

För att överföra energi från UKV- och TV
sändare till sändarantennerna, som mestadels 
monteras i höga torn eller master, fordras det 
speciella matarkablar .. Dessa måste överföra 
hög effekt o~h måste ' samtidigt uppvisa ringa 
effektförluster och bör också kunna monteras 
på ett bekvämt sätt. 

Några typer av dylika högfrekvenskablar 
för UKV visas i fig. 2. Dessa kablar, som till
verkas av SiemeRs & Halske, utgöres av koaxi
alkablar. InnerIedare och ytterIedare utgöres 
av kopparrör, vilkas läge fixeras av skivformiga 
stödisolatorer mellan de båda ledarna. För små 
till medelhöga HF-effekter användes som ma
terial i dessa skivor polystyroL Detta mate
rial som är termoplastiskt kännetecknas av 
mycket låg dielektricitetskonstant (e = 1,09) 
och mycket låga förluster. 

Den effekt, som kan överföras i en sådan 
högfrekvenskabel, begränsas av temperatur
beständigheten hos det dielektriska materialet. 
För polystyrol ligger max. tillåten temperatur 
vid + 95 o C. För överföring av högre effekter 
förses kablarna med stöd isolatorer av polyvi
nylharts. Detta material har en förlustvinkel , 
som endast är obetydligt större än den för 
polystyrol, men uppvisar väsentligt högre 
temperaturbeständighet (tål upp till + 180 0 

C). Antennkablar i detta utförande utnyttjas 
därför som matarkablar vid hög effekt (exem
pel~is 60 kW vid 200 MHz). 

För överföring av mycket höga frekvenser 
inom dm- och cm-vågsområdet utnyttjas an-

Fig. 1. Böjlig koaxialka
bel för decimeter- och 
centimetervågor. Fabrikat 
Siemens & Halske AG. 

~ 

Fig. 2. Antennkablar för 
UKV-frekvenser. F'abri
kat: Siemens & Halske 
AG. 
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Se runt hörnet med 
ReA "TV EYE" och ITV 6 

Räkna med TV för fjärrmanövrering ... 
TV-bilden kan säga mer än en hel kombination av signallampor 
och visarinstrument. 

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

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

Komplett utrustning 9-10.000:- kronor 

ELEKTRO'NIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd., Barnängsgatan 30, Stockholm SÖ. Tel. 44 97 60 

Mångpoliga 
kontaktdon 
• 
• • • • • • • • • • • • 

Lågt införingstryck 

* Dimensionerade för hög 
luftfuktighet 

* För stativmontage eller 
för lösa anslutningskablar 

." öt" närnlare UI)ply s nillgur 

-
Regeringsgatau 56 - STOCKHOLM 

Telefon 2104,01- 02 

• 4-poliga 

• 8-poliga 

• 12-poliga 

• 20-poliga 

• 28-poliga 
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RT:s radiohandbok 1956 
en koncentrerad uppslagsbok i fick/ormat 

för radiotekniker och -alllatörer 

Innehåll: 

Det svenska rundradionätet. Fält
styrkekarta för svenska rundra
diosändare på lång- och mellan
våg. Räckviddskartor för svenska 
FM- och TV -sändare. Svenska TV
kanaler. Trädradionätet i Sverige. 
Antenner för TV-och FM-mot
tagning. Spökbilder vid TV -mot
tagning. Tips för TV-DX. Euro
visionsnätet. Europeiska TV-sän
dare. Grannländernas FM- och 
TV -sändare. Rördata och sockel
kopplingar för de vanligaste rö
ren. Schemasymboler. Nomogram 
för beräkning av induktansspo
lar och bandfilter. Transistor
kopplingar. Beräkning av kvarts
vågstransformatorer. Färgkod för 
motstånd, kondensatorer m. m. 
Radiotekniska sammanslutningar 
och klubbar m. m. 

Försitt inte 
denna el,ans! 

RT:s 

Som framgår aven artikel på sid. 20 i detta 1 
nummer erbjudes RT:s läsare denna handbok, 5 O 
som i bokhandeln kostar 4:-, till ett betyd- • 
Hgt redueerat pris, förutsatt att ett frågeformu- • 
lär (se nedan) ifylles. Det nedsatta priset är 

KUpp hilr - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - -

Till RADIO och TELEVISION, Expeditionen, Stockholm 21. Ja Nej 

V. g. sänd .mig l ex. 

av RT:s Radiohand

bok 1956. 

* 
Jag har ifyllt fråge

formuläret t . h . och 

önskar därför boken 

till det nedsatta pri

set av l: 50. 

* 
Kr. 1: 50 bifogas i fri

märken. 

Namn: 

l) Har radioteknik Som yrke ... .. ............... . ..... D 
2) Har radioteknik wm hobby .................. . .. .. ... D 
3) Är intresserad av "high fidelity" .............. .... D 
4) Är intresserad av television ...... .... . .. . ...... . ... D 
5) Är intresserad av aktuella översikter ..... ....... .. D 
6) Är intresserad av " bygg-själv-artiklar" ...... . ..... D 
7) Anser att RT bör bli mera teoretisk-teknisk ...... D 
8) Anser att RT bör bli mer " p raktisk" ........ ... .. . D 

9) Ev. önskem31: ......................... . ......... . . 

Vi är tacksamma även för fö!jande uppgiHer: 

D 
D 
D 
D 
O 
D 
Q 
D 

Mitt yrke är: . ... . . . .. . ..... .. ... . ..... . .. .. " . .................... . 

Titel: : ... ................. ....... ............. ... Alder : ...... år 

Läsare av RT sedan år: ................... . ............. . .. . .... . 

Adress: ... .... . .... ..... . . ..... ... . .. .. Postadress: 

Fig. 3. Här pågår uppdragning aven antenn
kabel för UKV i en antennmast. 

tennkablar med speciellt tunna polystyrolski
vor, som anordnas med· korta intervaller mel
lan varandra. 

Ny hatteripentod 
för AM I FM -mottagare 
Philipsfabrikerna i Holland har börjat till
verka en ny batteripentod för AM/ FM-motla
gare. Det nya röret, som har typbeteckningen 
DF97, är ett miniatyrrör med sju stift. På 
grund av den högre brantheten 0,92 mA/ V 
ger DF97 större förstärkning än röret DF96 i 
MF-förstärkare. DF97 kan även användas som 
blandarrör för AM-områdena. I detta fall ger 

DF97~ 3 5 

2 _:- 6 

1 7 

12 V oscillatorspänning en blandningsbrant
het av 0,28 mA / V. Röret kan också användas 
som självsvängande additivt blandarrör, i vil
ket fall det triodkopplas med skärmgaller och 
broms g aller anslutna till anoden. Viktigare 
data för röret använt som MF-förstärkare 
framgår av nedanstående tabell. 

Tab. 1. Data för batteripentoden DF97 från 
Philips. 

Glödspänning 
Glödström 
Anodspänning 
Bromsgallerspänning 
Skärmgallermotstånd 

(serie) 
Styrgalle.rspänning 
Skärmgallerspänning 
Anodström 
Skärmgallerström 
Branthet 
Inre resistans 
Kapacitanser: 

OV 
61 V 

1,4 V 
25 mA 
85 V 
OV 

33 kohm 

·-5 V 
85 V 

1,75 mA 
0,73 mA 
0,92 mA/ V 10 f-lA / V 
0,42 Mohm > 10 Mohm 

Ca = 7,5 pF, Cgl = 3,7 pF, Cagl <0,01 pF 
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AMATÖ RRAD I O 

Månadens kommentar 

Dubbelprogrammen 

i svensk rundradio har nu kommit i gång näs
tan på dagen tio år efter det att 1943 års 
rundradioutredning framlade sitt dip-a be
tänkande, som gick ut på att aD rundradio
sändning skulle ske per telefonledningar till 
mottagarna_ Lyckligtvis strandade denna säll
synt otympliga tekniska »lösnlng» av det 
svenska rundradioproblemet på att statsfinan
siella skäl lade hinder i vägen_ 

Utvecklingen fördröjdes dock åtskilliga år 
genom det trådtänk_de, som genomsyrade 
1943 års rundradioutredning_ Stat8Jllakter
na kunde ju inte veta hur pass mycket 
eller hur litet förnuft det lag i trådradio
ideerna, men till slut gick det upp även 
för icke-tekniker det befängda i att hundra
procentigt knyta rundradioöverföring till tele
fontrådar och -kablar_ Genom regeringsrådet 
Fransens enmansu.tredning1 lades .. prohlelI)et 
bättre till rätta och duhbelprogrammets ut
sändning via UKV-sändare kom mera i blick
punkten. 

När man nu äntligen kan starta duqbelpro
grammet, sker det tills vidare med en enda 
provisorisk UKV-sändare i Stockholm. M-en 
med denna sändare tillsammans med ytter
ligare tre provisoriska UKV-sändare, som om
kring årsskiftet 1955-56 startas i G<iteborg, 
Malmö och Örebro, täcks nära l milj. radio· 
abonnenter, dvs_ nära nästan sju sånger flera 
radioabonnenter än som vid.. denna tidpunkt 
finns änslutna till de under de senaste tio 
åren ' utbyggda trådradionätenl 

Man kan fråga sig 

vilket förtroende statsmakterna och allmän
heten efter vad som passerat kan ha för 0IP-

l Se Hr Fransens dubbelprogramutredning_ 
RADIO och TELEVISION, 1955 nr 3, s. 15_ 

dömesförmågan hos den tekniska expertis, som 
medverkade i 1943 års rundradiobetänkan
de_ Man frågar sig också i, detta samman
hang icke utan oro med vilken prestige samma 
experter nu kan komma till statsmakterna 
och begära tfiltro till nya tekniska projekt, 
som rör televisionen. 

Är det mot denna bakgrund man får se den 
omständigheten att ingenting åtgjorts i fråga 
om JlI'ogramledningar för television här i 
landet? 

Oavsett vHka 

synpunkter statsmaktema kan komma att läg
ga på tel:evisionsproblemet är det en sak som 
man inte kan komma imn: det behövs under 
alla omständigheter förbindelseledningar mel· 
lan de kommande svenska TV-sändarna. Har 
man godkifnt alt det förutom TV-sändaren i 

" Stockholm skall finnas en TV-sändare i ~te
borg och en i Malmö borde en av de första 
åtgärderna vara att se till, aU det kommer 
till stånd programledningar mellan sändar
na, så att programproduktionen kan koncen
treras tm en plats_ Det är enormt dyrt att 
göfa TV-program; det blir väsentligt bil
ligare med en programcentral än att ha tre
dubbla up.psättningar producenter, tekniker, 
studios och apparatlIr_ 

En annan motivering för en förbindelse
ledning Stoekholln'-G<iteborg-Malmö väger 
tungt i detta aammanhang: den skulle sam
tidigt ge anslutning till eurovisionsnätet, med 
den stimulerande kontakt med utländsk tele
vision som detta skulle leda till. Programut
byte med Köpenhamn och Oslo är i detta 
sammanhang en möjlighet att räkna med för 
att gÖla televisionssändningarna billigare 
(vilket torde vara det argument som gör mest 
intryck på statsmakterna). 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1955 

Innan' denna 

spalt tar slut måste vi upplysa läsarna om 
att det nummer av RT, som läsaren nu håller 
i handen, är det sista i denna årgång_ Yör 
dem som är prenumeranter, är det därför dags 
att fylla i det Inbetalningskort för prennme· 
rationsavgiften för 1956 som medföljer detta 
nummer_ Och vi gör läsarna uppmärksanlIDa 
på att det finns ett formulär på inbetalnings
kortets baksida (se även annonsen på sid. 16), 
som vi gärna vill ha ifyllt för att få litet 
mera reda på vad läsarna tycker och tänker 
,om vår tidskrift_ Visserligen har redaktionen 
tämligen klart för sig hur den tycker att tid
skriften skall redigeras, men det är ju inte 
!?3gt, att läsekretsen tycker på SanlIDa sätt! 
Och därför vill vi gärna ha litet tips om den 
saken_ 

Som en liten gentjänst 

för det besvär vi förorsakar 'med formuläret, 
ger vi de av våra läsare som så önskar en 
chan-s att få RT:s radiohandbok 1956, en kon
centrerad radiot~knisk uppslagsbok i fickfor
mat, som utkommer inom kort, för ett" betyd
ligt nedsatt pris, 1:50 i stället för bokhandels
priset 4:-_ (Mera om handboken på sid. 20) 
Men gör beställningen i dag! Upplagan är 
begränsad, och »den som först kommer till 
kvarnen får först mala»_ (Sch) 
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AKTUELLT 

Två FM -sändare 
i Stockholm 

I samband med dubbel program-premiären 
den 26 nov. fick FM-sändaren vid Horns
gatan i Stockholm, som sänder på 92,4 MHz, 
och som tidigare utsänt riksprogrammet, över
ta utsändningen av dubbelprogrammet. Om
kring årsskiftet beräknar man emellertid, att 
en ny FM-station skall tas i drift vid Nacka
stationen och därvid kommer denna station 
att överta utsändningen av dubbelprogram
met på :16,6 MHz. I samband därmed kommer 
Hornsgats·sändaren att återuppta utsändning· 
en av riksprogrammet på 92,4 MHz. 

Fr.o.m. årsskiftet kan m~t~lltså ta in både 
riksprogrammet och dubbel programmet på 
UKY i Stockholms· trakten, dock blir räck
vidden för riksprogramsändaren på UKY 
på 92,4 MHz på grund av den obetydliga 
effekten (som är ca l kW erp) ganska begrän
sad. Först omkring årsskiftet 1957-1958 be
räknas den andra definitiva UKY·sändaren 
med erp 60 kW kunna tas i bruk på Nacka· 
stationen. Denna sändare kommer då att sända 
riksprogrammet på Hornsgats·sändarens fre
kvens, 92,4 MHz. 91" it 

Under budgetåret 1956-1957 kommer tre 
definitiva sändare att tas i bruk i Hälsing· 
borg, Varberg och Östersund. Från dessa 
stationer kommer båda programmen att ut
sändas från två skilda sändare. Under samma 
budgetår kommer provisoriska sändare att 
uppsättas på följande orter: Borlänge, Borås, 
Gävle, Sundsvall, Västerås och Norrköping. 
På samtliga dessa sändare kommer endast 
dubbel programmet att utgå. Budgetåret 1958-
1959 komIller Göteborg att få en definitiv 
FM·UKy·station med två skilda UKY-sän
dare för vardera programmet. Malmö får sin 
definitiva sändare 1959-1960 och Örebro 

---=;: 

sin först 1960--1961. 91. -sill! 

RT:s radiohandbok 1956 
Värdefull handbok för radiotekniker och -amatörer - för endast 1:50 

Inom de närmaste dagarna utkommer på Nor· 
disk Rotogravyrs förlag »RT:s Radiohandbok 
1956», en aktuell och starkt koncentrerad upp· 
slagsbok av lika stort intresse för såväl radio
tekniker som -amatörer. Boken utgör ett slags 
fortsättning på de radiotekniska årsböcker, som 
tidigare utgetts av förlaget. RT: s lladiohand
bok är emellertid mer att betrakta som en 
behändig uppslagsbok, som man dagligen har 
användning för i laboratoriet, provrummet el· 
ler serviceverkstaden, vilket kanske bäst fram
går av innehållsförteckningen här intill. 

Boken kostar i bokhandeln 4: -, men RT:s 
läsare har en chans att få den för ett avse-

. värt nedsatt pris, endast l : 50, under förut
sättning att tidskriften i gengäld får en del 
uppgifter, som ger tidskriftsledningen ett visst 
begrepp om läsekretsens sammansättning och 
inställning till tidskriften. 

Det är - väl att märka - omtanke om läse
kretsen, som ligger bakom denna undersök
ning; det ligger därför i läsarnas eget intresse 
att ge oss de önskade upplysningjlrna, i syn
nerhet som en så värdefull belöning som 
RT:s Radiohandbok 1956 väntar den som gör 
sig omaket att hjälpa oss i denna angelä
genhet. 

För att göra det hela så enkelt och smärt
fritt som möjligt har vi på det inbetalnings· 
kort, som åtföljer detta nummer och som är 
avsett att användas för inbetalning av års
prenumerationen på RT för nästa år, på ta
longens baksida tryckt det formulär, som vi 
vill ha ifyllt. 

Detta inbetalningskort kan därför användas 
för inbetalning av antingen årsprenumeration 
på RT 12: 50+ l: 50= 14: - eller för inbe
talning av enbart l: 50 fär radiohandboken. 
(Den som vill kan givetvis också inbetala en 
prenumeration {ör halvår 6: 75+radiohand· 

r---------------------------, 
Utdrag ur innehållet i RT:s Radio
handbok 1956: 

Det svenska rundradionätet. Fälstyrke
karta för svenska rundradiosändare på 
lång- och mellanvåg. Räckviddskarta för 
befintliga och planerade svenska FM· och 
TY·sändare. Karta över trådradionätet. De 
svenska TY·kanalerna. Antenner för TY· 
och FM-UKY.mottagning. Uppkomsten av 
spökbilder vid TY·mottagning. Beräkning 
av kvartsvågstransformatorer. Data för 
transmissionsledningar. Tips för TY·DX· 
amatörer. Förteckning över europeiska TY
sändare på band I. Karta över eurovisions· 
nätet. Karta över grannländernas FM· och 
TY-sändare. Data och sockelkopplingar 
för de vanligaste elektronrören för radio· 
och TY-apparatur (enligt SEK:npreferred 

, list»). Schemasymboler. Beräkning av in· 
duktansspolar och bandfilter för HF (no· 
mogram och beräkningsexempel ). Beräk
ning av transistorkopplingar. Färgkod för 
motstånd, kondensatorer, transformatorer 
m.m. Radiotekniska klubbar och samman· 
slutningar. 
~~------------------------------,~ 
boken l: 50). En förutsättning för att hand· 
boken skall levereras för 1 : 50 är emellertid 
att de önskade uppgifterna är ifyllda på ta· 
langens baksida. 

De av våra läsare som så önskar kan i 
stället fylla i och klippa ur det frågeformulä~, 
som återfinnes på sid. 16 i detta nummer och 
med angivande av namn, adress och postadress 
insända det i slutet kuvert tillsammans med 
l: 50 i frimärken. Boken över,sändes då pr 
post till den i formuläret angivna adressen. 
Naturligtvis är det ingenting som hindrar, att 
den som inte vill klippa sönder sitt exemplar 
av tidskriften, skriver av formuläret och ger 
de önskade upplysningarna per brev. 

Radiohandboken kommer att distribueras 
omkring årsskiftet. 

Dansk syn på svensk television 
av pengar föregår obehindrat trots frånvaron 
aven .svensk television. Märk väl att Radio· 
tjänst för sina provsändningar sista säsongen 
disponerade ett belopp på kr 750000:-, vil
ket motsvarar priset på ca 400 TY·mottagare! 
- och enbart i Skåne beräknas det att mel· 
lan 4-5000 TY·mottagare är i bruk! Lik· 
som här hemma är radioindustrin intresserad 
av att sätta fart på utvecklingen, och planer 
på kommersiell television i olika former har 
förelagts, då man varit på det klara meu, att 
en statsdriven television på licensbasis ' nöd· 
vändigtvis kommer att utvecklas långsamt, 
enär licensinkomsten långtifrån kan mot~vara 
kraven på investeringar och drift, och enär 
statens möjligheter och vilja att investera 
pengar i television är beroende av den rådan
de politiska situationen.» 

I nr 11/55 av danska POPU- . 
LlER RADIO,. som f. ö. också 
nyligen ändrat sitt namn till 
RADIO og FJERNSYN, står 
följande att läsa om svensk 
television: 

»Medan den danska televisionen kan anses 
ha kommit i gång på allvar och sannolikt kan 
se fram mot en lugn framtid och en jämn ut
veckling, ser förhållandena annorlunda ut hos 
våra grannar på andra sidan Sundet. Där har 
man inte konnnit längre i utvecklingen, än 

20 

den danska televisionen var på sommaren 
1953. - Man har i Stockholm haft provsänd
ningar med »riktiga» program, och folk har 
fått smak för televIsion; det föreligger ett 
televisionsbetänkande i riksdagen, och antalet 
mottagare börjar bli så stort, att kraven på 
utsändningar snart inte längre kan åsidosät
tas. Samtidigt stiger antalet mottagare i Skåne 
med väldig fart; mottagningsförhållandena 
där (för danska programmet) är bättre sedan 
den nya Köpenhamns-sändaren igångsattes -
dvs., som nuvarande finansminister Thorkild 
Kristensen en gång har påpekat, den natio
nale,konomiskt sett farligaste investeringen 
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TELEVISION 

Televisionen i industrins tjänst 
Av L E o W A L T E R, A. M. I. Mech. E., Cheltenham, England' 

Fjärrövervakning och kontroll 
av tillverkningsprocesser eller 
verksamheten vid olika an
läggningar antingen det gäller 
framställning av produkter el
ler bearbetning av material el
ler övervakning av fabrikatio
nen kan med fördel utföras 
med hjälp av televisionsan
läggningar. 

Leo Walter, kon
sulterande ingen
jör i Cheltenham 
i England, även 
verksam som tek
nisk skribent. 

F ör fjärrkontroll av verksamheten i en in
dustriell anläggning kan man utnyttja tele
visionskameror, som genom lämpliga ledningar 
fÖl'bindes med en televisionsmottagare eller 
»monitor», på vars bildskärm den av kameran 
uppfångade bilden erhålles. Olika företag in
om televisionsbranschen har utvecklat kame
rautrustningar och mottagningsapparatur, som 
är speciellt lämpad för industriell användning. 
>~Specialtelevision» eller »industriell television» 
är benämningen på denna variant av tele
visionen, som ju hittills huvudsakligen ut
nyttjats för underhållning m.m. vid »rund
radiosändningar». 

Vad som gör televisionen särskilt lockande 
i industriella sammanhang är den omständig-

• 

Fig. L Exempel på användning av television i 'en 
industriell anläggning. En enda person kan via 
ett TV-system övervaka och sköta matningen av 
flera värmeugnar. Arbetsstyckena kommer på rul· 
lande band och övervakaren kan i rätta ögonblic
ket manövrera anordningarna för att föra in rätt 
arbetsstycke i rätt ugn. Från Dimnond Power 
Speciality Corp. i USA. 

heten, alt TV·kameror kan placeras ut på 
platser, där en övervakning av olika orsaker 
inte kan ske genom direkt observation. Över· 
vakningen kan exempelvis vara förknippad 
med fara för observatören, eller bevaknings· 
stället kan vara beläget på oåtkomlig plats. 
I många fall erbjuder televisionen sådana ob· 
servations· och övervakningsmöjligheter, som 
knappast skulle kunna ordnas rationellt på 
annat sätt. 

I ett typiskt fall kan en anläggning för 
industriell television bestå av följande en· 
heter: 

En eller flera kameror . med fjärrmanövre· 
rade inställningsanordningar för fokus och 
kamerainställning uppställes på lämpliga 

Fig. 2. Ett annat 
exempel på industri· 
ell TV·anläggning i 
valsverk. Maskinskö
taren t.h. på bilden 
kan via TV-systemet 
övervaka arbetsstyc· 
kets utseende och kan 
reglera valsarnas has
tighet m.m. från kon
trollbordet. 

platser. Kamerorna är förbundna med en kon
trollenhet via lämpliga kablar, som överför 
videosignalen från resp. kameror. Kontroll
enheten innehåller en synkpulsgenerator, en 
monitor och en strömförsörjningsanordning. 
Bilderna från de olika kamerorna kan från 
kontrollenheten sändas till en eller flera: mo
nitorer på avstånd upp till ca 80 m eller mera. 
Monitorerna anslutes till kontrollenheten via 
koaxialkablar. 

Användningsområdena för television inom 
indnstrin är mångfaldiga. Exempelvis kan 
man avläsa instrument på långa -avstånd. Man 
kan från ett kontrollrum iaktta serienumren 
på packlådor, som transporteras på ett löpan
de band, eller man kan inomhus i stations-

Fig. 3. Konstruktören kan via en 
special-TV-anläggning snabbt få sig 
förevisade konstruktionsdetaljer han 
behöver titta på. TV-utrustning från 
Pye Ltd. 

Fig. 4. Dragprovning kan övervakas på betryggande 
avstånd från maskinen. Arbetsstycket studeras på 
televisionsskärmen vid manöverbordet. TV.utrustning 
från Philips. 

Fig. 5. Dragprovet är avslutat. Förloppet har 
hela tiden betraktats på TV·mottagarens bild
skärm och på betryggande avstånd. 
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Fig. 6. TV -utrustnin~ i kriminalpolisens Fig. 7. Ett vapen återgivet aven av de Fig. S. I anläggningen enligt fig. 6 kan man under· 
tjänst. De föremål som skall undersökas till TV·kameran i fig. 6 anslutna mot· söka fingeravtryck i stark förstoring på mottagarens 
lägges på det starkt belysta underlaget. tagarna. bildskärm. 
TV·apparatur: Grundig Radiowerke. 

Tab. 1. Data för specialtelevisionsanlliggningar på svenska marknaden 

Anläggningens Tillverkare Svensk representant typbeteckn. System 

Em,'tron Telviston Ltd AGA, Lidingö 405, 525 eller 
625 linjer med 
radspring 

Pye Ltd Ekktrojon, Solna 405, 525 eller 
625 linjer med 
radsprAng 

Philips Svenska AB Philips, 4900 62S linjer utan 
Stockholm radsprång 

RCA Elektronikbolaget, ITV5 , 525 eller 625 
linjer med rad-Stockholm ITY6 språng 
525 eller 62S 

»TV Eye» linjer utan rad-
spr/ln& 

Grumlig Ratliowerlre AB Sonoproclukter, FAS 625 linjer med 
Stockholm radsprång 

Marconts Jr ireless Svenska Radio AB, 525 eller 625 

T~raph Co Ltd Stockholm 
IInger utan rad-
apmag 

Du Mont Finna JMan f.asen;nmtz., 5359 3SO linjer utan 
Stockholm radsprång 

Fernsek CmbH Sumdturl Radio, ~Gnom» 
62S liajer med 

Ulvsunda radspring 

Dags Svenska AB Philips, 
60A 

625 linjer ulan 
Stockholm radsprång 

100 BN 625 linjer med 
radsprnng 

Fig_ 12. Kamera f6r special-TV-an
läggning typ 4000 från Philips. 

Fig. 13. Sammanbyggd synkgenerator, moni
tor och kolltroUOllhet i Philips special-TY-an
läggning typ 4900. 

Kamera 
Kamerarör Storlek - -, Vikt Lins typ (cm) (kg) 

Emitron 3S mm film-
5907 16X27X3S 11 kameralins 

16 mm film-vidikon 42X36X15 14 kameralins 

super- 32X24X21 9,4 16 mm film-
ikonoskop kameralins 

16 mm film-vidikon 26Xl3XS 4 kameralins 

16 mm film-vidikOll 26X13XS 2 kameralins 

vidikon 22X15X9 3 16 mm film-
kameralins 

16 mm film-vidikon 26X13XS 2 kameralins 

vidikon 25X17X12 " 
16 mm film-
kameralins 

vidikon 13X9,5X25 2,3 1~ mm film-
kameralins 

vidikon llX16X25 " 
16 mm film-
kameralins 

vidikon llX24X35 ro 16 mm film-
kameralins 

F"1g. 14. Monitor och kontrollen~ för special
TV-anliJgDing, typ FS10, frU Fernseh 
CmbH. 
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Fig. 9. Här sitter en järnvägstjänsteman inom· 

hus och noterar nummer m.m. på de vagnar, 
som skall omrangeras på bangArden. Anlägg· 

ning: P hiUps. 

Fig. lO. En TV-anläggning i ett ställ
verk ger växlingspersonalen värdefulla 
kontrollmöjligheter. TV -apparatur: 
Ph~1ips. 

Fig. Il. Televisionen kan med fördel användas 

även i undervisningens . tjänat. . Bilden från ett 

mikroskop återges på bildskärmen. Anläggning: 

ReA »TV-Eyo. 

________ S..:.Yll_k....:gen=----:erat:-:-o_r..:., _kon __ troIl __ enhe_....:t.,---=m_OD,...i_to_r_ Effektföcbrukn. 

Storlek Vtkt (W) 
Anm. 

Utspänning 

video 

video 

video eller HF 

HF 

video eller HF 

HF 

video eller HF 

video eller HF 

video ener HF 

(cm) (kg) 

43X65.X21 

52 X 37 X 36 

32X40X53 

SOx 38X 33 

28X20X21 

synkgen: 42 X 33.><24 
monitor: 70 X 13.X 68 
knntr.enhet: 18X7Xl0 

lcontr.enhet: 28X20X21 

fjirrmanöverenhet 
2OX25XlO 

monitor 41X29X<S.1 

monitor 41 X 29 X 47 

42 

25 

33 

35 

9 

211 
25 
0,5 

9 

40 

0,5 

30 

30 
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SOO 

200 

300 

Fjärrkontroll av kamerafilter 

14" bildrör 

5YDkgenerator, monitor och kontrollenhet sammanbyggda.. 12" bildrör. 

Med anslutning tnI Philips TV-generator GM2657 erhålles HF-sigDal, 

625 linjer med radsprång. 

230 (115 V) 10" hildrör. Alt. fjärrkontroll ·av kamerafokus eDer bländare. 

90 015 V) Avsedd för anslutning till ordinilx TV-mottagare. 

230 

90 

340 

240 

240 

Monitor med 21" bildrör. Även monitorer för 17" rör resp. 17 cm rör 

leYereras. Kameran försedd med automatisk ljusklinslighetsreglering. 

Åven ordinär TV-mottagare kan anvindas som monhor. 

Fjärrkontroll av optisk fokus som extra utrustning. 

Avsedd för anslutning till ordinär TV-mottagare. 

Avsedd att anslutas till ordinär TV-mottagare eller hefintlig monitor. 

25 cm bildrör. 8 MHz handbredd i videodelen. 

Även ordinär TV-mottagare ka nanvändas som monitor. Fjärrmanövre

ring av kamerainställning (panoring och elevering ) , fokus (elektr. 

och optisk), linsskifte (4 st.) och bländare. 

KlImeran' försedd med elektronisk sökare. 

Fig. 15. Special
TV -anläggning, 
typ »Gnom», från 
Fernseh GmbH. 
~ 

~ 

Fig. 16. Special
TV-anlägining 
~rrv6~ f tån ReA. 

23 



Fig. 17. Kamera och synkgenerator 
för special·TV·anläggning FA8 från 
Grundig Radiowerke. 

byggnaden avläsa numren på järnvägsvagnar ' 
under växlingsoperationer på rangerbangår· 
dar. Farliga experiment, exempelvis hÖgspän· 
ningsprov på isolatorer, provning av reaktions· 
motorer på experimentstadiet eller undersök· 
ningar av förlopp, som är förknippade med 
farlig radioaktiv strålning, kan observeras i 
säkerhet på . betryggande avstånd. Det finns 
också speciella TV-kameror för stereoskopisk 
upptagning, lämpliga för observation av 
atomreaktioner vid kärnfysikaliska \ undersök
ningar. Ett annat användningsområde är un
dersökningar av hur flygplan beter sig i vind
tunnlar för överljudshastigheter. De nu nämn
da undersökningarna kan knappast studeras 
annat än på detta sätt med hjälp av special-
TV-utrustningar. . 

Vid vissa massproduktionsmetoder erbjuder 
specialtelevisionen helt nya övervakningsmöj-

Fig. 18. Kommendör
kapten D R F Camp
bell på det engelska 
hangarfartyget »Ark 
Royal» talar till of
ficerare 'och manskap 
via ett .internt TV-nät 
ombord på fartyget. 
Infälld en bild över 
den jättelika hangar
kryssaren. 
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ligheterför arbetsledningen.' Även vid sam-
: mansättning av precisionstillverkad'e Wo duk
ter är det av väsentlig betydelse för företags
ledaren att veta, hur sammansättnings!lrbetet 
utföres i detalj. Där normala metoder för tids
studier och rörelsestudier inte kan komma i 
fråga, möjliggör televisionen effektiv över
vakning. 

Den industriella televisionen har också sin 
givna plats inom järnvägstjänsten och för kon
troll av högt belastade trafikleder. Landsvägs
och stadstrafik kan kontrolleras och omdiri
geras från ett centralt kontrollrum i städer 
eller från lämpliga övervakningsplatser. Fa
briker och industriella anläggningar kan 
övervakas genom fjärrkontroll; med hjälp av 
TV-kameror utplacerade på strategiska punk
ter, kan en förman övervaka verksamheten vid 
en monitor. 

Det finns numera en del special-TV-system, 
som kan utnyttjas för överföring av färgbilder. 
Färg är exempelvis av vital betydelse vid 
kontrolJo av temperaturen i smältugnar, och 
vid metallsmältning kan man med hjälp av 
färg-TV-anläggningar erhålla alla de infor
mationer, som önskas av företagsledningen el
ler verkmästaren. I järn- och stålverk, vid 
kemisk-tekniska fabrik6r, i textilfabriker och 
vid pappersmasse- och papperstillverkning kan 
färgtelevisionen i framtiden vara av betydelse 
och möjliggöra en synnerligen värdefull kon
troll. 

Fig. l. TV-mottagare »Tizian» från Deutsche 
Philips GmbH. Innehåller 14 rör exklusive 
bildrör och högspänningsdiod. Blockschema i 
fig. 2. 

J O H N SCHRÖDER: 

D en hårda konkurrensen inom den väst
tyska radioindustrin har inte endast pressat 
priserna på tyska TV-mottagare i botten, utan 
har också tvingat företagen till schemalös
ningar, som inneburit besparingar i material 
och arbete. Några radikalt nya ideer kan man 
knappast tala om i detta sammanhang, men 
däremot kan man återfinna en hel del intres· 
santa kopplingsfinesser i de nya apparaterna. 

TV-mottagare med 14 rör 

Ett exempel härpå är en starkt förenklad TV
mottagare med 43 cm bildrör, avsedd som 
ren lokalmottagare (känslighet ca 500 fl V), 
som tillverkas av tyska Philips. Blockschemat 
för mottagaren, som är ca 80 DM billigare än 
ordinära 43 cm-mottagare (som i allmänhet 
kostar mellan 750 och 800 DM) visas i fig. 2. 
Som synes är HF- och blandarstegen av kon
ventionell utformning med PCC84 och PCF80. 
Däremot nöjer man sig i MF-delen med endast 
två MF-rör, EF80, under det att man i 
»distansmottagare» för TV har tre eller fyra 
MF-rör. I videosteget ingår kombinationsröret . 
PCFBO, vars trioddel samtidigt ingår i blocke
ringsoscillatorn för vertikalavböjningen. I 
ljuddelen har man två MF-rör EF80 + pen
toddelen i ett PCF80, vars trioddel ingår i 
LF-steget före slutröret med röret PLB2. För 
ökad AM·undertryckning utnyttjas en ger
maniumdiod OA71 och som FM-detektor en 
diskriminatorkoppling av speciellt slag. 

I avböjningsdelen utnyttjas ett självsväng
ande linjeslutsleg' med PLBl och spardioden 
PY81, varigenom man eliminerar ett rör för 
linjeoscillatorn. För videoseparatorn och för 
den indirekta linjesynkroniseringen utnyttjas 
kombinationsröret PCF80. Totala antalet rör 
exklusive bildrör, MW43-64, och 'högspän
ningsdiod EY81 är alltså 14. Därtill kommer 
också fyra germaniumdioder. 
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Nötdel 

~oo~ Hor ovO 

2 x PY82 

Fig. 2. Blockschema för en tysk lokalmottagare för television med endast 14 rör ex· 

klusive hildrör och högspänningsdiod. Den tillverkas av Deutsche Philips GmbH. 

Känslighet ca 500 {-tY. 

500 

250 

120 

60 

30 

1S 

. r 1 4'Jd~ t--
, 3

1
6d6 !\ 

1\ "11 1\ 
2O-30dl~ \ 

20dB ~ 2Od8 

1\ 
OdB 

ToterC>1SOmr?de 
f. max. först. 

6 dB 
1--4,85 MHz ~ 

~'"4bridd 

·4 -2 o 10 ~1H7 

Fig. 4. MF·kurvan för Siemens TY·mottagare, 

543A. Som synes kraftig dämpning vid· an· 

gränsande kanalers ljud bärvåg (A) resp. bild

bärvåg (B). Egna kanalens ljudbärvåg vid C. 

Kopplingsfinesser i tyska televisionsmottagare 

TV -mottagare med »FM-område» 

TY·mottagare med inbyggd UKY-del har nå

gon tid varit ur marknaden, men har nu åter

kommit i en FM-TY-mottagare, som tillverkas 

av Metz. I denna kombinerade mottagare in

går en komplett UKV-enhet med dubbel fre· 

kvensomvandling enligt schemat i fig. 3. 

Första mellanfrekvensen är här 10,5 MHz, var· 

efter omvandling sker till 5,5 MHz. Signalen 

påföres sedan direkt till TY-mottagarens ordi

narie ljud-MF-del. Andra oscillatorn arbetar 

med fast frekvens. Konstruktivt är denna 

UKY-del utformad som en helt skild enhet, 

som hakas på TY·mottagarens chassie. 

Mellanfrekvensen i de flesta tyska TY-mot

tagare är numera förlagd till området lellan 

34 och 39 MHz. Denna höga mellanfrekvens 

har bl.a. valts med hänsyn till den övergång 

till mottagning på TY-band lY, ·som . redan 

diskuteras i Tyskland, och som torde bli 

ofrånkomlig vid en vidare utbyggnad av TV

nätet. 

] 

I fråga om antalet MF-steg kan noteras, att 

en del företag ännu nöjer sig med tre MF

steg, varvid man genom lämpliga kopplingar 

söker att uppnå tillräcklig förstärkning. Ut

vecklingen tycks dock gå mot fyra MF-steg. 

Röret EF80 är praktiskt taget allenarådande 

som MF-rör. 

I vissa tyska TY-mottagare har man påfal

lande branta MF-kurvor med stark under

tryckning av angränsande TY-kanalers bild

och ljudbärvågor. Exempel härpå är Siemens 

TV-mottagare 543A, vars MF-kurva återges i 

fig. 4. 
Nordmende tillämpar även i sina nya model

ler principen med en endast delvis återinsatt 

DC-nivå.1 Kopplingen framgår av fig. 5. 

Videorörets arbetspunkt är förlagd· i den 

olinjära delen av la-Vg-kurvan, vilket medför 

endast obetydlig förskjutning av svartnivån 

l Se Televisionsmottagare typ 206TV, 210TV 

och 214TV från Centrum Radio. RADIO och 

TELEVISION 1955, nr l, s. 28. 

Frön 
bildröI 

lo LJud-MF
steg 

Fig. 3. Schema för »UKY-delen» (för mottagning av FM-UKY-rundradio ) 

FM-TV-mottagare från Metz. Dubbel frekvensomvandling till 5,5 MHz. 
en kombinerad 
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vid varierande videospänning. Se fig. 6. En

dast de allra svartaste områdena kan ev. kom

ma in i grånivån, om amplituden skulle mins

ka för mycket. 

Moduleringsgraden i TY-sändarna är f.ö . 

inte konstant, utan kan ändras då och då un

der pågående utsändning. Ställer man därför 

in kontrasten i en mottagare med 100 procen

tig DC-återinställning för en viss modulerings

grad och denna sedan minskas, blir bilden 

mörkare och en del detaljer försvinner i 

svart. Om man endast delvis återinsätter 

DC nivån, kommer. vid minskade modulering 

arbets punkten hos vidoröret att förskjutas så, 

att bilden blir ljusare, så att de mörkare de

taljerna inte försvinner. Den uppträdande 

gradationsdistorsionen genom rörets olineari

tel innebär knappast någon nackdel , enär 

ögat är rätt okänsligt för sådan distorsion. 

Ra 
Bildrör 

Fig. 5. Schema för 
videosteget i TV-mot
tagare från N ord
mende. 

Svart nivå 
I 
I 

Fig. 6. Svartnivån 
förskjutes endast 
obetydligt i kopp
lingen enl. fig 5. 
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Fig. 8. Exempel på annan enkel linjeavböj· 
ningsgenerator i TY·mottagare från Nora. En· 
dast ett rör, PCLSl, utnyttjas för vertilkalav· 
böjningen. Kopplingen fungerar som en katod
kopplad multivibrator, i vilken andra röret 
samtidigt går som bildslutsteg. 

PABC 80 
~----'--------' 

+ + 

2,2k 

4.7k 

Fig. 7. Schema för enkel bildavböj
ningsgenerator i TY-mottagare från 
TeKaDe. Kopplingen fungerar som ett 
mellanting mellan blockeringsoscilla
tor och multivibrator. 

'213V ·220V 

r
D,25J.' ,,=::: 
,1k ' .... 

1M 

33k 

llineor;tetl 

. 5n 5n 0,1 M 

slutrör 

I '"Q."~ 

Fig. 9. Indirekt linjesynkronise
ring med fasbrygga med dioder
na Dl och D2, som ger en st yr
spänning till en tredje diod D3. 
Härigenom uppstår en mer eller 
mindre kapacitiv belastning över 
oscillatorkretsen p. g. a. Cl . 

+ 

2,2k 2,5n 180 

t----.-~--~e-

Fig. 10. Siemens nya konstruk
tion av hög~pänningsenhet. Som 
synes omsorgsfull skärmning! 470 

470 ~. utg -trans! 
lOOk 

lO}' 

Enkla bildoscillatorer 

Förenklade kopplingar för vertikalavböjning
en tillämpas numera i många av de senaste 
tyska modellerna av TY·mottagare. Flera fa
brikanter spar in ett rör och i varje fall en 
blo~keringstransformator genom att ta till 
bildslutröret som »hjälprör» för osciIlatorröret. 

Ett exempel härpå ' kan man finna i 
TeKaDe:s nyare TY-mottagare. Sluts teg et i 
dessa har bildslutröret kopplat på i stort sett 
konventionellt sätt med röret PCLS2. Avböj
ningsströmmen lineariseras med hjälp aven 

reglerbar spänningsmotkoppling Cl Rl P l' se 
fig. 7. Spänningen återkopplas från slutrörets 
anod till trioddelen i PCL82, varigenom de 
två rören tillsammans arbetar som en sorts 
blandning av blockeringsoscillator och multi
vibrator. En reglerbar gallerläcka P 2 för triod
delen användes för att reglera bildfrekvensen. 

En fördel med denna koppling är förutom 
att man spar in en blockeringstransformator, 
att impulsbelastningen på trioden är mindre 
än i blockeringsoscillatorn, varför man kan 
räkna med längre livslängd hos oscillator-

röret. Fördelen med denna koppling jämförd 
med en koppling med multivibrator är, att 
man spar in ett helt rörsystem. 

Synkroniseringen av bildoscillatorn sker på 
vanligt sätt med negativa synkpulser från ett 
integreringsfilter föregånget av ett impulsbe
gränsarrör. De negativa synkpulserna påföres 
direkt triodens anod. Iåterkopplingskretsen 
mellan pentodens utgång och triodens ingång 
ingår ett RC-nät, som förhindrar att linjeut
gångsimpulserna kommer in (geno~ den 
oundvikliga kopplingen mellan bild- och linje
avböjningspolarna ), vilket skulle förorsaka 
svårigheter med radsprånget. 

En annan kopplingsvariant för förenklad 
vertikalavböjning återfinnes i en del mot
tagare från Nora. Endast ett rör PCL81 ut
nyttjas här för vertikalavböjningen. Se fig. 8. 
Kopplingen fungerar som en katodkopplad 
multivibrator, i vilken andra röret samtidigt 
går som bildslutsteg. För att linearisera av
böjningsspänningen ingår RC·nät dels i åter
kopplingskanalen oc~ dels mellan de två 
rören. Dessutom är slutröret motkopplat ge
nom att skärmgallerspänningen uttages via 
etvuttag på utgångstransformatorn. 

Indirekt linjes ynk på nytt sätt 

En ny variant av indirekt synkronisering till· 
lämpas av Nora. Man u,tnyttjar härvid 
kombinationsröret . P ABC80 som linjeoscilla
torrör, som symmetrisk fasdiskriminator och 
som en sorts reaktansrör. Synkpulserna från 
videoseparatorn påföres ett fasvändarsteg, som 
ger en positiv och en negativ synkpuls av 
lika hög spänning. Av dessa pulser och en 
j ämförelsepuls, som u ttages från linj etrans
forma torn, alstras i två dioder i röret P ABC80 
Dl och D2 (se fig. 9), som ingår i en fas
diskriminatorkoppling, en styrspänning, som 
överföres till den tredje dioden Da i röret 
p ABC80. Denna diod ligger via en kondensa
tor CI parallellt med den till linje frekvensen 
avstämda oscillatorkretsen LC2• Impedansen 
för kondensatorn CI + dioden Da blir allt
mer kapacitiv ju lägre inre resistansen i dio
den är. Denna diods inre resistans ändras 
emellertid med den pålagda styrspänningen, 

. 26 RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1955 



TEO R I 

Nomogram för b~räkning av "radiosikten~' 

För det fall att man har direkt optisk sikt 
mellan sändar- och mottagarantenn kan man 
på UKV alltid räkna med god mottagning 
oberoende av atmosfäriska förhållanden. Den 
distans ao' över vilken man med höjden hB hos 
sändarantennen och höjden hm hos mottagar
antennen har direkt optisk sikt kan beräknas 
ur ekv. 

På UKV kan man alltid räkna med att man 
på grund av viss refraktion i atmosfären all
tid har något längre »radiosikt» än optisk 
sikt. Radiosikten kan beräknas ur ekv. 

ao=4Vh.+Vh", 

här erhålles ao i km, hB och hm insättes i m. 
Det erhållna värdet är approximativt men 

fullt användbart för överslagsberäkningar i 
trakter, där höga markhinder såsom ,bergs
kedjor o.d. ej förkommer mellan sändare och 
mottagare. Nomogrammets användning fram
går av nedanstående exempel. 

Exempel 

Antag att sändarantennens höjd är 100 m 
samt att avståndet till mottagaren är 60 km. 
Hur högt upp bör mottagaren's antenn placeras 
för att direkt radiosikt skall uppnås? 

Uppsök 100 m på hsskalan och 60 km på 
ao-skalan. hm-värdet erhålles där samman
bindningslinjen mellan hB och ao-skalorna 
skär hm-skalan. Detta sker vid värdet 25. Den 
sökta höjden på mottagarantennen är alltså 
25 m. 

Det kanske bör förutskickas, att en UKV-
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sändares räckvidd i praktiken kan sträcka sig 80 

betydligt längre än vad värdet på radiosikten 60 1.0 

anger, dock blir mottagningen vid längre av
stånd alltmer beroende av atmosfäriska för-
hållanden. 

Fig. 1. Nomogram för beräkning av radio
sikten ao i km vid höjden hg i m hos sändar
antennen och höjden hm i m hos mottagar
antennen_ 

som ju l sm tur är beroende av fasläget mel
lan inkommande' pulser och: den frå~ linj -
transformatorn återkopplade pulsen. Sväng
ningskretsen LC2 ingår nu som beståndsdel i 
linjeoscillatorn, för vilken trioddelen 
PABC80 ,u!JlYl!<jas som oscillatortör, .och ge
nom variatio~e~na i inre resistansen i D3 
hålles (tack vare den mer eller mindre star
ka verkan av Cl på svängningskretsen) linje
oscillatorn alltid vid exakt rätt frekvens. Si
nusvågen deformeras sedan på lämpligt sätt, 
så att den passar som avböjningsspänning för 
ett linjeslutrör. 
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Då sinusoscillatorn har hög frekvensstabili
tet får man »ren» bildkant även vid mycket 
hög brushalt i signalen. 

Ny typ av linjeutgångstransformatorer 

En av de mest specialiserade enheterna i TV
mottagaren är linjeutgångstransformatorn. 
Den erbjuder vissa tekniska svårigheter att 
tillverka på grund av den höga drivspänning, 
upp till 16 kV, som alstras i denna, vilket 
ställer stora krav på isoleringsmaterial och 
uppbyggnad. En ny konstruktion på detta om-
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råd e presenteras av Siemens. I denna k~n
struktion är lindningarna impregnerade på 
speciellt sätt och försedda med gjutna sockel
och kabelanslutningar. Vidare ingår i hög
spänningsenheten fem olika HF-drosslar i 
anodtilledningen till slutöret,i glödströms
och anodtilledningen till spardioden PY81 
och i tilledningstrådarna till avböjningsen
heten. Allt detta för att åstadkomma en effek
tiv undertryckning av linjefrekvensen 15625 
Hz. Hela transformatorn är försedd med en 
metallkåpa, vilket ger ökat skydd för stör
utstrålning. Se fig. 10. 
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TEKNISKT 

Mottagarantenner för television och FM-
(Forts./r. lir 11/55) 

Halvvågsantennen 

Halvvågsantennen (eller -dipolen ) är den fun
damentala antenntypen både för sändning och 
mottagning av UKV. Den kan betraktas som 
en öppen svängningskrets, som består av 
två ). ( 4 långa metallstavar monterade efter 
varandra längs en gemensam axel och matade 
vid de närliggande ändpunkterna, fig. 7. Om en 
sådan antenn användes som sändarantenn och 
monteras vertikalt, säges den ge en vertikal
polariserad strålning. Vid horisontell monte
ring blir fältet horisontalpolariserat. 

Fig. 7. Ström- och spänningsfördelning i halv
vågsdipol. 

För bästa resultat bör mottagarantennens 
placering överensstämma med den inkomm,m
de strålningens polarisationsplan. Som nämnts 
hehöver dock detta inte nödvändigtvis på myc
ket långa avstånd från sändaren överensstäm
ma med sändarantennens polarisationsrikt
ning. Denna är vid de allra flesta av Sveriges 
planerade TV- och FM-sändare horisontell. 

Mottagarantenner och nedledningar 

En mottagarantenn kan anses kopplad till sän
darantennen via det elektromagnetiska fältet 
mellan dem. De är båda »avstämda» till en fre
kvens, som ligger vid mitten av den använda 
kanalen. Strömvariationerna i sändarantennen 
återges i mottagarantennen och överföres med 
en nedledning till mottagarens ingångssteg. De 
önskade fältvariationerna kan vara åtföljda av 
störfält, som inkommer både på antennen och 
nedledningen. I varj e särskilt fall gäller det 
att med ledning av fältstyrkevärden eller prov 
välja antennhöjd, antenn- och nedledningstyp, 
så att man får 'ett tekniskt fullgott resultat till 
så små kostnader som möjligt. 

60 

55 

50
20 so 200 500 lXlO 

l/d-

Fig. 8. Matningsimpedansen för halvvågsdipol 
som funktion av »slankhetstalet» I( d. 
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Medan antennens önskade elektriska egen
skaper kan vara avgörande för anläggnings
kostnaden, bestäms 'underhållskostnaden oftast 
av antennens motståndskraft mot mekanisk på
verkan och dess beständighet mot atmosfärens 
inverkan. 

Antennimpedans 

När man väljer mottagarantenn och nedled
ning, måste man i förväg fastlägga vissa elek
triska egenskaper, som de skall uppfylla_ En 
av dessa storheter är impedansen, dvs. förhål
landet mellan spä ning och ström i en anslut
ningspunkt. Om i en växelströmskrets spän
nings- och strömmaxima inträffar samtidigt, 
är impedansen resistiv på liknande sätt som i 
en likströmskrets. Genom induktiva och kapa
citiva element kommer vid växelström spän
nings- och strömmaxima vanligen att förskju
tas relativt varandra_ Detta betyder att impe
dansen får ett reaktivt tillskott. Vid resonans 
är impedansen för en krets alltid resistiv. 

Fig. 7 visar spännings- och ström fördel
ningen längs en halvvågsdipol. Impedansen 
blir då teoretiskt 72 ohm, om antenns ta varna 
är mycket smala, men den kommer att variera 
kraftigt med frekvensen. Kretstekniskt sett blir 
Q-värdet högt. Detta är ingen önskvärd egen
skap, ty man vill ha så konstanta impedans
förhållanden som möjligt över TV -kanalen 
eller FM·bandet_ Enklast åstadkommes ett 
lägre Q-värde genom att antennstavarnas tjock
lek ökas, varvid samtidigt impedansen sjunker 
något till ca 60 ohm, se fig_ 8. På köpet får 
man ökad mekanisk stabilitet. 

Impedansanpassning till nedledningen 

Antenn, nedledning och mottagaringång måste 
ha samma impedans eller vara anpassade till 
varandra, om en kraftig och störningsfri sig
nal skall kunna erhållas_ Nedledningen är an
tingen av parallelltrådstyp (jordsymmetrisk) 
eller koaxialtyp (jordosymmetrisk). Av avgö
rande betydelse för anpassningen är nedleda
rens karakteristik, som är den (resistiva) in-

,/ 
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0.4 2 d 
l 

o II 
0.4

20 200 500 Wl 
l/d-

50 

Fig. 9. Längden i förhållande till våglängden 
II A. för halvvågsdipol som funktion av »slank
hetstalet:~ ti d. 

Fig. 11. Olika typer av nedledningar A) 300 
ohms bandkabel, B) 60 ohms koaxialkabel, 
e) 60 ohms skärmad parkabeI. 

impedans, som en ifrågavarande ledare skulle 
uppvisa för det fall att den vore oändligt lång. 
Nu gäller allmänt, att om en ledning av god
tycklig längd avslutas med en resistiv impe
dans=ledningens karakte~istik, bUr dess in
impedans också resistivoch = ledningens ka
rakteristik. Ledningen säges då vara anpassad. 

För att undvika reflexioller är det tillräck
ligt om ledningen anpassas i ena änden. Den 
till mottagaren inmatade signalen blir emeller
tid störst, om ledningen anpassas i båda än

dar. 
Mot bakgrunden av det sagda är det natur

ligt att standard kablarna för UKV givits data 
motsvarande använda antennimpedanser. Vär
dena på karakteristiken är därför 60 ohm 
(vanligen ko axial typ) och de närmaste j ämna 
multiplerna 120 ohm och 240 ohm, (vanligen 
parallella ledare, bandkabel) . Bandkabeln för 
240 ohm är billig och har låg signaldämpning, 
vilket blir av betydelse vid långa nedledningar. 
Om den an ända antennens impedans ej skulle 
passa till nedledningen, kan ofta med fördel en 
impedanstransjormator insättas_ Den består av 
1( 4 våglängd kabel med lämplig karakteristik 
(se nedan). Vid starka störningar bör koaxial
kabel användas. Konstanter för några bland de 
talrika varianterna av nedledningar återges i 

tab.2. 

Antenn 

Zo 

>'/4 

Nedledning 

Zl l 
Fig. 10. Kvartsvågstransformator kan använ
das för anpassning mellan antenn och nedled
ning. 
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Tab. 2. Konstanter för några vanliga typer av nedledningar. 

Typ 

240 ohm bandkabel 
240 » » 
240 » skärmad parkabeI 
60 » koaxialkabel 
60 » » 

Kvartsvågstransformator 

Största diam. 
inkl. isolering 

8 mm 
6 » 

8X5 » 
8 » 

6,5 » 

Anpassning mellan två impedanser kan inom 
ett begränsat frekvensområde utföras med en 
kvartsvågstransformator. Önskar man exem· 
pelvis anpassa en antenn med impedansen Z a 

i matningspunkten till en nedledning med ka
rakteristiken Z/ inkopplas mellan antennens 
matningspunkt och nedledningen en ledning 
med karaktäristiken Z k' Se fig. 10. Värdet på 
Z k erhålles ur 

Zk2 =ZaZ/ 

Längden l i meter på kvartsvågstransforma· 
torn skall vara l=75 k / f. 

Här är f frekvensen i MHz. Faktorn k, som 
erhålles ur tab. 2, anger den relativa minsk
ningen i våghastighet som inträffar vid led
ningstransmission. För luft isolerade ledningar 
är k=l men nedgår för övriga isolations· 
medel. 

Exempel: 

Om en antenn med Za=240 ohm och en ned· 
ledning med Z/ = 60 ohm skall anpassas, måste 

tydligen en ledning med Zk=V240'60=120 
ohm inkopplas, som har en 1;4 våglängd vid 
ifrågavarande kanal. Om k=0,8 och f = 75 
MHz, fås l = 0,8 meter. 

Antennförstärkning och riktverkan 

Avsikten med de ofta använda riktantennerna 
är att erhålla en kraftigare och mera störnings-

330° 
\ 

\ I 

30° 
/ 

I 

Dämpning 
dB/ lOO m 

100 MHz 200 MHz 

3,3 
4,8 

12,2 
6,3 

10,4 

5,9 
7,0 

17,4 
9,2 

15,6 

Relativ 
våghastighet 

k 

0,8 
0,8 
0,8 
0,66 
0,66 

fri signal än som lämnas av den enkla dipolen. 
Man är främst intresserad av antennens för
stärkning vid olika frekvenser och antennens 
bandbredd. 

I antennens huvudmottagningsriktning 'be
stämJlles vid varje frekvens den mottagna sig
naleffekten jämförd med signalen från en 
halvvågsantenn för samma frekvens. Skillna
den anges i decibel (dB) och kallas antenn
förstärkning. 

En antenns mottagna energi varierar vanli
gen med antennens inriktning. Den enkla halv
vågsdipolen har riktverkan i ett plan, l!len 
genom att tillfoga ett eller flera s.k. parasit
element kan man erhålla riktverkan "i både 
horisontal· och vertikalplanet. Detta anses ofta 
önskvärt, ty då ökas förhållandet mellan nytto
signalen och störande signaler, som inkommer 
från andra riktningar. En fullständig bild av 
antennens riktverkan får man genom strål
ningsdiagram, som uppmäts genom att man 
vrider antennen i olika vinklar och läser av 
den mottagna spänningen från sändaren. Dia· 
grammets utseende varierar med frekvensen. 

Fig. 12 visar en halvvågsdipols strålnings
diagram i två plan för resonansfrekvensen. 
Man ser att en horisontellt placerad dipol inte 
har någon riktverkan i vertikalplanet men väl 
i horisontalplanet. Den största signalen upp
fångas om dipolen står vinkelrätt mot rikt
ningen till sänd&ren, men samma signal erhål· 
les, när dipolen vrides 1800

• Om man vill uno 

0° 
3300 I 300 

\ I I 
\ I I 

\ I / 
300° \ ___ -Ir--~ II /,60

0 

/./ 
./ 

...oJI_p.>-- ------900 2700---- ----90° 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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\ 
\ 

\ 
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150° 

Fig. 12. Strålningsdiagram för horisontellt monterad haln"ågsdipol: a) horisontaldiagram, h) 
vertikaldiagram. 
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Typ 
Riktningskarakteristik 

Horisontal Vertikal 

IF II -
~ 117 1»7 
~ ~ 

1)7 117 
iF °B7 -7 

Fig. 13. Riktningsdiagram för några vanliga 
typer av UKV-antenner. 

Fig. 14. Riktantenn i två våningar med 12 dB 
antennförstärkning (4 ggr). 

Fig. 15. Riktningsdiagram (horisontaldiagram ) 
för antennen i fig. 14. Fabrikat " Hirschmann. 

dertrycka den »bakifrån» inkommande strål
ningen kan dipolen förses med reflektor. Ökad 
riktverkan i horisontalplanet erhålles med en 
eller flera direktorer och genom att anordna 
antennsystem i flera »våningar», se fig. 14. 

Det är givet, att man inte bör kosta på en 
dyrbarare antenn och antennuppsättning än 
som är motiverat av fältstyrkan på platsen. 
Man kan annars också få besvär av teknisk art. 
Om man exempelvis nära en sändare monterar 
en alltför bra antenn, kan man i vissa fall be
höva dämpa den erhållna signalen för att mot
tagaren skall arbeta normalt. 
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Fig. 16. Dipolantenn för uppställning intill 
apparaten. 

Fig. 17. En omböjd halvvågsdipol kan tillver· 
kas på enkelt sätt av 300 ohms band kabel. 

z Antal R 
mott. ohm 

2 120 

3 2LO 
Mott. 1 R R Mott 2 

L 360 

5 L80 
6 600 -

R R 

I 
Mott 3 

Fig. 18. Exempel på provisorisk anslutning av 
flera TV·mottagare till gemensam antenn. 
Z == 3oo ohm. 

d 
d 

b. (! } 

II 
d 2 > d, 

c. 

Il 
Fig. 19. a) Vikt halvvågsdipol, impedans 
240 ohm, b) dubbelt vikt halvvågsdipol, im· 
pedans ca 1000 ohm, c) vikt halvVågsdipol 
med olika tjocka element. Om ~ == 2d1 blir 
impedansen ca 360 ohm. 
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OLIKA ANTENNTYPER 

Apparat- och rumsantenner 

En apparatantenn, dvs. en i TV.mottagaren in· 
byggd antenn, är ofta vridbar och täcker ett 
flertal kanaler. Något större flexibili tet kan er· 
hållas med en separat dipol, (V·antenn), där 
både öppningsvinkeln och dipolelementens 
längd kan varieras, fig. 16. Denna antenn pla. 
ceras vanligen ovanpå mottagaren. 

Den enklaste rumsantennen kan på en· 
kelt sätt tillverkas av bandkabel, se fjg. 17. 
Längden l beräknas ur 112/ j, där j=frekven· 
sen i MHz. Den kan spikas på väggen, exem· 
pelvis ovanför ett fönster, sedan ett läge för 
god mottagning utprovats. Antenner inuti rum 
blir billiga att sätta upp och behöver inte ha 
någon större mekanisk motståndskraft. TV· 
bilderna brukar emellertid bli ganska känsliga 
för hur man rör sig i rummet. Om antennen 
monteras utanför fönstret eller på en balkong, 
kan denna nackdel bli mindre, och man har 
kvar fördelen av relativ"t billig montering samt 
kort nedledning. 

Vid de kommersiella antenntyperna blir den 
enkla halvvågsdipolen ej längre det grund· 
läggande elementet, utan man använder oftast 
en omböjd halvvågsdipol. Denna består väsent· 
ligen av två parallellkopplade dipoler med den 
ena kortsluten i mitten, se fig. 19a. Impedansen 
blir den fyrdubbla mot dipolens, alltså 300-
240 ohm. Flera fördelar vinnes med detta 
arrangemang. Den omböjda dipolens impedans 
ändrar sig inte särskilt kraftigt med frekven· 
sen, varför acceptabel anpassning kan erhållas 
över flera kanaler. Höjningen av impedansen 
medför, att förlusterna i nedledningen blir en· 
dast fjärdedelen av vad de är i en 60 ohms 
ledning. Bandkabel för 240 ohm är slutligen 
relativt prisbillig och lätt att installera. 

Takantenner 

Som takantenn a'nvändes i enklaste fall en om· 
böjd halvvågsdipol, vars riktverkan bakåt mins
kats med en reflektor. En eller flera direktorer 
framför dipolen ger ytterligare förbättring 
(Yagi-antenn). Högsta antalet direktorer bru
kar vara åtta och användes endast för TV, när 
man har starka reflexioner bakifrån. Man kan 
också montera en hel reflektorvägg i stället för 
kombinationen av direktorer och ett enda re
flektorelement. 

Ytterligare riktverkan vertikalled är 
ibland önskvärd på grund av störningar. För 
att uppnå detta kan man montera likadana an
tennsystem i flera plan ovanför varandra och 
förbinda dem på ett sådant sätt att de sam
verkar, och impedansen blir riktig. Parasitele
ment sänker impedansen och ökar Q-värdet hos 
antennen. Impedansen kan höjas genom ,att 
man förser den omböjda halvvågsdipolen med 
ännu ett element, fig. 19b, eller ge de två hal
vorna olika diameter, fjg . 19c. Antalet vå
ningar brukar sällan överstiga fyra. 

Att märka är att antenner med mer än 2 pa
rasitiska element i allmänhet får så högt Q
värde (> 15), att band bredden blir för liten för 
dylika antennsystem avsedda för band I. An
tenner för band III har däremot ännu vid Q-

Fig. 20. Antennförstärkare för en TV-kanal. 
Fabrikat : Siemens. 

Fig. 21. Enkel kombinationsantenn för band 
II och band III. Fabrikat REAB. Matnings
impedans 300 ohm. 

Fig. 22. Kombinationsantenn för band I och 
III med reflektorvägg. Förstärkning 7 dB 
på band I, 12 dB på band III. Amerikansk 
tillverkning. 

värden uppåt 30 tillräcklig band bredd för god 
TV -mottagning. 

Kombinationsantenner 

För mottagning av TV- och FM-program från 
flera sändare använder man i allmänhet kom
binationsantenner (se fig. 21), 'som i utföran
de och montering kan bli komplicerade (fig. 
22) så snart man kommer utanför närområdet. 
Grundtanken är att antennerna skall monteras 
intill varandra på samma mast och helst också 
ha gemensam nedledning. Om det senare inte 
är möjligt, bör man på ett enkelt sätt från 
apparatplatsen kunna koppla om .mellan an
tennerna. 
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Forsfärkning o dB 

Forsförknrng 2,4 dB 

Förstärkning 5-5,5 dB 

Fö rstörkning""7dB 

Fig, 23. Måttuppgifter för några olika typer 

av UKY·antenner. Antenn a, b och c har 240 

ohms impedans, övriga 50 ohm; d=dl=d%~ 

~ 0,05 .t; S = 0,02 Å.. 

Om de olika sändarna ger väsentligt olika 

fältstyrkor, kan separata antenner och ned

ledningar vara att rekommendera. I detta fall 

inriktas ofta antennerna fast, och man använ

der en omkopplare mellan nedledningarna. Det 

kan i vissa fall bli erforderligt att montera 

bandpassfilter i nedledningarna. 

Slutligen kan nämnas, att antennerna för 

-den framtida mottagningen av svenska TY

och FM-program väsentligt förenklas därav att 

respektive sändare för ett visst försörjnings

område har gemensam antennmast. Problemet 

med inriktning åt flera håll ' uppkommer, när 

man vill utnyttja de begränsade möjligheterna 

till utlandsmottagning. 

Vilken antenn bör väljas? 

I avsikt att något underlätta urvalet bland den 

stora mängden antenntyper som finns i mark

naden har nedan en synnerligen förenklad 

klassindelning gjorts. Likaså har täcknings

området för en sändare uppdelats på tre kon

centriska zoner: närområde, mellanområde och 

ub. 3. Lämpliga antenntyper för olika mot
tagningszoner 

Område 

Närområde: 
<10 km 

Mellanområde : 
10-50 km 

Fjärrområde : 
>50 km 

Antenntyp 

Apparatantenn (inbyggd el. 
påmonterad); Rumsantenn 
(ink!. fönsterrnontage) ; Tak
antenn (vid starka reflexio
ner). 

Takantenn (förstärkning 
~10 dB) 

Takantenn (förstärkning 
> 10 dB och högt monterad) 

fjärrområde. Gränsen mellan zonerna är helt 

naturligt mycket svävande och varierar med 

störnivån, terrängen, bebyggelsens art (villor 

eller höghus) och omfattning. Om sändaren 

(60 kW) ligger i en större stad, går gränsen 

för närområdet vid 5 a 6 km, i gynnsamma 

fall kanske 10 km. I höghus varierar mottag

ningsförhållanden kraftigt bland annat med 

våningshöjden. Det finns emellertid anled

ning anta, att centralantenner småningom 

komme; att uppsättas i de flesta större hyres

hus och då bortfaller ju antennproblemen för 

den enskilde hyresgästen, såvida han ej öns

kar en flyttbar extraapparat. 

Yttergränsen för mellanområdet kan för en 

sändare med den ovan angivna effekten och en 

antennhöjd på 250 m väntas gå vid 40 a 50 km. 

Närområdet och mellanområdet anses til~am

mans utgöra sändarens egentliga serViceom

råde. Inom fjärrområdet användes i första 

hand utpräglade riktantenner som monteras 

fritt, högt och störningsskyddat. När nedled

ningen måste göras lång, och störningar kan

ske också uppfångas kan en untennförstärkure 

göra nytta, om den monteras intill antennen. 

Antennförstärkarens användbarhet för TY är 

emellertid numera mer begränsad än förr, ty 

den har ej nämnvärt lägre egenbrus än moder

na mottagare med kaskodingångssteg. 

Dimensionering av UKV-antenner 

Slutligen skall lämnas några anvisningar för 

den som själv vill dimensionera sin UKY-an

tenn. Antenner för televisionsmottagare beräk

nas vanligen för en frekvens lo (MHz), som 

utgör geometriska mediet mellan yttergrän

serna för det önskade frekvensområdet. Öns

kar man sålunda en antenn för kanal 5, be

räknas denna för frekvensen 

10=Y174'181=177,5 MHz ' 

Motsvarande värde på Å erhålles därefter ur 

).=300/ 10 m 

I fig. 23 ges måttuppgifter för några olika 

antennsystem dimensionerade dels för 240 

ohms matningsimpedans, dels för 50 ohms mat

ningsimpedans. 50 ohms-antennerna kan an

passas till 300 ohms nedledning genom att en 

). / 4·transformator (se ovan) med karaktäristi

ken 120 ohm inkopplas mellan nedledning och 

antenn. SLUT 
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Samlingspärm 

för RT 

D e flesta av RT:s läsare känner nog till hur 

besvärligt det kan vara när ett gammalt num

mer av RT har kommit bort. Tyvärr är det 

ju inte alltid så väl, att det finns något nytt 

nummer att få från förlaget; överblivna num

mer tar rätt snart slut genom efterbeställ

ningar. 

Den fataliteten behöver man aldrig råka ut 

för, om man skaffar sig den nya och trevliga 

samlingspärm, som RT nu introducerar. Den 

finns i två typer, en som endast omfattar en 

årgång och en annan typ, som är avsedd för 

två årgångar. 

Priset för samlingspärmarna är kr 4: 75 

resp. 5: 75. Samlingspärmarna tar obetydligt 

större plats än inbundna årgångar, varför man 

- om man så vill - kan spara in inbind

ningskostnaden genom att successivt köpa nya 

samlingspärmar. 

Sätter man in de olika numren efterhand som 

de kommer ut i RT:s samlingspärm, riskerar 

man aldrig att äldre nummer kommer bort. 

En samlingspärm med en årgång samlad är 

en värdefull uppslagsbok, och den pryder ock
så_ sin plats i bokhyllan! 

Föredrar man att ha äldre kompletta år

gångar inbundna, finns inbindningspärmar 

att få för kr 3: 25. Det finns också ett antal 

kompletta årgångar på lager på förlaget, näm

ligen årgångarna 1952, 1953 och 1954. Pris 

kr 18:-. 
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KjEll STENSSON: 

Skivspalten 
För att tillmötesgå ett önske
mål från många av våra läsare 
introducerar vi i detta num
mer en skivspalt, där ingenjör 
K j e Il S< t e n s s o n kommer 
att behandla skivnyheter och 
tekniskt nytt inom inspelnings
och avspelningstekniken. 

Om inspelningskurvor 

När de färdigredigerade banden från en in
spelningssession överförs till matriser sker som 
bekant av tekniska skäl en avsiktlig föränd
ring av tonbalansen. Basregistret beskärs och 
diskantregistret lyfts fram enligt vissa nor
mer_ Detta kommer till uttryck i den s. k. 
inspelningskaraktäristiken_ Under LP -.skivor
nas första år varierade denna karaktäristik 
nära nog från bolag till bolag_ Numera har 
den standardiserats till ett par huvudtyper_ 
Kännedom om vilken karaktäristik som kom
mit till användning vid skivframställningen är 
väsentlig; efter den konstrueras de uppspel
ningsfilter som återställer ton balansen till rät
'ta värden. 

Flertalet amerikanska och europeiska gram
mofonbolag använder sig numera av den s.k. 
RIAA-kurvan (Recording Industry Associa
tion of America) eller smärre modifieringar 
av denna (se fig. 1). Det gör bl.a. Capitol, 
Westminster och europeiska Decca (sedan ny
året 1955). RCA använder sig aven obetyd
ligt skiljaktig kurva (RCA New Ortophonie), 
Philips utnyttjar AES-kurvan (Audio Engi
neering Society), som emellertid ligger inom 
RIAA-kurvans toleransområde. 

Använd apparatur 

Skivspelare: SELA typ 524 med Ortofon C
huvud (se BELLANDER, J: Gram"mofonav
spelning, sid. 36-37) . 
Förstärkare: Acoustical QUA D II för- och 
slutförstärkare. 
Högtalare: Hartley 215 i fabrikantens låda 
(se BELLANDER: Grammofonavspelning, 
sid. 78-79). 

Skivnytt 

A study in High Fidelity CapitoI 
SAL9020. RIAA-kurva. Pris 35:
(detaljisterna sätter själva priset, 
och det kan alltså variera). 

Det amerikanska Capitol-bolaget hör till de 
bolag som på sin repertoar har en särskild 
hi-fi-demonstrationsskiva. Den upptar kortare 
avsnitt musik, seriös såväl som populär, om
växlande med inspelningar av olika effekt
instrument, oftast hemmahörande i slagverks
gruppen. Med skivan följer en förebildligt ut
formad liten textbok, som bl.a. upptar en 
diskussion av hi-fi, dess mål och medel, sam
manställd av Charles Fowler, ett av de klarast 
skinande ljusen bla"nd hi-fi-förespråkarna i 
USA. 
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Capitols demonstrationsskiva hör till de 
hjälpmedel som varje vän av god ljudåtergiv
ning måste ha i sin samling. Med dess hjälp 
kan man prova återgivningsanläggningens för
måga att återge den djupaste bas och den 
sprödaste, silverskimrande diskant. Avsnitten 
för olika slaginstrument ger gott besked om 
anläggningens förmåga till transientåtergiv
ning. Vad man speciellt skall lyssna på i var
je avsnitt talar Mr. Fowler om i texten. Ca
pitol har tydligen lagt ner mycken omsorg 
att få den här skivan så förstklassig som möj
ligt (se bara till att ni får den amerikanska 
original pressningen) ; på en god anläggning 
klingar allt klart och slaggfritt, särskilt de 
besvärliga slaginstrumenten återges med en 
klangkvalitet som är välbekant från direkt av
lyssnande. Uppspelning över New Ortopho
nie-kurvan, som finns på QUADs förförstär
kare, kräver ingen ytterligare korrektion och 
skivytorna är anmärkningsvärt tysta. För ra
diohandlare som vill övertyga sina kunder om 
de nya FM-mottagarnas ljudreproduktionsför
måga är denna demonstrationsskiva idealisk. 

SCHUBERT: Symfoni nr 7, h-moll. 
Pittsburghs symfoniorkester, dir.: 
W Steinberg. CapitoI LB6072. 
RIAA-kurva. Pris: 24:-. 

Det är vanligt inom grammofonindustrin att 
vissa artister eller orkestrar är knutna till ett 
visst bolag med exklusivkontrakt. Capitol har 
sålunda Pittsburghs symfoniorkester under 
sin ledare William Steinberg bland sina fasta 
artister. De har gjort en lång räcka inspel
ningar av symfoniska verk. Bland dem väljer 
jag den här gången ett av standardverken: 
Schuberts symfoni nr 7 h-moll, vanligen kal
lad Den ofullbordade. Det är en mycket före
dömlig inspelning, konstnärligt såväl som 
tekniskt, säkert överlägsen det tiotal kon
kurrenter som finns på svenska marknaden. 
Dirigenten finner övertygande uttryck för 
det innerliga och vemodiga som är denna 
symfonis speciella kännetecken och ändå an
vänder han något rörligare tempon än vad 
som i allmänhet är brukligt. Ljudupptagning
en erbjuder den vackraste orkesterklang man 
kan finna på grammofon: upptagningslokalen 
har välgörande lång efterklangstid för att de 
olika orkesterstämmorna skall flyta samman 
till en levande, plastisk enhet. Mikrofonplace
rings- o~h balansproblemen har lösts med in
siktsfull skicklighet, framför allt kommer de 
viktiga mellan- och understämmorna fram i 
riktiga proportioner. Ingen korrektion behövs 
av New Ortophonic-kurvan, diskanten är in
tensiv utan spetsighet och basregistret har den 
rätta tyngden och substansen. Det är en skiva 
som förbehållslöst kan ' rekommenderas. 

RIMSKI]-KORSAKOV: . Schehere
zade. Philadelphias symfoniork., 
dir.: Eugene Ormandy. Philips 
N02112L AES-kurva. pris: 33:-. 

Ingenjör Kjell Stensson be
höver väl knappast någon 
närmare presentation för vå
ra läsare. Han är en ofta 
hörd röst i radio och han har 
ju också tidigare medverkat 
i RT. Han är numera chef 
för Radiotjänsts tonbalans
tekniker, dvs. de experter, 
som sysslar med mikrofon
placerings- och klangbalan
seringsproblem vid musik
utsändningar. 

~~--------------------) 
Philips-bolaget representerar i Europa ame
'rikanska Columbia. Det innebär bl.a_ att 
de på sina försäljningslistor har inspelningar
na med Philadelphias symfoniorkester. Den 
är säkert den mest välkända grammofonorkes
tern, som redan under. den tid Leopold Sto
kowski ledde den (fram till 1936) svarade för 
en lång rad schlagers, i första hand Bachs 
Toccata och fuga d-moll och Liszts Ungersk 
rapsodi nr 2. Stokowski sysslade under sin 
tid som ledare för Philadelphia-orkestern med 
olika klangexperiment, både med orkestern 
som sådan och med dess reproduktion i radio 
och på grammofonskiva. Sedan hans tid låter 
det också annorlunda om den orkestern än om 
nåuon annan orkester. Den har en rikedom på 
kl:ngfärgsschatteringar och nyanser, som fö
refaller att väl motivera dess rangplats som 
»Världens bästa orkester». Ett gott exempel 
på vad den orkestern kan prestera i sin för
nämliga ljudupptagningslokal Academy of 
Music i Philadelphia erbjuder inspelningen 
av Rimskij-Korsakov~ färgsprakande, sensuella 
Scheherezade. Den dirigeras här av orkesterns 
ordinarie dirigent Eugene Ormandy, som ger 
prov på en kanske väl opoetisk och avsensu
aliserad uppfattning. Men orkesterspelet är 
genomgående lysande och ljud upptagningen 
av sådan klass att den väl kan gälla som 
standard för hur en orkester skall låta p' 
grammofon i LP-skivans anspråksfulla tide-

lO 

·10 

-2020 \O 'm 200 500Hz' 1) 20kHz 

Fig. 1. Den s.k. RIAA-kurvan tillämpas (med 
smärre modifieringar) av de flesta ledande 
skivfabrikanterna. 
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varv. AES·kurvan som finns på QUAD·för

förstärkaren kräver ingen korrektion och 

skivytorna är utan anmärkning. Ny typ av tonarm 
RA VEL: Bolero och La Valse. Ph i
ladelphias symfoniork., dir.: Euge
ne Ormandy. Philips S06604R. AES
kurva. Pris: 16: 90. 

En annan Philips-skiva lanserar Philadelphia

orkestern i två verk av Ravel: den populära 

Boleron och den mindre vanliga La Valse. 

Boleron börjar med att lilla trumman slår 

bolerorytmen i svag nyans (jag har varit med 

om dirigenter som krävt att den skall åstad

kommas med naglarna i stället för med de 

vanliga pinnarna) och sedan kläds temat i olika 

orkesterdräkt undan för undan med allt fyl

ligare instrumentering och ljudstyrka. Klang

färgerna växlar oupphörligt alltefter instru

mentationen (det förekommer bl. a. solon för 

sopransaxofon och Qpsun) , det rätta återgi

vandet av den hela tiden förekommande lill

trumman ställer krav på återgivningsanlägg

ningens förmåga att fånga transienta förlop'Jr, 

och dynamikstegringen ligger i närheten av 

45 dB. Säkrast är att reglera in ljudstyrkan i 

det kraftfulla slutpartiet och sedan låta bör

jan bli så svag den blir; det är f. ö. den me

tod man vanligen använder vid inspelningar 

för att undvika dynamikregleringar under 

spelets gång. Det är som nästan alltid med 

Philadelphia-orkestern fråga om ett virtuos

framförande med suggestiv, sugande rytm. Av 

samma höga klass är baksidan La Valse, där 

framför allt slutpartiets våldsamma kraftut

brott ställer stora krav på de olika reproduk

tionslänkarnas förmåga att klara av effekt

toppar utan överansträngning. AES-kurvan 

utan korrektion och tysta skivytor. 

Hi-fi-salong 

Som den första i Stockholm har Gösta Bäck

ström efter bästa engelska och amerikanska 

förebilder öppnat ett demonstrationsrum för 

hi-fi-komponenter. Urvalet skivspelare och för

stärkare . är ännu så länge begränsat; däremot 

finns det ett stort urval högtalare - bl.a. Ja

mes B Lansings typ'1200 och ett rikt urval ur 

Svenska Högtalarfabrikens tillverkningspro. 

gram - att välja mellan. Sammankopplingen 

av de olika länkarna i reproduktionskedjan 

sker behändigt med ett reläsystem. Öppnings. 

dagen fick jag närmast det intrycket att high 

fidelIty på sina håll förväxlas med high 

frequencies men det är ju ett fel som inte 

initiativtagaren kan lastas för. Han bör istäl· 

let hedras för framsynthet och tilltalande sin· 

ne för kundtjänst. 

, 
Ett engelskt företag, Burne·Jones & Co Ltd, 

har kommit på iden att bygga tonarmar enligt 

fig. l för att minsta vinkelfel skall uppstå vid 

avspelningen (max. ca ±lo vid 30 cm skivor). 

Därmed minskas slitaget på avspelningsnålen 

Fig. 1. Den nya tonarmen ger max. ±l % vin

kelfel vid 30 cm skivor och minskar därige

nom avsevärt skivslitaget. 

Provning av 

högtalarsystem 

Ett förstklassigt högtalarsystem bör vara helt 

fritt från resonanser. För amatören, som inte 

har tillgång till mikrofon, kantvågsgenerator, 

oscilloskop osv., kan följande metoder vara av 

värde vid bedömandet av ett högtalarsystem. 

Mata utspänningen från en FM-mottagare 

på högtalarsystemet och inställ mottagaren så 

att ingen signal mottages. I ett idealiskt hög

talarsystem kan man inte urskilja någon be

stämd ton i FM-bruset, medan man i system 

med utpräglad basresonans tydligt kan ur

skilja systemets resonanston i bruset. Ofta går 

det lätt att uppfatta ett flertal resonanser_ 

Vanliga »störningar» på amplitud modulera

de signaler (strömbrytarknäppar, åskstörningar 

etc.) kan också ge ett visst begrepp om hög

talarsystemets kvalitet. Störningarna får inte 

färgas av någon .bestämd ton. 

Ett något mera exakt sätt är att koppla ett 

ficklampsbatteri till tals polen, bryta kretsen 

och lyssna till »bånget». I ett idealiskt system 

hör man absolut ingen ton. »Batteriprovet» 

ådagalägger endast den mekaniska dämpning

en av systemet utan hänsyn till den elektriska 

dämpning, som en förstärkare med låg ut

gångsimpedans förorsakar. 
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högst väsentligt, det blir mera fråga om en 

»polering» av nålen, enär förslitningen huvud· 

sakligen kommer att ske tangentiellt i spåret. 

Samtidigt minskas också skivslitaget, och dis

torsionen vid de längst in belägna 'spåren blir 

Fig. 2. Kurva a): vinkelfelet i pen nya ton

armen vid avspelning av 30 cm-skiva. Kurva 

b): vinkelfelet vid avspelning med ordinär 

typ av tonarm. 

praktiskt taget eliminerad. Se fig. 1. Ytterli

gare fördelar uppnås genom att mekaniska 

resonansen i de båda halvorna kommer att ta 

ut varandra (resp. halvor har olika längd). 

Tonarmens längd är 175 mm och avståndet 

från skivtallrikens centrum till tonarmens 

centrering 268 mm. Särskild motvikt kan an· 

bringas på systemet för att lämpligt nåltryck 

skall erhållas. 

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

KJELL STENSSON 

om 

JAN BELLANDER: 

Grammofon
avspelning 
i teori och praktik 

»- Den meddelar i enkel form och 

med ett rikhaltigt illustrationsmaterial 

praktiska och vederhäftiga kunskaper 

om vilka kraven grammofonanlägg

nings komponenter måste fylla för att 

lp-skivorna vid återgivning skall göras 

full rättvisa;. bl.a. lämnas detaljerade 

konstruktionsbeskrivningar på lämp

liga förstärkare och högtalarlådor. Allt 

som allt är det en förträfflig bok -» 

(Röster i Radio nr 8/ 55) 

Pris 9: 50 

N~RNORDISK ROTOGRAVYR. 
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Rusta för dubbelprogrammottagning! 

Vilka ändringar erfordras i 
den hemmabyggda mottagaren 
för att man skall kunna ta in 
dubbelprogrammet i FM-om
råden resp. »trådradiobygder»? 

Förste teleassis· 
tent Sune Baeck· 
ström, anställd vid 
rundradiostatio· 
nen i Borlänge. 

Omkring årsskiftet får vi som bekant här i 
Sverige dubbelprogramsändningar. Ett pro· 
gram kommer som hittills att utsändas över 
nuvarande mellanvågs· och långvågssändare 
samt över en kanal i trådradionätet. Samtidigt 
kommer ytterligare ett program att utgå dels 
över ett antal UKV-rundradiosändare, som 
kommer att byggas inom de närmaste åren, 
och dels över en andra kanal i trådradionätet, 
som kommer att avsevärt utbyggas. 

Meningen är därvid, att i de trakter, där 
nuvarande riksprogrammet kan avlyssnas på 
tillfredsställande sätt från lång- och mellan, 
vågsstationer, andra prograqunet skall utgå 
över FM-UKV-rundradiosändarel . Utbyggna
den av dessa sändare kommer visserligen att 

1 Se Dubbelprogramförslaget i riksdagen. 
RADIO och TELEVISION 1955 nr 5, s. 16. 
2 Se Fältstyrkekarta för de nya FM-UKV
rundradiosändarna. RADIO och TELEVISION 
1955 nr 8, s. 10. 

ta omkring sex år l , men redan vid årsskiftet 
kommer fyra sändare, en i Stockholm, en i 
Göteborg, en i Malmö och en i Örebro2, att 
tagas i bruk. Inom de områden, som nu har 
dåliga mottagningsförhållanden för det nuva
rande riksprogrammet, skall utbyggnaden av 
trådradionäten påskyndas och läggas upp så, 
att såväl nuvarande riksprogrammet som dub· 
belprogrammet skall kunna utsändas över 
detta. 

Det kan nu vara av intresse att veta, hur 
man skall rusta sig för mottagning av flera 
program, och hur man skall ändra sin motta· 
gare för att kunna ta del av det nya program
met. Vi förutsätter härvid, att vederbörande 
själv har byggt sin mottagare, och att han nu 
önskar fullständiga den så, att mottagning kan 
ske även av det nya programmet. 

För de lyssnare, som har en fabriksbyggd 
rundradiomottagare, är bästa lösningen att 
skaffa sig en FM-tillsats eller skaffa sig en ny 
kombinerad mottagare, som tar emot såväl 
låri"'gvåg, mellanvåg, kortvåg som ultrakortvåg. 
De flesta rundradiomottagare, som kommer att 
tillverkas här i landet, kommer för övrigt att 
bli av denna senare kombinationstyp. 

Men för den, som är road av experiment 
och själv har byggt sin rundradiomottagare, 
kan det vara av intresse att veta, vilka för
ändringar och tillägg, som skall vidtagas, för 
att det andra problemet skall kunna mottagas. 
Vidare: hur skall dubbelprogrammottagaren 
byggas, för att man skall få så god kvalitet 
som möjligt? 

Lång - och mellanvågsmottagning 

Vad nu först gäller mottagningen på långvåg 
och mellanvåg, kan sägas, att de svenska 
rundradiosändarna har tillräckligt tonomfång 
och tillräckligt låg distorsion för god mottag-

ning. Det är vid mottagningen, som svårighe
terna börjar. Störningar från främmande sta· 
tioner, som ligger nära den önskade stationens 
frekvens, måste utestängas, varför mottagarna 
måste ha ganska smalbandiga mellanfrekvens
bandfilter. Endast om man har mycket hög 
fältstyrka från en lokalstation, kan man tillåta 
så breda mellanfrekvensbandfilter, att sänd
ningens hela tonomfång kan erhållas. Lokal
sändaren »dränker» då störningarna. J u star
kare störningarna är i förhållande till den 
önskade signalen, desto. smalare band måste 
man emellertid ha, och desto mera förlorar 
man av de »yttersta kanterna» av den önska· 
de sändarens sidband, och desto mera förloral 
man av tonomfånget. Det torde dock vara ett 
ganska litet antal mottagare, som befinner sig 
i trakter med så hög fältstyrka från lokalsän· 
daren, att det med fördel går att ta till en 
så bredbandig mellanfrekvenskanal, att sän
darens hela tonomfång kommer med. 

En annan svag punkt är de i mottagarna 
vanligen använda dioddetektorerna, vilka i vis
sa fall kan orsaka väl hög distorsion. Vill man 
ha så låg distorsion som · möjligt, måste man i 
så fall övergå till en bättre detektortyp, för
slagsvis den anodjordade högimpedansdetek
torn. Problemet har tidigare i olika samman
hang berörts i denna tidskriftl • Då denna 
detektortyp ej utan vidare kan ge någon spän
ning för automatisk förstärkningsreglering, 
nödgas man samtidigt införa särskilda anord
ningar för erhållande av sådan2• 

Man kan säga, att en »vanlig» mottagare 
ger godtagbar mottagning på långvågs- och 

1 Se Dioddetektor med låg distorsion. POPU
LÄR RADIO och TELEVISION 1954 nr 8, 
s. 24. 
2 Se exempelvis Anodjordad detektor med 
AFR-spänning. POPULÄR RADIO och Te
LEVISION 1954 nr Il, s. 35. 

Fig. 1. Blockschema för en för UKV-mottagning ombyggd amatör-tillverkad rundradiomottagare. Övre radens tre vänstra block och 
de två högra var mottagarens ursprungliga steg. 
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Av förste teleassistent S U N E B AE C K S T R Ö M, SM4Xl 

mt<lIanvågEbanden, men att man genom vissa 
ilmkopplingar kan få viss förbättring, om man 
har mottagaren belägen i omedelbar närhet 
aven lokalsändare. 

Trådradiomottagning 

I fråga om trådradio blir resonemanget i re· 
gel ungefär detsamma som vid mottagning av 
aven stark lokalstation, men trådradiosändarna 
har i regel bättre kvalitet, större tonomfång 
ilch lägre distorsion än rundradiosändarna på 
lång- och mellanvåg. Även här är det vid mot
tagningen som begränsningarna visar sig; 
»vanliga~ mottagare har ej tillräckligt bred 
mellanfrekvenskanal, och dioddetektorerna 
har ej så låg distorsion, som önskvärt vore. 

Man kan säga, att en vanlig mottagare ger 
fullt godtagbar mottagning av trådradio, men 
att man gärna kan kosta på sig en del förbätt

,ringar för att kunna ~få ut~ hela kvaliteten 
ur trådradiosändningen. 

FM-UKV -mottagning 

Vad slutligen beträffar frekvensmodulerad 
ultrakortvåg kan man ej längre använda en 
)vanlig» mottagare, utan i så fall gäller det att 
bygga in helt nya delar - eller att anskaffa 
ny mottagare med UKY-område. Med en rik
tigt dimensionerad FM-UKY-mottagare kan 
man i allmänhet räkna med mycket störnings
fri mottagning med vidsträckt tonomfång och 
låg distorsion. 

Exempel på ombyggd amatörmottagare 

Som exempel på hur man kan bygga om hem
magjorda rundradiomottagare för dubbelpro
grammottagning skall i det följande genom
gås förändringar, som förf. prövat. I förf:s egen 
mottagare fanns ursprungligen ett högfrekvens: 
steg, ett mellanfrekenssystem (på frekvens 
450 kHz), en dioddetektor och ett motkopplat 
lågfrekvenssystem. Blockschemat för en sådan 
mottagare visas i fig. l, som visar en tänkbar 
schemavariant. 

Till en början gjordes en del omkopplingar 
och förändringar, som var avsedda att höja 
kvaliteten vid mottagning på lång· och mel
lanvåg och vid trådradiomottagning. Dessa för
ändringar är naturligtvis endast befogade, om 
man har mycket hög fältstyrka från närmaste 
lokalsändare, eller om man har tillgång till 
trådradio. För att mottagaren fortfarande skul
le vara användbar för utlandsmottagning ut
formades mellanfrekvensbandfiltren för varia
bel bandbredd; den. lägre bandbredden instäl
les vid fjärrmottagning, under det att den stör
re bandbredden tillämpas vid lokalmottagning 
eller vid mottagning av trådradio. 
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Fig. 2. Räckviddskarta för de planerade sven
ska UKV-sändarna. Effekt och frekvens är 
angivna. 

Därefter gjordes en tillbyggnad till motta
garen, så att den jämväl skulle kunna använ
das för mottagning av FM-UKY-rundradio. 
Denna ombyggnad kommer naturligtvis endast 
i fråga, om man bor i ett område, där FM
mottagning kommer att bli aktuell. Å andra si
dan kan ju en UKY-del vara bra att ha in
monterad i mottagaren, för det fall att man en 

+250V 

25k 

Fig. 3. Områden i Sverige som kommer att 
förses med trådradio. 

gång kommer att flytta till ett ~FM-område), 
eller om FM-UKY någon gång skulle komma 
att utsträckas över ännu större del av landet. 

Omkoppling av detektorn 

Dioddetektorn utbyttes mot .en anodjordad 
högimpedansdetektor (fig. 4) och motsva
rande omtrimning av den sista mellanfrekvens-

+2S0V 

sak 
100-300p 

f---- Till dioder 

r-
O,lJ.l l 

r--H="T"-IF- LF i 
Fig. 4. Anodjordad 
högimpedansdetektor 
jämte MF-tappnings
förstärkare för AFR 
mm. 
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Spira l fjäder 
m:....::-''''F~ Skärmburk 

Spole m trimkärna 

Skjutbar "släde·· 

Tråd Chassie 

\ 
'Broms + fixering Axel 

Omkopplare AM-FM 

Broms t fixering / 

tig omkopplarcentral, som utnyttjar befintliga 

rör även för UKV'-mottagningen. Men om nu 
det gäller en redan byggd apparat, som det 
kan vara besvärligt att helt ändra, och vars 
utseende man ej vill förstöra, blir det bättre 
att på lämpligt ställe i apparaten pressa in en 
separat enhet för UKV-mottagning. Så skedde 
i modellapparaten. 

Fig. 5. MF-filter med anordningar för bandbreddsreglering. Omkopplare AM/ FM 
är anbringade på omkopplaraxeln. Jfr fig_ 9_ 

Det måste särskilt understrykas, att det är 
av stor vikt, att oscillatorutstrålningen uncter
tryckes med alla tillgängliga medel. Erfaren
heter i England m.fl. länder har visat, att ett 
pentod-HF-steg framför ett »vanligt» blandar
rör icke alls är tillräckligt på dessa höga fre
kvenser, när det gäller undertryckande a v 
oscillatorutstrålning. 

transformatorn utfördes_ Det tillsågs, att ingen 
av de högfrekvensfiltrerande anordningarna 
efter {)etektorn fick ha lägre gränsfrekvens än 
omkring 15 - 20 kHz. 

Omkoppling av AFR-systemet 

Det tidigare använda 1\FR-systemet med en 
till mellanfrekenskretsarna kopplad AFR-diod 
slopades, enär denna diod skulle förstöra kva
liteten lika mycket som en detektordiod kun
de ha gjort_ I stället tages från den sista mel
lanfrekvenskretsen en avtappning av mellan
frekvens genom en mycket liten kondensator 
på 0,5-1 pF, och denna mellanfrekvens för
stärkes i en · i klass A arbetande HF-pentod, 
som kopplas till två i LF-röret befintliga dio
der. Den ena dioden kan t.ex. svara för för
stärkningsregleringen och den andra för styr
ningen av indikatorögat. Tidkonstanterna m.m. 
för de två diodsystemen kan då inställas 
oberoende av varandra. Det går givetvis ock
så bra med ett dio~system (två sammankopp
lade dioder), som styr både AFR och »öga». 

Lågfrekvensdelen . 

LF-{)elen är oftast ursprungligen dimensione
rad för ett tonfrekvensområde av ungefär 35 
- 10 000 Hz. Arbetet blir här helt enkelt att 
ändra lämpliga kondensatorer m.m. överallt, 
så att tonfrekvensområdet kan beräknas börja 
vid 20 - 25 Hz och sträcka sig upp till 
15000 Hz. 

Mellanfrekvenskanalen 

För att mottagaren skulle bli användbar för 
såväl trådradio· som utlandsmottagning ansågs 
det lämpligt att gå in för variabel bandbredd. 
Då platsen i mellanfrekvensburkarna var be
gränsad, men utrymmet under chassiet var 
bättre, kunde variabel bandbredd ordnas ge
nom införande aven mekanisk anordning t.ex. 
enligt fig. 5, med vars hjälp den ena spo
len i vardera mellanfrekvensfiltret (de~ gällde 
två band filter ) kunde förskjutas i förhållande 
till den andra. Skjutes spolarna nära varand
ra, blir det fastare koppling och bredare band 
- och drages spolarna ifrån varandra, blir det 
lösare koppling och smalare band. Fig. 5 visar 
en tänkbar variant bland många andra. Lätt 
är att se, hur man efter eget val kan få filtren 
antingen dubbeltoppiga eller enkeltoppiga. Då 
avstämningsindikatorn styres från den tapp-
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ningsförstärkare, som enligt ovanstående an
slutits sist i mellanfrekvenskanalen, har man 
blott att ·variera avstämningen fram och åter 
omkring någon stark bärvåg på en ostörd fre
kvens, varvid man lätt ser, när indikatorögat 
gör ett enkelt eller ett dubbelt utslag. 

Det är rätt besvärligt att trimma en dylik 
mellanfrekvenskanal så, att resonanskurvan 
får godtagbart symmetriskt utseende vid varie
rande kopplingsgrad. Efter tålamodsprövande 
arbete kunde emellertid fastställas, att det i 
modellapparaten var möjligt att få ±4,5 kHz 
bandbredd vid lös koppling och ±15 kHz 
vid hårdare koppling. Vid dubbeltopp var 
skillnaden mellan topparna omkring 2 dB, vil
ket kunde fastställas vid mätning med uteffekt
meter. I detta sammanhang kan nämnas, att 
det är lättare att undersöka filterkurvans ut
seende, om signalgeneratorn modulerades med 
50 Hz i stället för 400 Hz, som ger för »bred» 
signal; 50 Hz moduleringsspänning erhålles 
lätt genom att man tar ut glödspänning från 
en nättransformator och inmatar denna låga 
spänning för modulering av provsignalen. 
(Anm: Fördelarna av 50 i stället för 400 Hz 
kommer enligt förf:s erfarenheter ännu mer 
tydligt fram, när man skall trimma högselek
liva system, t.ex. kristallfilter eller s.k. Q
multiplikatorer elle: liknande.) 

Utrustning för FM-UKV-rundradio 

Vad slutligen beträffar FM-UKV-utrustning, 
är det klart, att man kan tänka sig en vidlyf-

I modellapparaten fick tillsatsen börja med 
ett kaskodkopplat steg, bestående aven dub
beltriod, ·vars första triod neutraliserats och 
kopplats till den andra trioden, som arbetar 
i en gallerjordad koppling. I den sistnämnda 
gallerjordade triodens anodkrets uttages sig
nalen från mitten av spolen och ledes in på ett 
triodblandarrör. Se fig. 6, som visar en tänk
bar schemavariant. 

Oscillatorutstrålningen är i denna koppling 
undertryckt p4 ~re ställen: 

1) genom att mittuttaget på anodspolen i 
kaskodens utgång i viss mån utgör en balan
serande brygga, 

2) genom att röret närmast före blandarrö
ret är gallerjordat; gallret i detta rör utgör en 
jordad skärm mellan blandaren och · ingångs

steget, ;f.:,.; 

3) genom att ingångssteget är neutraliserat, 
varigenom man åter erl;iåller en balanserande 
brygga, som hindrar oscillatorsignalen att 
komma ut på antennen. 

Man kan inte komma ifrån att det finns 
en svag benägenhet för »läckning baklänges» 
genom en gallerjordad triod, emedan rörets 
inre anodimpedans ligger direkt mellan ut
och in-kretsarna; ett ensamt gallerjordat 
steg är därför ur oscillatorstrålningssynpunkt 
ej lämpligt som HF-steg. Detta faktum får 
här uppvägas av ovannämnda neutraliseringar 
och balanseringar. 

På blandaren följer ett mellanfrekvenssteg 
och ett begränsarsteg. I modellapparaten är 

+ 
:i .. 

'k SOOOp 500p 
·IHt-t---jf---t 

5p 

][~P i 
~ l ~ ~ I 

L. __ . ____ . _ _ ---.l 

Fig. 6. Principschema för HF + blandarsteg för UKV. De två första trio
derna, som ingår i en kaskodkoppling, kan vara t.ex. EC92 eller 6AB4 
eller ännu hellre kan de sammanföras i en lämplig dubbeltriod, exempel· 
vis PCC84. Den sista trioden kan vara t.ex. EC92 eller 6AB4. 
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mellanfrekvensbandfiltren fabriksbyggda enhe
ter för 10,7 MHz. Från första mellanfrekvens
kretsen bör e~ svag motkoppling (negativ 
återkoppling) anordnas till blandarrörets st yr
galler, varigenom blandarens arbetssätt .för
bättras. 

För demodulering av den frekvensmodule
rade mellanfrekvenssignalen bör en kvotdetek
tor användas. Denna fordrar visserligen en sär
skild sorts mellanfrekvenstransformator, men 
kvotdetektorns AM-okänslighet, som tidigare 
behandlats i denna tidskrift, är tillräcklig 
motivering för dess användande här. Något 
röt behövs inte, utan två kristalldioder med 
hög backresistans är fullt tillfyllest. 

Efter denna detektor får man inte glömma 
en viktig sak: diskantsänkningen. Saken är 
nämligen den, att rundradi~programmets över
föring till en frekvensmodulerad sändare vis
serligen arbetar med rak frekvenskurva ; men 
eftersom signalstörnings-förhållandet 'läsent
ligt förbättras vid FM-överföring, om mod u
leringsgraden höjes för de högre frekvenserna, 
har man som standard vid FM valt att på sän
darsidan införa en viss diskanthöjning, motsva
rande karakteristiken för ett kondensatormot
ståndsnät med tidkonstanten 50 ,usek. På mot
tagarsidan måste därför en diskantsänkning, 
motsvarande samma tid konst an t, 50 ,usek, till
gripas. Man kan alltså säga, att den ursprung
ligen raka frekvenskurvan under FM-radioöver
föringen överföres i lutande form för att se
dan åter vridas rätt. 

Förf. laborerade litet med olika diskant
sänkningar och stannade slutligen för ett Re
nät med 50 ko hm och 100 pF. 

Omkopplingen »AM-FM-mottagning» 

I fråga om sammankopplingen av mottagare 
och ultrakortvågtillsats och växlingen mellan 
olika mottagningssystem, är det fem punkter, 
som man har att ta hänsyn till, 1) antennin
gångarna, 2) anod spännings tillförseln, 3) jord
ningen, 4) lågfrekvenssignalens väg, 5) av· 
stämningsindikatorn. 

Vad beträffar antenningångarna skall givet
vis en symmetrisk ingång för dipol eller rikt
antenn alltid finnas för ultrakortvågsdelen. 
Men då finns ej längre någon anledning atl 
använda särskild antenn för rundradiomottag
ningen på lång-, mellan- och kortvåg, utan för 
de sistnämnda fallen kan ultrakortvågsanten
nen köras med båda nedledningsbranscherna 
parallellt såsom T-eller vertikalantenn. Sär
skild omkopplare fordras inte, utan man kan 
omedelbart intill kaskod-ingångssteget inskju
ta i vardera matarledningsbranschen en liten 
kondensator på 20 - 30 pF 

På matarledningen kan man sedan »hänga 
på» ett par små drosslar, en på vardera 
branschen, varefter dessas fria ändar sam
mankopplas och föres med en ledningstråd till 
LV-MV-KV-delens antennspole. Antennspolens 
andra ände jordas_ 

Vi får p~ detta sätt en »elektrisk antenn
växel» : de lägre frekvenserna kan ej få nämn
värd passage till jord genom de små konden
satorerna, men de går lätt genom drosslarna 

Fig. 7_ »Antennväxel» för en 
för UKV-mottagning om
byggd rundradiomottagare. 

300n 
bondkabel 
I 

DR 

20p 

FfLHF-steg 
UKV 

20p 

r;;-HF-steg 
~ LV·MV·KV 

Fig. 8. Avstämningsindika
torns inkoppling_ Matning
en från kvotdetektorns mi
nussida är ur funktion vid 
AM-mottagning. Observera 
att högfrekvensutstrålning 
från den med A märkta led
ningen måste förhindras_ 

Till kvot- 1M e 
dete k torns --c=I-t------if-----, 

-sida 

till sin rätta antennspole, parallellt på båda 
matarledningsbranscherna. De högre frekven
serna däremot kan ej få nämnvärd passage till 
jord genom drosslarna och ej heller få nämn· 
värd kortslutning mellan matarledningsbran
scherna, men de går lätt genom kondensato
rerna till kaskodingångssteget. Se fig. 7 som 
visar en tänkbar schemavariant. Vissa FM
UKV-tillsatser har dylik antennväxel inbyggd. 

Vad sedan angår anodspänningstillförseln 
har förf. försökt att kora båda blandarrören 
samtidigt, för att de alltid skulle ha uppnått 
fortvarighetstillstånd vid· ev. övergångar från 
det ena programmet till det andra. Detta har 
emellertid måst avskrivas, dels emedan det 
visade sig omöjligt att hindra LV-MV-KV
oscillatorns övertoner från att inkomma på 
ultrakortvågstillsatsen och orsaka interferens, 
dels emedan likriktaraggregatet blev väl hårt 
belastat. Här måste alltså en brytare med en 
enkel växling införas, vilken skiftar anodspän
ningarna, endast lågfrekvensdelen och av
stämningsindikatorn blev förlagda utom anod
spänningsfördelningen_ Hur denna brytare sty
res utifrån är en historia för sig, som skall 
behandlas senare. 

Beträffande jordningen gäller, att enheterna 
för LV+MV+KV och för UKV utan vidare 
kan jordas i den ursprungliga mottagaren. 
Dock anbefalles att prova litet med olika jord
ningspunkter, så att man ej får in brum ge
nom att t.ex. elektrolytkondensatorers växel
strömmar till jord orsakar spänningsfall i 
chassiplåten! »Krypströmmar» i chassiet har 
berett många amatörer bekymmer, men om 
man alltid ihågkommer dels, att elektrolytkon
densatorernas växelströmmar skall tillbaka till 
likriktartransformatorns jordsida utan att pas
sera »ömtåliga» ställen, dels att intet stegs 
galler- och katod kretsar får jordas i så skilda 
punkter, att spänningsfall kan tänkas uppstå 
mellan dem växelströmsmässigt, brukar det 
hela reda upp sig. 

Vad sedan beträffar lågfrekvenssignalens 
väg, kan det nog vara lockande att få sam
mankoppla utgångarna från de två detekto
rerna över ett motståndsnät med så hög dämp
ning, att de ej kan påverka varandras egenska-

MF (470 MHz) 

100pl 

per. Emellertid blir det då så litet kvar av 
lågfrekvenssignalen, att hög förstärkning i låg
frekvensdelen blir behövlig, vilket ofta ej kan 
uppbringas, om man önskar hålla ombyggna
den inom rimliga gränser. I de här behandla
de fallen anordnades därför en omkopplare 
med en enkel växling, som skiftade LF-in
gången mellan de två systemen, dvs_ antingen 
till den anodjordade högimpedansdetektorns 
högfrekvensfilter eller till kvotdetektorns 
diskantsänkningsnät. Hur denna brytare skall 
styras utifrån, visas i det följande. Tack vare 
omkopplaren kan de två lågfrekvenskanalerna 
nu ej påverka varandras tonfrekvenskurvor. 

Avstämningsindikatorns inkoppling blir en 
enkel sak, om man följt de i det föregående 
uppdragna riktlinjerna. Styrgallret på indika
torögat kan med ett motstånd förenas med 
den diod, som ovan nämnts som matad av 
tappningsförstärkaren. Med ett annat motstånd 
förenas styrgallret med den sida av kvotdetek
torn, som vid inkommande signal ger negativ 
spänning. Om dessa motstånd är av storleks
ordningen 0,5-1 Mohm, uppstår inga nack
delar, utan det system, som för tillfället har 
sin anodspänning tillslagen, styr avstämnings
indikatorn, och det frånslagna styr inte alls. 
Se fig. 8, som visar en tänkbar schemavariant. 
Obs.! Beträffande ledningen från kvotdetek

torn gäller, att det högohmiga motståndet mås
te lödas intill kvotdetektorn ; och den långa 
ledning, som sedan följer till avstämningsin
dikatorns styrgaller, måste avkopplas till jord 
med 500 - 1000 pF av god kvalitet! Orsaken I 
är, att den mellanfrekvenssignal, som passerat 
begränsarsteg och kvotdetektor, är hårt »topp
klippt» och därför har mycket starka övertoner. 

Dessa övertoner måste hindras från att ut
stråla från den nämnda ledningstråden, enär 
de visat en förvånansvärt stor förmåga att stö
ra närliggande radioanläggningar, som arbetar 
exempelvis omkring 40 MHz. I våra dagars 
samhällen växer antalet sådana anläggningar 
mycket snabbt, och apparatbyggarnas upp
märksamhet fästes på att nämnda detalj måste 
beaktas, om inte svåra störningar skall uppstå. 

Nu återstår en sak, nämligen hur man på 
enkelt sätt skall utföra omkopplingen mellan 
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Skru:--~ . 

~Axel 
Trissa 

Fig. 10. Lindrift för gangkondensa
satorerna. Överst sedd framifrån, 
nederst uppifrån. De . två yttersta 
små linIijulen sitter på stationsska
lans kant, och linan mellan dem 
skall bl.a. flytta »stationsvisaren». 
Det extra lilla linhjulet på UKY
gangens lina monterades för sträck
ning och fixering av linan. Utväx
lingen mellan stationsratt och den 
ursprungliga tregangen är ej utritad 
i figuren. 

LY-MY-KY-mottagning och UKY-mottagnirtg. 
I det föregående har omnämnts två brytare för 
växling mellan högre och lägre frekvenser. Yi
dare har antytts variabel handbredd för de 
lägre frekvenserna. Det förefaller då logiskt 
att förena detta till en enda ratt, gärna på 
något mer eller mindre finurligt sätt förenad 
med förut befintlig bandbreddsregh~ring, om 
det nu finns någon sådan. 

I det här behandlade fallet · löstes problemet 
på så sätt, att en ratt användes för att reglera 
bandbredden i mellanfrekvenskanalen, men när 
denna ratt vrides mot ökande bandbredd (fas
tare koppling), tar en på a:xeln anbringad 
skruv slutligen in i en »gaffel», som påverkar 
de två i det föregående omnämnda omkopplar
na, som gangats. Således får man i tur och ord
ning, då ratten vrides från ena ändläget till 
det andra, följande: 

1) smalbandig mottagning av lägre frekven
ser (vid störningar m.m.), 

2) bredbandig mottagning av lägre frekven
ser (att användas vid mottagning av starka 
lokalstationer och vid trådradiomottagning) 
och 

3) (när man känner strömbrytarnas »snäpp
ning») FM-UKY·mottagning. Byte i andra 
riktningen sker givetvis genom att man vrider 
tillbaka ratten åt motsatt håll. Se fig. 5 och 9, 
som visar en tänkbar variant bland många 
andra. 
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Fig. 9. Omkopplarns gangning 
för växling AM/FM·mottagning 
t.v. sedd från sidan, t.h. sedd 
uppifrån. Det är två »Alpha
vippor» som använts. 

LV·MV·KV 

l 00", '" "" 

Hur skall man sedan ordna med frek~ens· 
skalan för ultrakortvåg? I modellapparaten 
anordnades en enkel lindrift från förut befint
lig gangkondensator för lägre frekvense~, så 
att även ultrakortvågs tillsatsens lilla gangkon
densator vrides »parallellt», när avstämnings
ratten vrides. Se fjg. 10, som visar en tänkbar 
variant. 

Det är endast kaskodens utgångskrets och 
blandarens oscillatorkrets, som avstämmes. In
gångskretsen för ultrakortvåg är det lämpligt 
att ha bredbandig ; och vad beträffar öVerfö
ringen mellan kaskodens två triodsystem får 
man här på grund av imperlansförhållandena 
en så oerhört bred krets, att det ej lönar sig 
att avstämma i denna speciella punkt. 

På förut befintlig skala ritades nu band 
87-100 MHz, så att visaren kunde visa även 
på detta område. Då signal generator för dessa 
höga frekvenser saknades hos förf., skedde 
kalibreringen så, att en oscillator för lägre 
frekvenser noggrant kontrollerades i en mot 
kända radiostationer kalibrerad mottagare, 
varefter den sålunda kontrollerade oscillatorns . 
övertoner uppsöktes med mottagaren på ban
det 87 - 100 MHz. Oscillatorns frekvens får 
ej väljas så låg, att det blir svårt att identi
fiera alltför tätt fallande övertoner i ultrakort
vågsbandet; förf. använde 1/ 3 och 1/ 4 av öns
kad frekvens och en pålitlig trafikmottagare, 
varefter 3:dje resp. 4:de övertonerna användes 
för kalibreringen. 

l och med att statsmakterna beslutat sig för 
införandet av FM-UKY-rundradio för vissa 
delar av Sverige för överföring av dubbel pro
grammet har intresset för tillsatser, som gör 
ordinära apparater användbara även för UKY, 
avsevärt stegrats. Det finns redan i handeln fär
diga FM-tillsatser med inbyggt nätaggregat, 
exempelvis de av radioindustrin tillverkade 
enheterna, som beskrevs i förra numret. Dessa 
kostar endast 100: -, ett förbluffande lågt 
pris. Men för den som vill experimentera, kan 
det vara trevligare att själv bygga en FM-

.. 

En enkel 

tillsats och därigenom lära sig litet nytt om 
FM- och UKY-teknik. 

Lyckligtvis finns det i handeln »byggstenar» 
till dylika FM-tillsatser och ihopkopplingen 
av dessa byggelement till en komplett apparat 
är egentligen en mycket enkel historia, som 
vem som helst, som kan hantera en lödkolv, 
bör kunna klara. 

En FM-tillsats beskrevs i RT i nr 8/1954; 
den apparat, som här skall beskrivas, är upp
byggd på praktiskt taget samma sätt, men 
konstruktionen är förenklad, dimensionerna 
har avsevärt nedbringats ocl\. nya komponen
ter, exempelvis UKV·enheten, är nykonstruk
tioner, som kommit ut i marknaden på sista 
tiden. 

8tycklista 

R. =R2= 10 kohm, l W 
Ra=Ru =l kohm, ·1/ 4 W 
R4=Ra=180 ohm, 1/ 4 W 
CR5 =Rs =200 kohm, 1/ 4 W 
R7 = 100 ohm, 1/ 4 W 
Rg =R.o=lO kohm, 1/4 W 
C.=C2=C4=C5=Cll=C12=5 nF, ker. 
Ca = 50 pF, ker. 
Ca = C, = Cs = 200 pF, ker. 
Cg = 5 IlF, 30/ 35 Y, el.-lyt miniatyrtyp 
CIO = 150 pF, ker. 
DR = 30 varv 0,2 mm lack + silkeisol. tråd på 

10 mm spolstomme. 
UKY-enhet = Görler UT340 
TRI = MF-transformator, Görler F323 
TR2 = MF·transformator, Görler F324 
Y.=ECC85 
Y2=Y3 =EF42 
Y4=EAA91 
J1 = Chassiekontakt 
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, FM-tillsats 
A vsedd att anslutas till be
fintlig rundradiomottagare 
e(ler separat förstärkare 

Den här beskrivna apparaten är avsedd att 
monteras i anslutning till en befintlig rund
radioapparat, men det är naturligtvis ingen
ting som hindrar, att man ansluter den till en 
separat förstärkare, som då helst bör vara av 
high fidel ity-typ för att göra full rättvisa åt 
FM-systemets störningsfrihet och stora fre
kvensområde_ 

FM-tillsatsen är sålunda inte försedd med 
något eget nätaggregat ; meningen är att man 
skall ta · ut erforderliga arbetsspänningar, 6,3 
V glödspänning och ca 250 V anodspänning, 
från förstärkaren eller från den rundradioap
parat, i vilken apparaten är avsedd att in
monteras_ Anslutning kan endast ske till växel
strömsapparater med nättransformator. 

UKV-enhet 2 

Den färdiga FM-tillsatsen sedd 
bakifrån. T.h. anslutningskon
takt för skärmad kabel till LF
del i befintlig mottagare_ 

BYGG SJALV 

..... 

Modellapparaten är försedd med separat avstämningsratt. 

Innan man ger sig på apparatbygget, bör 
man först kontrollera, att rundradiomottaga
rens {eller hi-fi-förstärkarens} strömförsörj
ning tål den ökade belastning, som tillsatsen 
förorsakar, när den inkopplas. Totalt fordras 
det för tillsatsen ca l A glöd ström och 10 mA 
anodström - i de flesta fall torde detta inte 
innebära några komplikationer. 

Principschemat 

FM-tillsatsens principschema visas i fig. 1. 
Mottagaren ~estår av ett HF-steg i gallerjor
dad koppling följt av ett självsvängande blan
darsteg. Dessa två steg är kombinerade i dub
beltrioden ECC85, som ingår i den UKV-av
stämningsenhet, omkring vilken tillsatsen är 

RZ 

, 

uppbyggd. Genom den gallerjordade ingångs
kopplingen och genom en speciell bryggkopp
ling före blandarröret är man garderad mot 
störstrålning utåt antennen, och genom den 
noggrann t skärmade uppbyggnaden är riSKen 
för sådan utstrålning ytterligare förminskad. 

HF- och blandarsteg åtföljes av två MF-steg, 
av vilka MF-steg nr 2 åstadkommer viss am pli
tudbegränsning. I andra MF-stegets anod
krets ingår en kvotdetektor med dubbeltrioden 
EAA91. Från FM-detektorn erhålles en LF
signal av storleksordningen 0,5 V, vilket är 
fullt tillräckligt för att styra ut en förstärkare 
av hi-fi-typ. 0,5 V är också mer än tillräckligt 
som ingångsspänning för ett LF- och slutsteg 
i en ordinär rundradi{)mottagare. 
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Fig. 1. Principschemat för FM-tillsatsen. 
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Mekaniskt utförande 

FM-tillsatsens praktiska utformning framgår 
av fotografierna_ Den är uppbyggd på ett 
chassie med de mått som anges i fig_ 4. I till
satsen sker avstämningen inom UKV-området 
88-100 MHz genom att UKV-enhetens rör
liga kärnor i signalkretsen (L3 ) och oscilla
torkretsen (L4 L5 ) förskjutes. Kärnorna ma
növreras medelst en tunn tråd, som är fästad 
vid kärnorna och som drar dessa ur spolarna. 
En spiralfjäder drar kärnorna tillbaka, när 
man släpper efter på tråden. Genom "att linda 
upp manöversnöret kring en 6 mm axel kom
mer för ett halvt varvs vridning av axeln kär
norna att föras från läge maximum till läge 
minimum, och hela frekven sområdet 88-100 
MHz bestrykes då i ett svep. 

I modellapparaten är en vridbar 6 mm axel 
anordnad på chassiet, varför avstämning ' sker 
helt enkelt genom att denna axel vrides med 
en liten ratt. Någon skala har inte ansetts 
nödvändig, eftersom antalet FM-stationer i 
Sverige (i Stockholms-trakten i varje fall) 
ännu kan räknas på ena handens pekfinger. 

Vill man montera in UKV-tillsatsen i en 
rundradioapparat, går man tillväga på följan
de sätt: förläng UKV-enhetens manöversnöre 
med lämplig tråd och låt upplindningen av 
tråden ske kring avstämningskondensatorns 
axel i rundradioapparaten. Se fig. 9. När 
man vrider på avstämningsratten på ordinarie 
apparaten, kommer samtidigt UKV-enhetens 
avstämningsspolar att förskjutas genom att 
snöret lindas upp resp. av. Man kan därför 
gär~a på rundradioapparatens skala anbringa 
en särskild skala för UKV. 

Beträffande monteringen är att märka, att 
den skärmade kabel, som går från UKV-enhe
ten, inte får avkortas, den är nämligen av
passad till lämplig längd för att ge passande 
kapacitans i den första MF-kretsen, som är in
byggd i UKV-enheten. Drosseln DR i glöd
strömskretsen lindas med 30 varv på en 10 
mm spolstomme, som sedan lämpligen an
bringas på sin plats på chassiet med hjälp av 
några droppar zaponlack. 

Ledningsdragningen 

Ledningsdragning-en framgår tydligt av kopp
lingsschemat i fig. 2 och fotografiet i fig. 3. 
Man bör inte avvika nämnvärt från den i fig. 
2 antydda ledningsdragningen, då det kan få 
oanade konsekvenser i fråga om apparatens 
stabilitet. Man bör alltså ha så korta ledningar 
som möjligt, särskilt gäller detta avkopplings
kondensatorerna, som måste grupperas kring 
jord punkterna på det sätt som framgår av 
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kopplingsschemat. Kvotdetektorns komponen
ter bör anordnas så symmetriskt som möjligt. 
Detta är nämligen en förutsättning för att man 
skall få så effektiv AM-undertryckning som 
möjligt. Det i fig. , angivna kopplingssättet är 
att rekommendera~ 

Trimning 

Apparatens trimning är synnerligen enkel, då 
MF-transformatorerna är underkritiskt kopp
lade och sålunda utan vidare kan topptrim
mas. Man går lämpligen tillväga så, att man 
ansluter en någorlunda högresis!iv voltmfter 
över motståndet Rg. Därefter ansluter man 
en signalgenerator inställd på 10,7 MHz till 
första MF-rörets styrgaller och trimmar pri
märlindningen på kvotdetektorns spole, LI0 

24 26 26 

.~ " 
. "ll 

Fig. 2. Kopplingsschemat för FM-t,illsatsen. 

~ 

Fig. 3. FM-tillsatsen sedd underifrån. 
J fr kopplingsschemat i fig . 2_ 

(se fig. 5 med trimpunkter), för maximalt 
utslag, därefter L8 och L9 likaledes för maxi
malt utslag_ Under denna trimning minskas 
signal generatorns spänuing efterhand som 
trimningen fortskrider, så att utgångsspän
ningen inte överstiger ca l V. 

Därefter slår man på inre moduleringen 
(amplitudmodulering) i signalgeneratorn och 
ansluter FM-tillsatsen till en befintlig rund
radiomottagares nålmikrofon intag. Lu trim
mas sedan för minimum ljud i högtalaren. 

Signalgeneratorn på oförändrad frekvens 
10,7 MHz men utan inre modulering anslu~es 
sedan till antenningången, varefter spolarna 
L6 och L7 trimmas till topp. 

Slutligen återstår justering av oscillatorfre
kvensen. Härvid ställer man in signalgenera-

26 103 ------; 

1---------100 ------; 

" --- - - " ---e....-1~-'-..l 

.,--_+-__ ~ __________ ~6.5 

~~-------------1--~--------~ 
~~_In~ Hål ~~ dör ej annat angIves 

~------------2ro 

Fig. 4. Måttskiss och borrningsplan för chassiet för FM-tillsatsen. 
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UKV-enhet 

Fig. 5. Trimpunkternas läge 
UKV-enheten. 

FM-tillsatsen; dipolantenn anslutes till två uttag på 

torn på 94 MHz, som anslutes till ingångs
klämmorna. Man vrider därefter in järnkär
norna till hälften = ett halvt varvs vridning 
av 6 mm axeln (se ovan) från endera ändläget. 
T 2 justeras sedan, så att man får in signalen, 
vilket indikeras av rörvoltmetern som man an
sluter över motståndet R9 i kvotdetektorn. 
Slutligen trimmas med signalgeneratorn på 
oförändrad frekvens T l för maximalt utslag, 
och därmed är FM-tillsatsen klar att tas i 
bruk. 

Antennen 

Nu återstår att skaffa en lämplig antenn för 
mottagning på UKV-bandet 87,5-100 MHz. 
Hur mycket man skall behöva kosta på denna 
är helt och hållet beroende av var man bor 
i förhållande till närmaste FM-sändare. All
mänt kan sägas, att man upp till 10 km från 
sändaren i de flesta fall bör kunna klara sig 
med en enkel inomhusantenn tillverkad aven 
stump bandkabel, se fig. 6. I varje fall är 
en sådan antenn fullt tillräcklig, så länge 
man bor någorlunda störningsfritt, alltså inte 
för nära en livligt trafikerad motorväg. 

l' 125 cm 

0<::::::::;::: R 
~~le~-il 

'I' 
TIll mott . 

::; 

Fig. 6. Måttskiss för enkel antenn för FM-ban
det tillverkad av bandkabel. 

Fig. 9. FM-tillsatsens manöversnöre anbringas 
runt avstämningskondensatorns axel i den 
rundradiomottagare, i vilken man tänker pla
cera tillsatsen. FM-tillsatsen avstämmes då 
samtidigt, när avstämningsratten vrides. 

+ 
Fig. 7. Måttskiss för enkel 
halvvågsdipol för FM-ban
det. Tillverkas av l cm alu
miniumrör. 

Fig. 8. Riktantenn för FM
~ bandet. Antennelement till

verkas av l cm aluminiumrör. 
/ 
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På längre avstånd kan det bli nödvändigt 
att skaffa sig en ordentlig utomhusantenn. En 
enkel dipol, se fig. 7, anbringad så högt 
som möjligt över taket, bör i de flesta fall 
vara tillräckligt på distanser upp till 20--30 
km från sändaren. På ännu längre avstånd, 
upp till 80 km, blir kraven ännu större på 
antennanläggningen, och man får då tänka sig 
att gå in för en riktantt;n.n med reflektor och 
en eller flera direktorer. Hur en sådan an
tenn kan byggas framgår av måttskissen i 
fig. 8. 

I de fall man har det besvärligt med stör
ningar från närbelägna vägar, kan f.ö. en så
dan antenn vara synnerligen välgörande även 
på kortare avstånd från sändaren. Man får då 
vrida på antennen så, att man får in minimum 
störningar i mottagaren. 

Våra läsare är välkomna med bidrag 
under denna rubrik: knepiga kopp
l1nl:ar os:h mätmetoder, Ultt1l1verka
de detaljer, enkla och effektiva hjälp
medel för service oeh felsökning etc. 
Varje infört bidrag honoreras med 
kr. 5:-. 

Magitet för filspån 

Vid bearbetning av järn och stålföremål mär
ker man ofta att spån av sådana föremål 
smutsar ner arbetsbordet och t.O.m. kan or
saka kortslutningar irörhållare o.dyl. Ett sätt 
att und'vika detta är att placera en stark mag
net antingen under arbetspunkten (t.ex. skruv
stycket) eller i direkt kontakt med arbets-
stycket, varvid magneten väsentligt minskar 
spånspridningen. ( Å·radio) 

Brunnsockel som spolhållare 

En utbytbar spole, som är lätt att tillverka, 
visas i fig. Spolstommen tillverkas av ett 30 
mm isolitrör, i vilket ett antal hål borrats upp
till för införande av spolarnas ändar och 4 
hål (vid behov fler) borrats nedtill. I de 
nedre hålen, som placeras så, att de svarar 
mot kontakterna i brunn sockeln monteras 

~polstomme 

Grov 
koppartråd 

Brunnsockel 

_Brunnsockelns 
stift 

rörnitar enl. fig. Genom rörnitarna drages 
nu dels ändarna från spolarna och dels (i 
varje rörnit) en grov koppartråd. Koppartråd, 
spoländar och rörnit lödes ihop. Genom att 
klippa av koppartrådarna till lagom längd 
kommer dessa' att trycka hårt mot stiften 
brunnsockeln, så att spolen sitter stadigt. 

(H M) 
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Stömingsskyclcl. . 
Dlmensionerat för 1.5 JCW. Speciellt avsett 
fllr störning av motorer. Även som aH
mänt stöl'skydd vid radiomottagare. I me
tallkåpa. Kr. 9: - per st. 
11155 Trafikmottagare 
(Royal Air Forees' tm Frekv.-område 16-
4000 meter, mOO några avbrott. Levereras 

-trimmade och testade. Med anslutnings
kontakt och schema. Kr. :r.5: - brutto. 

Koaxialkontakter billi9t! 
Typ PYE för 75 ohm. Kr. Z: 50 per par. 
lacIarosciJlogrof med 7 rör + 6-tums 
VCtt 511, (TV-rör) , endast Kr. 115:-. 
0-5 mA instrument Utmpllga för uni
versaUnstrumentbygge.4-kantiga. Kr. 11:50 

BC454 miniatyr trafåkmottGgare 
med 6 st. 12 volts stålrör. För ~ MC. 
Kr. 115: -. Samma Jn8Il för ~ MC 1151 ~ 
6 AG 7 Det idealiska osonJator- och frek7 
vensclubblarröret. Fabriksnytt. 2 st. endast 
Kr. 18:~ 

Universalinstrument l»ilUgt! 
Typ A: ~250-1000 volt vllxel- eller 
liksp. 0-1-10-100 mA UlaIUöm samt o-J.O 
+0-100 kohm. Endast Kr. 58l ~ 
Typ B: Med ~ MlcroA llkström, 
Kr. 78: ~ Fabrilr:snya. 85XI20 mm. 
Oljekomlematorer 4 _: 
~'OOo Volt, 131 SO. 1200 Volt, 10:-. 

Konverter för 2.1 MC. 
Med 3 rör och beskrivning, Kr. 27:-. 

Sändarerör. 
832-A 4S watts input upp till 200 MC, 
23: so: "826", triod fbI' 125 watt upp till 
250 MC. 2 st. endast Kr. 15: - och i aCA~s 
originalförpackning. Ker. håUare till 1126-
829-832, Kr. 4: ~ EIMAC 4-250 A, ldlo
wattrör, Kr. 225: - (brutto). 
VI 150 stal»ilisatorröuo: - per st . 
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RElS RADIO 
Polhem8plat8en 2 GÖTEBORG 

Ragnar VOD Rela 
tel. 155833 8äkrast 16.00-17.30 

HI-Fl 
ENTUSIASTER 
Vi kunna erbjuda Eder en god sor
tering av högtalare. Sinus Bred
bandshögtalare 6", 8" samt 10". 
Högtalare av det högklassiga tys
ka fabrikatet Isophon ingår även 
i vårt försäljningsprogram. Vi till
sända Eder gärna prospekt över 
dessa fabrikat. 

Utgångstransfonnator 
att användas i s. k. Ultra Linear 
koppling. Primärimpedans 8 lrohm 
anod-anod med uttag för skärm
gallren vid 46 %. Tr~ormatorn 
är avsedd att användas tin~m
mans med roren EL 84. 

Pris netto 64:-

AB RADIOMATERIEL 
DrottninggaL 69. GÖTEBORG C 

FistaDordDing för service-belysning 

Då det ibland kan vara svårt att få tillfreds· 
stiiliande belysning i det chassie man larbetar 
med, har man stor nytta av belysningsanord
ningen enl. fig. Anordningen hestAr aven kro· 

kodilldämma som höjes enl. fig.; på denna 
fastlödes en lamphållare. Sedan har man en· 
dast att ansluta lampan till lämplig ström· 
källa. (L SJ 

Motstånds- eller kondensatorväljare 

F"or den som hygger och experimenterar myc
ket själv är det många gånger bra att ha en 
motstånds· eller kondensatorväljare med de 
vanligast förekommande motstånden och kon-

( o o 

! 
I 

L·oo 

. ~ .. 
~~7n

"------0 33kn 

, , 

n~ 
~7kn-

"-____ -o1~n 

densatorerna. Man kan t.ex. använda sig av 
en 18-rages instrumentomkopplare eller en 
tvA·gang Il-vägs omkopplare och löda fast 
de önskade motstånden eller kondensatorerna 

@ @ @ @ 
~7n - 33kn 47ko-l0 Mn 

på denna. Det blir sedan lätt att prova ut 
vilka motstånd eUu kondensatorer som pas. 
sar bäst. I fig. visas ett exempel på en mot
stAndsväljare. 

Enkel Re-brygga 

Principen för mäthryggan är att en hörbar 
frekvemi (ev. 50 lh nätspänning) påiOres en 
hryglll med en potentiometer, vars miuuttag 
är kopplat lm en .hörtelefon. Med hjälp av 

~VARIAN 

..:.II:.II~ a s.oe iate. 

där eBdo8t det bästa 
är gott DOll 

Degar nlnnare_upplysnlngar hos gelltnllagenten 

NOROlON UKV-fM CHASSIN 
87 -100 mc! s. 1Il:Ixel- eller al,trömsfyp. 

lögsta kllnsligket - Lägsta lrekv8Dsirm 

Stanclarclmoden: U kretaar därav 8 MF, kvotde1ektor. 
KAns!.: 0.1 ",V. 26 db brusavn. vid 2,$ p;V, 
MF bandbredd 150 O/a. KaakodlnCtD«· 
Rör~ PCCIIol, EC82., El"8O, EPI8. RLD1 (mtat.
chat dl,odpar). MAtt mx48X'15 mm_ JWrt
pris kr. mI --. skala kr. 21:-. 

FÖR BJ-FI ANL. REK.OMMENDEBASI 

Speciabnoclen I· som mreg. men med 
• • EAAiI1 I detektorn 

26 db brusavst. vid 1," ,.V. MF bandbredd 
215 kc/s. utan glödstr.-transf. IUktpris kr. 
ZU: -, skala kr. 21: -, Ukrlkt.-chassl kr. 
35:-. 
Spedalmoclell ". 18 kretsar därav 14 

• MF. KIlnsl.: 0.5 ",Vl 
26 db brusaVBt. vid 1,4 ",V, MF bandbreda 
220 kC/s (lägre enl. order) . Rör. PCCSt. 
EC92 , EF8O, Ei"89, EF89, EAA:91 . Mått 300X 
48 X 95 mm. Nettopr15 kr. 4ID -, IIkr.
chassi, 5 rör, stab. spänningar, netto kr. 
3Ul~ 

Gen--repr. för Sverige; 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
vtdargat- ., (dra O.enplaD). SklCkholm. 

Tel. 3Z Of 'J3, 30 58 'fL 
Allt l JlJGB FIDELlTY. Se våra fOreC. 
aonODSer I Iladlo oC!h Teievlsl.on. Begär 
prislistor och brolICIhyrer. 
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denna Po.tentio.meter balanseras bryggan så, 
att man får så svag to.n so.m möjligt i hörtele· 
fo.nen. Om man kalibrerar skalan med kända 
motstånd eller ko.ndensato.rer, kan man sedan 
direkt på skalan avläsa värdet på den sökta 
resistansen eller kapacitansen. 

I läge l kan man avläsa motstånd från ca 
30 ohm till 30 kohm, i läge 3 kondensatorer 
från 30 pF till 30 nF. I läge 2 kan man mäta 
motstånd från ca 3 kohm till 3 Mohm och 
i läge 4 kondensatorer från 3 nF till 3 /AF. 

Man bör såso.m visas i fig. IlIkoppla en 
transfo.rmato.r mellan bryggan och strömkäl
lan, ex. en utgångstransformator, vars hög. 

- impediva lindning kopplas till strömkällan och 
den lågimpedlva tIR bryggan. (H M) 

Tändsticksaskar som förvaringslådor 

För att hålla o.rdning på smådetaljer såsom 
muttrar, skruvar m.m. kan man fästa en rad 

tändsti1:ksaskar på en masonitremsa enl. fig. 
Askarnas ena sida kan fOrses med påskrift om 
innehållet. På kortsidorna fästes en bit stål· 
tråd som handtag. ([ S) 

Dragavlastning för kablar 

Då man vill anordna en dragavlastning för 
gummi· eller plastkahlar brukar man använ· 
da sig av isolerband., som lindas runt kabelll. 
För att få snyggare avlastning kan man an-

e;;;:c1!?S" ~,~ ___ 2:~~ = ~-------:;;j 

Gummibit 

~-~=~~~~ 
-

Gummislang 

vända sig av knepet att ta en liten gummibit, 
so.m inpressas mellan parterna inuti ytter
hö1jet så att en utbuktning bildas. Ett an· 
nat sätt är att träda in en Hten bit gummislang 
av lämplig dimensioJ,l omkring parterna i ka· 
beln och stoppa in denna i ytterhöljet. 

(HD 55) 

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

BYGG SJÄLV 
TV mottagar~n ! 

Nyhet ... 
Den i Radio o. Television 
tidigare beskrivna motta· 
garen finns nu i ändrat 

och kompletterat utförande som byggsats. Ändr. består bl. a. I: 

• 3 inställningsorgan för bildraster. Mottagaren 

• Kontrastreglering. 

• KlangfärgskontroU. 
• Ljacldelen lItöbd med 2 rör. 

är lätt att bygga efter de 
utförliga beskrivningar och 
scheman som följer varje 
byggsats. 

• Firä .......... spolar ~ cIrossIar. Pris 
komplett med 17" bildrör 

• Fiull.Ollterat HF och .......... steg. Kr. 675:
Betalningsviflkor efter över
enskommelse. 

• Mottagarn ko inn erhiIlas lir 
2 lumaler. 

'" n 
:I: 
» 
'" o 

Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM 

Telefon 20 28 64 

Fördelar med antennen 

Birsdlmann II 
Dipol-antenn för rundradions aUa våg- -
längder. Riktad eller allround mottag
ning - allt efter mottagningslåget -
tack vare att antennen kan ges raka 
ener vinklade former på dipolstavar
no. Dessa är försedaa med tfl1'sch
monns patenterade böjstycke. 

'" Ruda 100 fÖr placering vid fÖnster • 
.. Ruda 200 utNItod lINId tabllnmkl ..... mer. 

Al CHAMPION RADIO 
STOCKNOLM - GÖTIIORG - MALMÖ 

:: .. 

RADIO OCH TELEVISION - N~ 12 - 195.5 43 



FördelningsslaCld 

Vid service på radio- och TV-apparater kan 
man ha stor nytta av anordningen enl. fig_, 
speciellt om man endast har tillgång till ett 
vägguttag. Fördelningssladden består aven 
vanlig förgreningskontakt med flera uttag till 
vilken har kopplats en sladd för belysning 
och en sladd med en kontakt för anslutning 
av den apparat man arbetar med. Till för
greningskontakten kan anslutas exempelvis 
lödkolv, instrument m.m. 

Lättillverkad skala 

Då man bygger en apparat - konverter, 
mindre mottagare e.d. - frågar man sig ofta 
hur man skall få tag på en enkel skala till 
denna. En lättbyggd sådan visas i Hg. 

Visaren fästes enklast i ett hål i vridkon
densatorns axel. Skalan tillverkas ~v tjockt rit
papper på vilket frekvensgraderingen göres 
med tusch. Vid bygelns öppna sidor kan skal-

Celluloidsk ivo 

ff=k[ii:+---Visore 
Il-i-l----Skolo 

Vrid
kondensotorl==t~ 1=1 

Rott 

små# runda 

belysningen placeras. 

TA V E LI N S T RUME N'T ' 
av erkänt hög kvalitet 

52 mm skal/ängd, 83 mm flänsdiameter 
. mätnoggrannhet ± 1,50/0 

: .'. 

Från lager levereras runda tavelinstrument med 
standard-mätområden inom följande gränser: 

AMPEREMETRAR, vridjärn .... . ... 6 mA - 25 A 
VOLTMETRAR, vridjärn .......... 6 V - 500 V 

AMPEREMETRAR, vridspole ...... 1 mA - 10 A 
VOLTMETRAR, vridspole ........ 1,5 V - 500 V 

Dessutom finnas mikroamperemetrar och galva
nometrar av vridspoletyp. 

Mäfinsfrumenfavdelningen, Sfockholm 6. Tel. 340580, för rikssamfal 340680 

([ SJ 

I 

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

TV -svepgenerator 

Elektronikbolaget AB, Stockholm, har på den 
svenska marknaden introducerat en av det 
engelska företaget Taylor Electrical Instru
ments Ltd tillverkad TV-svepgenerator med 
typbeteckningen 92A. Instrumentets frekvens
område är 0-250 MHz i ett svep (!), vilket 
erhålles genom utnyttjande av svävning mel
lan två UKV-oscillatorer. Frekvenssvinget är 
kontinuerligt variabelt mellan ±1,5 och ±15 
MHz. Frekvensmoduleringen sker med 50 Hz, 

och svepspänningen till oscilloskopet kan varie
ras oberoende av frekvenssvingets amplitud. 
Instrumentet har en anslutning för yttre ge-
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H.IMAR-rör 

International Telephone and 

Telecraph Corporation - ett 

vllrldsnamn Inom teletekniken. 

Erkänd 
välkänd 

--
rater .. · 

i oUt · flero rod~pPCI 
Bland Brimar-rören återfinnes alla 

vanliga amerikanska rörtyper, framställda med amerikanska 
tillverkningsmetoder och maskiner - lägsta priser - i förening 
med gammal fin briHisk industritradition - precisionsarbete 
med kvalitet. 

AB Standard Radiofabrik 
Johannesfredsväg. 9-11, Bromma. Tel:. Sthlm 252900. Telex: 1165 

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

för tekniker, servicemän, amatörer 

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

Även ledande radioindustrier. utbilda nu. sin servicepersonal 
efter denna kurs! . 

Klipp ur eller skriv' av kupongen! r------------
För att Ni skall få en uppfattning om kursen erbjuda vi Eder 

första brevet (i RAT I S 
till påseende under 10 dagar. Önskar Ni ej deltaga i kursen 
har Ni endast att returnera brevet i ett portofritt kuvert Ni 
samtidigt erhåller. 

Al lEVA-TEKNIK LINKÖPING 
TEL. 40090, 20259 

I 
I 
I 
I 

Till AB BEVA-TEKNIK, Linköping 
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. 

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

I Adress ................... .. ........ .......... .... . 

I Postadress... ................... .. .... .. R. & T. 12 

,~----------------------------------------------------------------------
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~ 
SlEMENS 

TELEVISION 
Siemens TV-mottagare S 543 har en 
enastående bild- och IflJdåtergivning. 
Även vid normal rumsbelysning erhOlles 
brillanta, kontrastrika badel t(lek vare 
det specialbehandlade fifterskyd-dsgla
set i förening med det ljusstarka, me
talliserade bildröret. 

ANTENN 
För att TV-mottagaren ska" fungera 
oklanderligt med god bild- och liud
kvallte lord ras i de flesta fall en effek
tiv utomhusantenn. 

Med en Siemens antennanlöggning 
ulnyttjar NI TV-mottagarens mÖltghe
tel öven undel de mest ogynnsamma 
mottagningsförhållanden. 

Siemefls kombinationsantenn ger god 
mottagning lör såväl TV som radiO. 

FAeR~KANT: SlEMENS & HAl5KE AKTIENGESEllSCHAFT 
Berlin . Miinchen 

CfI\JERALAGFNT: SVENSKA SlEMENS AKTIEBOLAG 
SlockhollT . Göteborg . Molmö· Sundsvah . Norrköping· Skellefteå · Örebro " Karlstad ' Jönköping' Uppsala 

nerator for frekvensmarkering_ Utgångsspän
ningen är inställbar mellan 50 /-tV och 100 
mV. Utgångsspinningen varierar endast ca 
l % vid 10 MHz svep. 

Trbokondensatorer rör TV -kanalväljare 

The Telegraph Condenser Ca Ltd i England 
tillverkar keramiska trimkondensatorer av spe· 
ciell typ, avsedda för kanalväljare och för 
andra UKV-apparater. Kapacitansen varieras 
i deasa trimrar med' hjälp aven skruv, gängad 
på insidan av ett kenuniskt rör, på vars ut
sida är anbringat ett kondensatorbelägg. Mon-

tering av de!1S8 trimrar sker i ett kvadratiskt 
hål, och med hjälp aven fjäderbricka hines 
trimmem fixerad mot chassiet. Brickan låser 
justeringsskruven och ger en"låginduktansför-

bindelse med chassiet. Kondensatorerua till· 
verkas i kapacitansvärden 0,5--3, l-S, 2-20 
och 3-9 pK Arbetsspänningen är 350 V lik
spänning och isolationsresistansen större än 
10-000 Mohm. Måtten A och B (se fig.) 
:::;13 mm. 

Svensk representant: Forslid & Ca, Stock-
holm. . 

~ontalddon ocb »koaxialkablar» i 
subminia&yrutförande 

Firma lohan Lagercr,(lntz, Stockholm, har in
troducerat en serie nya subminiatyrkontakt
don och -koaxialkablar på den svenska mark
naden från AmphenC!l "Ca., USA. Dessa kOll-

r---~------------------------___ \ 
För "HI.FI.entusiaster": 

GRAMMOFON· 
AVSPELNING 
i teori och praktik 

Av Jan BeUander 

Pris 9 :50 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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taktdon och kablar har i stort sett samma 
elektriska data som motsvarande enheter i 
standardstorlek. Storleken på koaxialkontak· 
tema varierar från ca 9 X 18 mm till 4 X 16 

mm. Koaxialkablarna, som tillverkas med 50 
resp. 75 ohms karakteristik, har en diameter 
av ca 3 resp. 4 mm. Isolationsmaterialet är 
te flon. 

Dessa nya komponenter bör lämpa sig syn· 
nerligen väl för interna förbindningar i appa· 
rater, kanske framför allt i portabla anlägg· 
ningar och i miniatyrapparater. 

Bärbar radiostation 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, Stockholm, 
har översänt data för en bärbar radiostation 

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

, 

Restparti 

ELEKTROLYTER 
Amerikanska Dubili ... 

50mf150V •. . . . ...... • .. . .. . · .· ·· · 
16 mt ;l50V .... .. . ... •... . . .... . .. . 
32mf~50V • ... . . . ... . ..•.. .... .. . . 
8+16 mf 450 V . . , ... ...... .. .. . .. . 
8+8 mf s. k . minus 450 V . .. . .. •• 
8+16 mf s. k . minus 450 V . . ... . 
LAgvoltselektrcilyter 50 mf 10/.l2 V. 
Rullblock~ 
50 pf, 100 pf, 200 pf, 1000 pf, 3000 pf, 

Q,05 mt och 0,111 mt . . .. . .... . . . 
Gltmmerkond. 1860 pf . . . •. ..•.. 

O: 75 
O: 75 
o; l)5 
O; l)5 
8: '5 
O: '5 
e: 65 

O: 10 
O: 10 

AB CHAMPION RADIO 
POlbemsgatan 38, Stockholm. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1955 

PHILIPS 
miniatyroscilloskop med ' 
likströmsförstärkare 
för television. 
telekommunikation, 
pulsteknjk. 
bärfrekvenstelefoni. 
förstärkarteknik 

Trots de utmörkta egen: 
skaperna ör dimensio· 
nerna endast n,s cm 
bredd, 24,5 cm höjd 
och 31 cm djup. . 

875 kr 

Omkeppllngsbar förstärkare: bredband, O till ca 10 

• MHz (-6 dl! vid 4,5 MHz) med normal könslighet : 100 mV' 

cm. Smalband O till 1 MHz (- 6 dB vid 450 kHz) med hög 

könslighet , 10 mVjcm. 

Likströmsförstärkare. 

Frekvenskompenserad d4imllsats: Dämpsatsen kombi· 

nerad med bandbreddsomkopplaren. 

Trlggad tidsaxel. eller frisvängande. Svephastigheter 0,5 

11 slcm - 15 ms/cm. 

Inre och yttre synkronisering. automatisk omkoppling. 

Återgångslinjen ör undertryckt med en ny potenterad kopp· 

ling. 

Katodstrålerör -:ned stor bildskärpa och' symmet
risk avlänkning. speciellt utvecklad för anvandning i 

små Els6l1ografer , 7 cm bildskärm. 

Graderat, avtagbart mätraster. 

Testkropp, med högt ingångsmotstånd och låg ingångska

pacitons. 

Moderna rör 9 st. ur 80· och 90-serien med 16 funktioner. 

Uttag för frekvensmodulator. 

God pulsåtergivning, såvöl fE>rstörkore som dömpsotser 

justerade för bästa puJsåtergivning. 

PHILIPS MÄTINSTRUMENTAVDELNING • POSTBOX 6077, 

STOCKHOLM 6 • TEL. 340520, RIKS 340680. 
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LITESOLD litet, lätt lödverktyg - L I T E S O LD 

Presentation: 
längd, excl. sladd .............. 152 mm 
vikt, excl. sladd ................ 14 g 
lödspetsdiameter .. . .. . .. . .. .. ... 3,1 mm 
uppvärmningstid (till 250 gr) .. I min. 
mättnadstemperatur ." ......... 400 gr 
kontinuerlig drift? ......... .... . JA 
utbytbar lödspets? ..... ..... .... J A I 
utbytbart element? ............ JA 
kan skyddsjordas? .............. JA 
hög verkningsgrad? ............ JA 
S-märkt? ........................ JA 
effektförbrukning ....... . ...... lO W 

FÖR ER 
som hittills ej kunnat fin
na ett tillräckligt litet löd
verktyg för Edra lödarbe
ten I delikata instrument 
och minlatyrapparatelj -
är problemet löst med 
LITESOLD-ETTA minia
tyrlödverktyg - markna
dens minsta lÖdverktyg för 
anslutning direkt till ile
lysningsuätet - utan mel
lantransformator. 

LITESOLD-ETTA kan levereras - en
ligt Ert val - med STANDARD eller 
PERMATIP lödsPets. I 
PERMATIP oxiderar'. inte, förlora~ ej 
fonnen, behöver och skall inte filas. 

Priser: 
LITESOLD-ETTA lödverktyg 

med PERMATIP 
med STANDARD 

vänneskydd ..................... . 
verktygsställ ............ ......... . 
Kvantitetsrabatter. 

21: 45 
11:-
4:-
4: 50 

Lagerföres för 6, 12, 24, 28, 36, 110, 127 
och 220 V . 

• VI rekommendera även LITESOLD övriga modeller I effektklassema 20, 25, 
30 och 35 watt med tlllbehör. Priser och övriga upplysningar vid förfrågan. • 

Omgående leverans från gene rala genten 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74 - S T O C K H O L M V a _ Telefon 33 26 06 

\ 

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

\ 

antenn-rotor 

Antennen avsöker automatiskt hori
sonten och stannar på önskad position. 
Me9 kompassros för snabb och exakt 
inställning. Manöverenheten signalerar 
med ljus- och ljudsignaler när rotorn 
är i funktion. Levereras komplett m ed 
kraftigt dimensionerat stöd med roll
lager. Medger montering av stackade 
antenner upp till 4 våningar. 
Best.-n:r A5-AR2 brun .. .... Kr. 345: -

A5-AR2 vit ........ " 360:-

TV-MATERIEL , 
Antenner, kablar, inslällningsanordningar, bildrör, 
komponenter m. m. från ledande till/verk·are. 

Amerikansk sensations· antenn 
" SUPER-CEPTOR", den uppmärksammade 
bredbandsantennen som täcker alla kana
ler från 2-11. "Elektro-Lins"-fokusering 
ger extra hög verkningsgrad. Används redan 
på flera platser I Sverige med utmärkta 
resultat. Ger klara bilder, utomordent'iig 
skärpa och ökad störningsfrihet. Hög spä n
ningsvinst, upp till 17,5 dB. 

Best.-n:r l-vån. A5-SL4 ........... . Kr. 197: 50 
2-vån. A5-SL4S . ......... " 395:-

Radiomateriel engros 

IMPORT AB INETRA Regeringsgatan 97 - Stockholm C 
Tel. 2001 47 - 21 6255 

tillverkad av Telefunken med typbeteckning 

Teleport IV. Denna apparatur, som är avsedd 
att användas inom frekvensområdet 30-174 
MHz, är dimensionerad för 0,5 W utgångs· 
effekt. Sändaren arbetar med frekvensmodu

lering med max. frekvenssving 15 kHz och är 
kristallstyrd. Mottagaren, som har känslig
heten l p, V, har likaledes kristalls t yrda lokal

oscillatorer. Hela anläggningen har som 

strömkälla en blyackumulator om 2 il 4 V 
spänning ' som tillåter 8 timmars drift pr upp
laddning. Hela anläggningen, som inklusive 

batteri väger 6,4 kg, är lätt härhar. 

Nya transistorer 

Svenska AB Philips, Stockholm, introducerar 
på svenska marknaden två nya typer av 

germaniumdioder i helglasutförande, OA81 
och OA85. Båda dessa typer, som känneteck

nas av hög hackresistans, liten spridning och 
god stabilitet, kommer att ersätta Philips hela 
OA50-serie, som inte längre kommer att till

verkas. Även germanium dioderna typ OA 7l 
och OA74 ersättes av de nya typerna OA81 
~ch OA85. I fortsättningen kommer sålunda 

Philips endast att tillverka följande typer av 
germaniumdioder: OA70, 2 X OA72, OA73, 

OAS l och OA85. 
Data för OA81 och OA85 ges i nedanstå

ende tabell. 

Tab. 1. Data för Philips transistorer OA81 
och OA8S. 

Framspänning 
(V) vid 
fram ström = { 

0,1 mA 
10 mA 
30 mA 

Backström 1 
(p,A) vid 
hackspänning = 

1,5 V 
10 V 
75 V 

100 V 

Max. hackspänning 
(toppvärde) 

Max. framström. (topp
värde) vid max. 
backspänning 

OA 81 OA 85 

0,25 0,25 
2,3 1,6 
4 2,8 

4,5 
11 7 

180 155 
275 250 

115 115 

150 150 

Slingoscillograf i miniatyrutförande 

Den franska firman Societe de Fabrication 
d'Instruments de Mesure (SFJM) har tagit 

upp tillverkningen aven slingoscillograf i mi· 
niaturutförande, dimensioner 17 X 12 X 10 cm. 
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Rätt tid · att anskaffa instrum!nt för TV-servicen! 

Rätt instrument: INOIRIDrmlEINIDIE 

Ett oumbärligt mätinstrument för varje TV-tekniker. Alla de 

vanligast förekommande justeringarna och kontrollerna av så

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

eller ej. Nordmende TV-signalgenerator används för kontrolle

ring och justering av bild läge, bildbredd, bildskärpa och linea

ritet, justering 'av jonfälla, kontroll av lågfrekvensen, ton mellan

frekvensen, oscillatorfrekvensen på alla kanaler och synkroni

seringsegenskaperna, justering av bildfrekvens och linjefrekvens, 

kontroll av ljudmellanfrekvensens inverkan på bilden och bild

modulationens inverkan på ljudet. 

I 
• 
1 
• 
1 
• 
1 
• ----------------------------------------------, 

1 NORDMENDE • Detta oscilloskop uppfyller praktiskt taget alla fordringar man 

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 bandbredden och' det frekvens

kompenserade testhuvudet med dämpsats uppfyllas dessa ford

ringar. 

1 
• 
1 
• 

~-, -----1 
• 

Signalgenerator 
FSG 957 Pris kr 1.285:-

För undersökning och trimning av TV -apparater är Nord

mende svepgenerator 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 provsändare för frek

1 NORDMENDE :;;.~,.o.,,,o"" Pris kr 985~ 
• 
1 
• venser från 5-230 MHz. 

__ - .----=-----1 
Vi är generalagenter för NORDMENDf kvalitetsinstru
ment och står gärna till t jänst med alla upplysningar. 

AB GYLLING &. Co 
Stockholm Goteborg Malmö 

Postfack 4013 • Tel. 44 9600 Korsgatan 17 . Tel. 175892 Östergat. 27 . Tel. 156 10 

RADIO OCH TELEVISION - N,R 12 - 1955 

• 
1 
• 
I NORDMENDE Svepgenerator 

UW 958 Pris kr 985:-
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UTFÖRSÄLJNING 
av udda instrument 

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

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

Slut s tegs provare Frankie 
mod. RIO ............ 250:-

Capacitetsmätare Taylor 
mod. 1l0c ..... ....... 200:-

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

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

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgat. 38 - Sthlm. 

Vi tillverka 
Högspännings
generatorer 2-75 KV 

Högspänningsspolar 

HF-drosslar 

UKV -drossiar 

Videodrosslar 

Sug- och .pärrkreuar 

Näutörningslilter 

Spolar för spolsystem 

Spolar i specialudöranden 

Firma ETRONIK 
Slotts väg. S- Näsbypark - Tel. S61828 

'\ 

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

Snabbtelefoner 
utförsäljes 

Fabrikat : 

Smith - Elektrofon 
Centrum 

Offert på begäran 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 - 'Stockholm K 

Avstämningsenheter för U KV 
ENGELSK SURPLUS 

~ 

I 

Följande engelsktillverkade fabriksnya HF
och blandarenheter för frekvensområdet 
85-20 MHz (3,5-15 m) offereras till en bråk
del a v ursprungliga priset: 
1) HF-enhet, typ 24, 30-20 MHz (10-15 m). 

Omkopplare för fem på förhand fixerade 
fasta frekvenser. 3 rör VR65 (SP6l). Ut
gångsfrekvens 7-8 MHz. Pris 25:-. 

2) HF-enhet, typ 25, 40-<;0 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 7-6 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 23X18X12 cm, 
levereras i originalförpackningar. 
Om alla 4 enheterna beställes är priset 105: -. 

IrnporHlrrnan Radio - Elektra 
Lindsbergsgat. 4 C, 1 tr., Uppsala. Tel. 403 2~. 

50 

Oscillografen, som inte väger mer än 1,6 kg, 

är avsedd för samtidig registrering av 6 kon

tinuerliga förlopp. Registreringen sker på fo · 
tografiskt papper med ca 60 mm bredd. rap
pershastigheten är olika för olika typer (vissa 

typer är omkopplingsbara för två olika has· 

tigheter). Standardhastigheterna är l, 5, 25, 
50 och 100 mm/sek. Tidmarkeringsanorclning 
(noggrannhet ±1Q-3) är inbyggd i appara

turen. 
De sex inbyggda spegelgalvanometrarda är 

utbytbara, och det finns ett stort urval av 
olika typer av galvanometrar, exempelvib en 
för mätningar av mycket svaga strömmar 

(6 cm utslag för 35 /-lA). 
Slingoscillografen är robust utförd och tål 

accelerationer av ca 50 g och en omgivnings

temperatur mellan _70 0 C och + 70 0 C. 
Svensk representant: Firma Hans Piittgen, 

Stockholm. 

Nytt universalinstrument 

Ett nytt universalinstrument av japansk till
verkning och i fickformat (dimensioner 8,5 X 

12 X3,5 cm, vikt 0,35 kg) introduceras på 
skandinaviska marknaden av Skeppsradio 
Scandia, Göteborg. Instrumentet, som int!; har 
någon omkopplare utan är avsett för »propp-

l 
!. 
I 

anslutning», har 13 mätområden och kan, an
vändas för spänningsmatnmg, likspänring 
eller växelspänning, inom områdena 0--5, 

0--25, 0--250, 0-500 V. Likström kan mätas 
inom områdena 0--1, 0-10 och 0--100 mA; 
resistansmätning inom områdena 0--10 och 
0--100 kohm. Instrumentet tillverkas i tre 
olika utföranden, varav två med känsligheten 

l 000 ohm/ V och ett med 4000 ohm/ V. 

RörvoItmeter 

Elektronikbolaget, Stockholm, har öve~sänt 

data för en ny rörvoltmeter från RCA red 
typbeteckning WV97A, speciellt lämplig som 
signalsökare i TV-mottagare. Detta instru
ment, som innehåller ett 200 /-lA vridspole
instrument, har sju mätområden för spän
ningsmätning från 0--1,5 V till 0--1500 V 
(likspänning och HF-växelspänning) med ca 

T 

Inför dubbelprograrmnet 

antenner universell för UKV I ALLVÄG 
fönster - takränne eller mastmontage 

ISOLCO TRADING 
Tranebergsvägen 62 - Bromma 

Telefon 25 2410 
Försäljning genom grossister 

RESTPARTI 
av diverse radiomaterial 

Rör CV 54 
" SV 76 
" EA 50 
.. EF 50 
" 33 

46 
" 836 

2: 50 
75: -
2: 05 
3: 60 
3: 80 
1:-

25:-

V ridkondensa torer: 
Potentiometrar: 

Rör RE-084 K 3:
" 51 AWB312:-

1 il 22 18:-
" 30 3: 60 
" 32 1:-

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

3X450 pf, 2X450 pI 
3:-

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

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

Lödpasta ........... . ............. . 
O: 7. 
O: 75 

AB CHAMPION RADIO 
POlhemsgatan 38, Stockholm. 

,'---------------------~------------

RADIO-TV 

KATALOG 
över radio-TY-materiel, 

byggsatser, instrument, rörhand
böcker, Iii tteratur, kopplingsschema, 
kurser i radiobygge och television 
etc. Sänd namn och adress samt 
1: - I frim. som återbet. vid order. 

AB BEVA· TEKNIK. LINKÖPING 

\ 

• Sänd omg. Edra senaste kataloger Kr. 
l: - bif. i frim./uttages mot postför- • 

• skott. • 
• Namn: ............... .. . .... . . .......... • 

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

• Postadress: ...................... RT 12 • 

• •••••••••••••• 
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RADIO-
li tteratur 

för tekniker 
och amatörer 

• 

fJlgJul! 
JA N BEL LAND ER 

Televisionsmottagaren 
Konstruktion - Verkningssätt 
Installation 

Denna bok - den första i sitt slag på svenska 
språket - vänder sig lika mycket till tek
niker som till servicemän och amatörer. 

Radioteknikern finner vid genomgången av 
de olika stegen de senaste kopplingsvarian
tema analyserade och har stor nytta av de 
mängder av kurvor och diagram som åskåd
liggör de olika stegens verkrungssätt. Ser
vicemannen finner flera kapitel direkt skriv
na för honom, exempelvis ett om trimning av 
TV-mottagare. Principschernor och trim
ningsanvisningar för TV -mottagare på svenska 
marknaden ingår som bilagor till boken. 

För amatörbyggaren slutligen finns det 
ofantligt mycket att hämta i boken; praktiska 
tips och en uppsjö av kopplingsvarianter. 
Allt genomgås på ett lättfattligt sätt, vilket 
gör boken synnerligen lämplig för självstu
dier. 

Innehåll (kapitelrubriker): 
1) Den teoretiska bakgrunden. 2) Hur ser det 
ut på sändarsidan? 3) TV-mottagarens upp
byggnad. 4) Kanalväljaren. 5) MF-förstärka
ren. 6) Bilddetektorn. 7) Videoförstärkaren. 
8) Bildröret. 9) Avböjningsdelen. 10) Automa_ 
tisk förstärkningsreglering. 11) "LJuddelen". 
121) Nätdelen. 13) Trimning av TV-mottagare. 
14) Tv-antenner. 15) Provbilden och vad den 
har att säga. ~6) TV -mottagarens installation, 
17) "TV-DX". 18) TV-mottagare på svenska 
marknaden. Bilagor: Principschemor och 
trimningsanvisningar för TV-mottagare på 
svenska marknaden. 

256 s. Pris 18: 50 
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o RATHEI SER - KE CL IK
SC HRÖDER 

Radioteknisk Uppslagsbok 

Denna uppslagsbok har blivit något av ett 
standardverk för radiotekniker och amatörer 
l Sverige. Det .är en systematiskt uppställd 
handbok, som förutom grundläggande ekva
tlOner, formelsammanställningar och anvis
nmgar för beräkning och dimensionering av 
ollka radlOtekmska enheter, innehåller mäng
der av matnytttga data, kopplingsvarianter 
och b<cräkni?gsexempeL En oumbärlig hand
bok for varje radlOlaboratorium och helt en
kelt en guldgruva för radioamatörer! 

280 s. Pris 26: -

o JAN BELLANDER 

Grammofonavspelning 
teori och praktik 

Denna bok vänder sig till de dislwfiler och 
high fidelity-entusiaster, 'som vill veta mera 
om de tekniska hjälpmedel som måste an
vändas för att verkligt högklassiga resultat 
skall uppnås vid grammofonavspelning. Spe
ciellt vänder den sig till dem, som m€d be
gränsade ekonomi.ska resurser vill samman
ställa eller själva bygga en högklassig gram
mOfonanläggning. 
128 s. Fris 9: 50 

o C J LeBel 

Magnetisk inspelning på 
band och tråd 

översatt och bearbetad för svenska förhål
landen av civilingenjör G Sylwander. 
En uttömmande uppslagsbok för tekniker 
och amatörer, intresserade .av .m-agnetisk i11-
spelning; de . tekniska avsnitten är genom'
gående lättfattligt serverade men diagram
men innehåller värdefulla upplysningar även 
för tekniker och experimenterande amatörer. 
64 s. Pris 4: 50 

- 1955 

Radioteknisk Årsbok 
1953-54 

Med aktuella artiklar om transistorer krets
och rörbrus, riktantenner för UKV kristall
styrning av radiosändare m . m . samt artik
lar av stort intresse för sändaramatörer och 
sen'icemän. Dessutom mängder av tabeller, 
dlagram m. m. Boken utgör ett oumbärligt 
k-omplement till radiotekniska handböcker. 

208 s. P r is 12: -

o Radroteknisk Årsbok 
1952 

Med artiklarom .halvledare,. mikrovågsutbred
mng, vldeoforstarkare, radioastronomi mul
tlpelreSOnllnskretsar för kortvågssändar~, stör
nmgsbegransare l mottagare m. m. anvis
nmgar för beräkning av transformat~rer och 
mduktansspolar. Vidare artiklar för sändar
amatorer och servicemän, konstruktionsbe
sknvnmgar av amatörradiosändare, kortvågs
mottagare och DX-lyssnarekonverter. Tabel
ler, nomogram m. ffi . 

240 s. P ris 12: -

ANDO - SCHRÖDER 

Engelsk -svensk radio
teknisk ordlista 

Omfattar ca 3000 uppslagsord, dessutom om
räkningst.abeller för .. mått, vikt och tempe
ratur. Fortecknmg over radlotekniska för
kortningar, engelska och amerikanska tråd
nummer m . m. Ordlistan gör det möjligt för 
en person .med elementära språkkunskaper 
o<;h obetydllgt engelskt ordförråd att tillgodo
gora sig mnehållet l den rikhaltiga engelsk
språkiga radiolitteraturen. 

64 s. Pris 4:-

o JOHN SCHRÖDER 

Tysk -svensk radio
teknisk ordlista 

Omfattar ca 4000 uppslagsord inom radio och 
TV-teknik, elektronik, förstärkarteknik, mag
netisk inspelningsteknik och amatörradio. 
Förutom rena facktermer omfattar ordlistan 
uttrYCk som ofta förekommer i radiotek
niska sammanhang. 

64 s. P ris 5: 50 

- - - - - - - Klipp ,.är . 
BESTÄLLNI NGSK UPONG 

Insändes i öppet kuvert frankerat med 10-
öres frimärke. 

Till ........... : ...... .. .... . bokhandel eller 

NORDISK ROTOGRAVYR, Sthlm 21. 

Undertecknad beställer härmed 

.... ex . Televisionsmottagaren a 18: 50 

· .. . ex. Radiotelcnisk Uppslagsbok a 26:-

· ... ex. Grammofonavspelning a 9: 50 

. . .. ex. Magnetisk inspelning a 4: 50 

· . . . ex. R,a.d.ioteknisk Arsbok! 1953-54 a 12: -

. . . . ex, Radioteknisk Arsbok 1952 a 12:-

· . ,. ex. Engelsk-svensk radioteknisk ord
lista a 4:-

· ... ex. Tysk-svensk rad ioteknisk ordlista 
a 5: 50 

Namn: . ~ ................. ... ............... . 

Adress: 

Postadress: 

51 



Denna Ulla helglas-sändar-pentod på 1.2 W 
anodfllrlust är av samma storlek och utfö
rande och har samma kapacitet som EBL 21 
(8-stUt-loctalsockel). Tack vare glödspännin
gen på 12,6 V används TUNGSRAMS pentod, 
typ OS IS, med fördel I mindre sändare och 
firstlbkare. Eftersom det tredje gallret har 
en separat anstutning, kan en ren triodkopp
ling erhållas. 

I 
Driftsdata 

G ränsdata i klass C 
för telegrafi 

, 
Ua max 500 V Ua = 400 V 
la max 100 mA la = 36 mA 

Wamax 12 W ug. = -12 V 
max 30W Rk = 300 Ohm 

Wg. max 3W ug. = 210 V 
Ug. max 300 V Ug, = OV 
Ig. max ~mA Ig. = 3,5 mA 

Ig.osc max 10 mA Wo = 16WHF 

TUNGSRAM 
OS 16 

-'" I Ua-400V Ug,=OV tf? 
-la "i -----Ig, ::,U 

l 
'I / 

/ If 
/ / 

J V 
~V / ~'60J/' 

V b?j-.... .. :~ .. -; .... 

3 
> 
90 

'l-
:::< 
<:) 

_ :! 80 

1 
I 
1/ 5 

70 

60 

J 4 

/ 30 

2 
~\():;. _. 

.. 1 o 

Ug, V -28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 o 
, Glödström: 12,6 V, 0,5 A (indirekt) 

Branthet: S = '1,0 mA/V (Smax = 7,6 mAN) 
Skllrmgallrets först. faktor: Jl. g.-g. = 11 

TUNGSRAM 
RADIORÖR 

ORION FABRIKS. &. FÖRSÄLJNINGS AB 
Stockholm - Göteborg - Malmö 
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11 Mohms ingångsresistans ",id likspännings· 

mätning och ca l Mohm parallellt med ca 
70 pF vid växelspänningsmätning. Instrumen-

tet är försett med särskild skala för toppspän
ningsmätningar. Noggrannheten är ±3 % av 
fullt skalutslag, med HF-mätkropp ±5 ,%. In
strumentet kan även användas för resistans

mätning inom området 0,2 ohm-lOOO Mohm 
(sju områden ). I ett specialutförande, WV97 AC, 

kan man även mäta kapacitanser inom om

rådet 3 pF-20 000 pF. 
Apparaten är avsedd för anslutning till 

växelspänningsnät 115 V eller 220 V vid 

50 Hz. 

.Ny typ av kondensatorproval'e 

Simpson Electric Co i USA har utvecklat en 
ny typ av kondensatorprovare, som går under 

benämningen »In-Circuit Capacitor Leakage 

Tester». Med detta instrument kan man kon

statera förekomsten av läckning i alla typer 
av kondensatorer med kapacitansvärden från 

-----------------------------------, 
BA N D S P E LA R D Ä C K 
General Industries - med graver- och 
grammofon pickup Rr. 295:-. 

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

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 - Stockholm. 

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

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

Likspännings
aggregat 

.Q 
10 

0.5 

0.1 

0 .05 

0.01 

LS15 
a 0- 500 V, 325 mA upp till 450 V 

b -150 V 30 mA 

c O - -150 V gallerförspänning 
2 st. glödspönningar 

Stabilitet 0,005 0/0 
Brum 0,5 mV eff. 

Inre motståndets 
frekvensberoende 
upp till 1 Mp/s 

se nedanstående Icurva 

1/ ~ 
/' 

/ 
-----

1 .1. 10p/. lCO pi. tk pi . lOk . !. lOOk . / . 1M . /. 

mält med a inställt på 300 V, 150 mA 

belastning och 30 mA elf. överlagrad 

växelström. 

Pris: 1.195:-

• 
CARL OLSSON 

Ångermannagatan 122 

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

RADIO OCH TELEYISIO:\ - N R 12 - 195.5 

! 



För dubbel programmet : 

F M f:~~!!!~r!! 

Champion FM-tillsats gör det möjligt 
för Er att ta in dubbel programmet på 

Er gamla rad ioappara t. Anslutes till 

nätet och till grammofonuttaget på 
den apparat Ni har Omkopplingsbar 
för 110, 127 och 220 volt växelström. 
Magiskt öga Elegant hölje i mahogny. 

AB CHAMPION RADIO 
STbcKHOLM GÖTEBORG · MALMÖ 

JÄGRE LÅDFACK 

med löstagbara lådor. 

Lämplig för firmor som 

arbeta med smådetaljer. 

* Lagerinredningar. 

* 
Svensk Lagerstandard 
Bamhusgatan 4 - STOCKHOLM 

Tel. 206317 

'. 

----------------) 
fl A D I O O C H T E·L E V I S lON - N R l 2 

l pF till 0,25 /tF, medan de är inkopplade i 
kretsen. Instrumentets verkningssätt baseras 
på att läckresistansen i kondensatorer är icke
linjär, osäker och växlande. Kondensatorn un
der prov påföres en pulsspänning ; därvid va
rierar läckresistansen i kondensatorn, vilken 
resistansändring indikeras på ett vridspolein
strul11ent. Provet kan göras vid full arbets
spänning på kondensatorn, som skall provas, 
och denna kan vara shuntad med mycket lägre 
resistansvärde, l % eller mindre av värdet på 
kond ensatorns läckresistans. Mätinstrumentet 
kan användas även för provning av avstäm
nings- och trimkondensatorer och kan även 
användas för uppmätning av läckningen mellan 
kopplingstrådar eller läckningen mellan lind
ning och kärna i drosslar. Dessutom kan den 
utnyttjas för att lokalisera osäkra resistanser 
i kretsar. 

Rörvoltmeter 

En rörvoltmeter typ »777» i robust utförande 
och påminnande om ett ordinärt universalin
strument (se foto ) presenteras av Ad. Auriema 
[ne. i USA. Instrumentet, som har 42 mätom-

råden, är avsett att anslutas till växelspän
ningsnät. Mätnoggrannheten uppges vara 3 % 
för likspänningsmätningar och 5 % för växel
spänningsmätningar. Närmare uppgifter från 
Phaostron Export Department, 89 Broad 
Street, New York, N.Y., USA. 

\ 

OSCILLATORER 
2G-200.000 pIs, SInusvåg. Typ GT 72 
2G-200.000 pfs, Sinus- och 

kantvåg. Typ GT 80 
o 

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

o 

DEKADMOTSTAND 
&-111,1 kO och G-11,11 MO 

2'f,. Typ RD 
0,1 O-lOO kO-steg, 0,05 'f,. Typ RDP 

Begär specialprospektt 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 3D, Stockholm - Enskede 

Tel. 94 08 10. 
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RADIO ~~/' 
Imll ]\'; grllnderna? ~~ 

Den bästa mf'toden att lära sig radioteknik 
- alt förstA en radiomottagares och sändares 
uppbyggnad och verknlngsslltt - lir att re
dan från IJörjan gt>nom praktiskt bygge och 
experlml'n t omsli tia teoretiska berllknlngar 
och förklaringar I praktiken. 

AMATÖRKURS 
VlIr Instruktiva och populära kurs omfattar 
all teori och alla praktl.ka anvl8nlngar 80m 
f'n nybörjare behöver för att bli en 8klckllg 
radioamatör. I första brevet Ingår bl. a. en 
grundkurs I telegrafI. 

för.ta bre"el 

GRATIS! 
Ni avgör därefter om Ni 

önskar for/sällo kursen 

eller ej. 

A8 8EVA·TEKNIK •. LINKÖPING 

• Sänd GRATIS första brevet I "Amatör- • 
kurs I rnoJloteknlk och radiobygge 8amt 

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

I Namn: ........................ ............ ............ I 
I AdrcMs: ................................................ I 
~o:.dr~··_··_··iiii··.:&~2. 
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VIBROPLEX 
Amerikanska "Buggar" 

CHAMPION. En idealisk ny
börjagbug med förkromade de-
lar och svart platta ....... ... 84:-

LIGHTING. En utveCkling av 
föregående modell. Standard-
utförande ..... .. ..... ............ 104:-

ORIGIN AL. Världsberömd bland 
amatörer för sin lätthanterlig-
het. Standardutforande .. .. . ... 116:-

BLUE RACER. En förminskad 
upplaga av föregående modell. 
Standardutförande . ... ... ....... 116:-

PRESENTATION. En lyxmodell 
med förkromade, glanspolerade 
delar monterade på en förgylld 
bottenplatta (se fig.) . .... .... . 185:-

Representant: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

TUNGSRAM fotoceller har 
vunnit erkännande över hela 
världen på grund av dilras hö
ga känslighet, pålitliga kon
struktion och höga livslängd. 

Högkänsligt stjtrks lrömsrelä 

Ett extremt känsligt relä av amerikansk till
verkning (Ebert Eleetronie Corp_) presenteras 
på svenska marknaden av AB Bromaneo, 
Stockholm. Detta relä, som kan kontrollera 
strömstyrkor upp till 60 A, m:mö.vreras via en 
elektronisk anordning, som anslutes till växel
spänningsnät. Inga likriktare eller känsliga 
ankarreläer utnyttjas. I instrumentet ingår 
endast ett miniatyrtyratronrör och ett stark
strömsrelä av kvicksilvertyp med 35 eller 60 
A-kontakter avsedda för 115 V nätspänning. 

Tyratronen kan manövreras med så små 
strömmar som 3 !-tA för tillslag och kan där
igenom direkt manövreras exempelvis av foto
cell eller termostat eller av anordningar som 
registrerar resistivitetsändringar i vätskor eller 
kapacitansändringar i dielektrika. 

Miniatyrmikrofon 

Ad Auriema [ne. i New York har översänt 
data för en dynamisk mikrofon, modell 58, av-

~ ~ 
1 

'7 

4 

Bild Typ Art. 

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

1 
2 
2 
3 
4 

5 
6 

121 
221 
221 
321 
921 
2210 
2230 

gas" 
gas 
gas 
gas 
gas 
gas 

vacuum 

• gas ~ Argon 

sedd att hängas i ett band ·om halsen, vilket 
ger den talande händerna fria. Genom de små 
dimensionerna kan mikrofonen döljas exem
pelvis bakom slipse:J, varför den bör finna 
användningsområden i TV-studios. Mikrofo
nen är särskilt okänslig för stötar, temperatur-

växlingar och fuktighet. Frekvensområdet är 
60-13000 Hz, utgångsnivån -57 dB vid hög 
impedans_ Mikrofonen kan även omkopplas 
för låg utgångsimpedans. 

Närmare uppgifter. från Ad Auriemå [ne. , 
89 Broad Street, New York, N. Y., USA. 

~ ~ ~ ~ 

J . ~lr + -

2 3 

ö-i . ~~ 

" 
16 

5 6 

Spektr_ Känslighet Användn. 
känslighet iL AliDt. lumen före-

max. trädes-
1 iL = 10.000A O Hz 10 kHz vis 

röd 1500 I 230 110 film 
Infraröd 8900 230 110 kontroll 
infraröd 8000 100 15 ind. kontroll 
infraröd 8000 230 110 film 

röd 1500 230 110 film 
röd 1500 230 170 film o. relä 
röd 7500 20 20 mätn. o. nlä 

TUNGSRAM ORION FABRIKS· & FÖRSÄLJNINGS AB 
Stoekbolm * Göteborg * Malmö 
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NYHET -
• 

enastående i fråga. om 

högklassig IjudåtergivJling 

o~e~i· HGP 59-serie av 

.-eBfr 
Hi-g 

MADE IN ENGLAND® 

Viktigare egenskaper: 

ytterst jämn frekvenskurva utan toppar, som 
I försämrar ljudåtergivningen. 

* 
Ny typ av nålmontering reducerar distorsionen 
till ett absolut minimum. 

* 
Extremt lågt nåltryck. 

* 
Lättrörlig nål ger utomordentlig transient 
återgivning, lågt slitage på skivor och safir. 

* 
Safirnålarna kan bytas ut mycket enkelt utan 
verktyg. 

* 
Stabil vridmekanism med ett neutralt läge. 

* 
Safirnålarna tillverkas med utomordentlig pre
cision. Varje nål kontrolleras individuellt un
der mikroskop med 500 ggrs förstoring. 

* 
Varje enhet är synnerligen omsorgsfullt pro
vad i fråga om känslighet och ljudåtergivning 
och slutkontrolleras genom kritiskt lyssnings
prov, innan den lämnar fabriken. 

! 

.·'0 

db A 

db 8 

db 

A-.O 

8-'0 

. . . leder utvecklingen 

nål-vridbara 
mikrofoner 
Denna nya ACOS »high definition»-serie represen
terar ett utomordentligt betydelsefullt framsteg i 
fråga om dimensioneringen av vridbara nålmikro
fonenheter. Det finns två versioner, »HGP 59-l» med 
normal utgångsspänn'ing, som ger utsökt bredbands
återgivning i radiogrammofoner i toppklass samt 
»HGP 59-3», som ger full utstyrning av enrörsför
stärkare i portabla skivspelare. Båda nålmikrofo
nerna har de förnämliga egenskape~ som specifice
ras i vänstra spalten. 

ST1- I .. ··'iodb RtF I vOLT . B.·6db RtF I VOlT 

............ •. 4 

\ 
VOLTS 

lONG P """'hG 
I I 1\ 
1 I 

I 
1000 

FREKVENS (H z) 

I 
A' "Odb RtF I vou 

i s,.~"'D~RO 

U-!.---' ----
8 ' ·ldb RU 'VOlT 

-I N I 
l' 

3 
VOLTS 

I 'i--
p\-AVliNG 

\..0,.6 
_I-"'" r-l-

I"-., 

'000 10000lSOOO 

FREKVENS (Hz) 

Generalagent: 

• VOLT 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM Sö. 

Telefon 44 97 60 

Acos-produkterna skyddas genom patent, patent ansökningar och inregistrerade varumärken 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, E N G L A N D 
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SURPLUS 
1376 Nättransformator prim. 110/ 130/ 

150/ 220 och 250 volt. Sek. 2X525 V / 
150 mA, 5V/3A, 2X3,15V/4A och 
2X14 V/ lO mA ...................... 20:-

1378 Drossel 3H / 200 mA, 35 ohm . . . 5:-
D4118 Drossel 15 H/200 mA ..... ... ..... 7: 50 
13936 Linjetraf. prim. 4.000 ohm och 

sek. 500 ohm med mittuttag . . . .. . 5: 75 
13937 Linjetraf. prim. 3500 ohm och 

sek. 500 ohm med mittuttag ...... 5: 75 
1266 Utgångstraf. prim. 2000 ohm och 

sek. 4 ohm, 1,5 watt . ... . . ........ 4:-
1484 Utgångstraf. prim. 2X3500 ohm 

och sek. 250 ohm och 2,5 ohm .... 7: 56 
1557 Utgångstraf. prim. 2X2000 ohm 

och sek. 250 ohm och 2X16 ohm .. 8: 75 
NTO-4 Högspänningstraf. med prim. 

för 220 volt, sek. 2140 V /225 mA . .. . 30:
MC-38S Traf för anpassning av låg

ohmig hörtelefon till högohmigt 
uttag .............................. .. l: 65 

M-50 Högkänsligt relä 24 V / 2 mA 
med en växling och justerbara 
kontakter .................. .... . ... 14:-

FX-36 Motorola antenn relä 6 V ... . 9: 75 
XP8013 Relä 24 V (75 ohm) med 6-pol. 

växelvis slutning. Förgyllda silver-
kont. ......... .. .......... . ..... . .. . . 3: 75 

RMC-36 Relä 36 V/ lOOO ohm, 2 väx!. 5:
RMC-48 Relä 48 V/ 13pO ohm, 2 växl. 5:
RMC-50 Relä 50 V / 2500 ohm, 2 väx!. 5:
RMA-IO Relä 75 V / 5QOO ohm, 1 brytn . 2: 50 
LR114 Relä 14 V med en Slutning och 

mycket kraftiga kontakter. Lämp
ligt som startrelä till omformare 
e!. dyl. . .. ... ..... . ....... .. .. . ... ... 7: 50 

LRn8 Samma relä för 28 V . ... . ..... 7: 50 
. Rasterenhet till flygradiostation .... -: 50 
PT.5 Koaxialkabel motsv. RG-8/ U l: 50/m 
L/ 300B 300-ohms transp. bandkabel -: SO/ m 
8!30 Belden 300-ohms bandkabel med 

ledare av förkopprad ståltråd .. -: 75/ m 
T-3D Gel030 kristallmikrofon .. . .. .. . 27:-
CBl2E KOlkornsmikrofon med tan-

gent och sladd. Har använts till 
amerikansk pOlisradiostation . . .. 20:-

BB54A 2 volts blyackumulator med 
transparent plasthÖlje l25 XlOO X75 
mm. Levereras utan syra. Fabriks-
nytt .. .... . .... . .... ... ... .. --: . . . .... 14:-

SL-l/9 Selenlikriktare 350 V / 0,05 A . . 2: 90 
SL-3/ 9 350 V / 0,075 A. . 4: 50 
SL-4/ 9 3.20 V /0,150 A .. 7: 75 
SL-8/ 9 .. 500 V / 1,2 A .. 9: 50 
AL-126 Komp!. rörlikr. lämplig som 

ersättning för anodbatteri e. d. För 
ans!. till 220 V växel, lämnar 100 V / 
0,02 A ................................ 8: 50 

BC-442 Antennreläbox med HF-instr. 19: 50 
l2DP7 Katodstrålerör ....... .. . .. .. .. 27:-
BC-624 UK-mottagare (ur SCR-522 ) 

utan rör och nätaggregat . .. .... . 39:-
BC-625 UK.sändare (ur SCR-522) 

utan rör och nätaggregat . . . ..... 34: _ 
FVA-I Förstärkare med 24 V omfor-

mare ................................ 49: 50 
Pain ton tryckomkasta.e i miniatyr-

utf. med 2-po!. växelvis slutning .. -: 65 
HL-5 Extra högtalare i bakelitIåda 

med volymkontroll . . . .. .. ...... ... 19: 50 
Prahn induktansnormal 0,01 och 1 H 8: 50 
OK-24 Oljekondensator 2 /LF/ 4 kV .. 3: 50 
Motståndssats omfattande 10 st. i oli-

ka värden. Obs.! Ej valfria. Pr sats -: 50 
FrUI flygradiosä'ndare med rör .... 39:
FrUI flygradiomottagare med rör .. 39:
FrUI manöverbox med b!. a. 4 mA 

instr. ... . ............................ 13:-
FrUI kopplingsbox m. 2 st. 12 V relä 4: 25 
Roterande omformare: 
Carter 6 V / 32 A, sek. 420 V / 280 mA .. 88:
Elcor 6 V/ 35 A, sek. 420 V/ 280 mA .. 68:
Pioneer 6 V / 14,2 A, sek. 400 V / 125 mA 37: _ 
El.-lux 6 V/ 15 A, sek. 400 V/ 125 mA .. 37:-
AlIformatorer: 
AL-6 prim. 6 V, sek. 420 V/ 150 mA .. 19: 50 
AL.12 prim. 12 V, sek. 420 V/150 mA .. 19: 50 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgat. 29, stockholm SÖ. 

Te!. 449295. 
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Koaxialomkopplare 

Tompson Products Inc. i USA har utvecklat en 

ko axial omkopplare i lättviktsutförande. Den på. 

verkas aven magnetspole, som manövreras 

med 24-28 V spänning. Vid frekvenser 4l\PP 

till 11 000 MHz har omkopplaren ett maximalt 

ståendevågförhållande av 1,5 dB och mindre 

än 0,2 dB driftsdämpning. Vid 3 000 MHz är 

överhörningen av storleksordningen 55 dB och 

max. ti!låt~n effekt vid samma frekvens 100 
W. Vikt 0,8 kg. Närmare uppgifter från Rocke 
International Corp., 13 East 40th Street, New 

York. 

Tonfrekvensanalysatorer 

Bland nyheter för året från Rohde & 
Schwarz i Tyskland märks två tonfrekvens· 

analysatorer, en skrivande, typ FNA, och en 

utan skri~are, typ FT A. Dessa instrument är~ 
speciellt avsedda för analys av olika »frekvens· 

blandningar» inom tonfrekvensområdet; de 

mäter resp. registrerar amplituden för signal· 

spänningen inom mycket smala frekvj;)nsinter

valler. Instrumenten kännetecknas av hög se· 

lektivitet, brant övergång mellan passband och 

spärrband samt hög dämpning i spärrbandet. 

De är därför speciellt lämpade vid analys av 

växelspänningar av godtycklig kurvform 

(Fourier·analys), för klang analys, för distor

sionsbestämning, för analys av modulations· 

produkter m.m. Instrumenten kan levereras 

antingen för hand· eller motordrift ; linjär 

eller logaritmisk uppteckning kan emållas. 

Instrumenten har två bandbredder, ca 10 Hz 
eller 200 Hz med 80 dB undertryckning av 

ELEKTRISKT 
o 

MOTSTANDSMATERIAL 
NICHROME V (80% Ni 20% er) fo! elug· 

- nar, eLp 'sar m. m. for em~ 
pe,aturer upp till 1150 0 C. 

NICHROME -(65 % Ni 1 % er re,t fe) för 
hu.hållsa " para·er m. m. för 

temperaturer upp till 950 o e. 

KONSTANTAN (ADVANCE) iör start-, 
precisions- och radiomofs :ånd m. m. 

MANGANIN för alika slags proc ·sians· 
motstånd . 

KARMA 1.33 (hm/mm'/m för högohmiga pre· 
cisionsmohtånd med låg temperatur~ 

koefficien", el. töjningsrr.ätare m. m. 

TERMOELEMENTTRÅD I~~~in~~sations. 

BIMETALL för termosteter m.m. 

NICKELTRÅD och band. 

NICKELLEGERINGAR ~~d;;~~n~~d;:,~.ål. 
KOPPARTRA

o D och H. f .l ,tz emaljerad me.d 
lodbart lack, omspunnen. 

GLIMMER mikanit m. m • 

AWMINIUMFOLlER :tp~~n~i~~'~~~: 
Eli flertal dim.lagerföres. Begär vår kalaIog. 

AB I ... f· TITAN Stockholm 16 ngeniors Irman Tel. 23 26 O 

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

RADAR 
TEKNIKER. 

Vid Kungl. Roslagens flygkår, 
Viggbyholm, anställes snarast ett 
antal flygtekniker (ele,ktro) i lö
negrad 15 SC\lll instruktörer i tek
nisk radar t j än st. Utöver ordinarie 
lön (f. n. 914 kr. per månad för 
Sthlm-ort) kan fria resor erhållas 
Stockholm Ö.-Hägernäs samt vid 
tjänst som instruktör ett lärar
arvode med maximalt 1.920 kr. 
per. år. 

För tjänsten fordras god känne
dom om radio- och radarmateriel 
samt vana vid och intresse för in
struktionsverksamhet. 

Ansökan skall, åtföljd av styrkt 
avskrift av tjänstekort samt upp
gifter i övrigt, som visa sökandens 
kvalifikationer, senast den 20/12 
1955 vara inkommen till Chefen 
för Kungl. Roslagens flygkår, Vigg
byholm. 

Upplysningar angående anställ
ningsförhållanden m. m. lämnas 
av major Brämming, tel. Stock
holm 56 00 40. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1955 



prenumerera för ' 

1956 
Radio & Television 

kostar 

~ 1Z:5() 

ltalt/4e 6: 15 

För att underlätta för direktpre
numeranterna sänder vi ett på
minnelsekort i början a,.v decem
ber. 

Ny tillträdande abonnenter 

däremot kan enklast beställa pre
numeration genom att använda 
det inbetalningskort, som med
följer som bilaga i detta nummer. 

frekvenser ±30 Hz resp. ±600 Hz räknat från 
passband~ts mittfrekvens. 

Ingångsspänningen kan vara l ,uV-lOO V 
osymmetrisk, varvid ingångsimpedansen == 100 
kohm parallellt med 40 pF, eller l ,uV-lO V 
symmetrisk, varvid ingångsimpedansen >8 
kohm. En inbyggd bredbandsvoltmeter möj
liggör kontroll av signalnivån. 

Svensk representant: Elektronikbolaget AB, 
Stockholm. 

Sändarrör för UKV 

Svenska AB Philips, Stockholm, har börjat 
tillverka en dubbeltetrod med indirekt upp
hettad katod avsedd att användas i effektsteg 
i lägeffektsändare för frekvenser upp till 200 
MHz: Röret kan användas , i mottaktkoppling 

Fig. l. 

i utgångs-, driv- eller flerfaldarsteg. Det kan 
också användas i modulatorslutsteg, varvid ett 
rör i klass C·telefoni kan moduleras med ett 
annat rör av samma typ. Med 300 V anod
spänning och med båda systemen mottakt 

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

'RADIO 
MATERIEL 
TV-byggsats, Geloso, en komplett 
byggsats av qög kvalitet. Växel
strömsdrift ger ~ög kvalitet och 
mindre risk för personskador genom 
strömförande chassie. Fem färdig
byggda, trimmade enheter. Givetvis 
medföljer kompletta instruktioner 
och ritningar. 

20" bildrör ............ pris 950:-
17" bildrör ............ pris 875:-

(Aterförsäljare önskas för Sthlm.) 

Toho universalinstrument, typ 27-G, 
dimenisoner 85 X 120 X 45 mm, ett bra 
fickinstrument till lågt pris. 

Pris 58:-

Heath Company rörvoltmeter, modell 
V-7, med tryckt ledningsdragning, 
pris netto 230:-

• 
Begär våra prislistor - det lönar sig. 

VIDEOPRODUKTER 
Andra Långgatan 10, Göteborg. 

Tel. 24 79 55, 24 92 22. 

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

\ 

\ 

* UKV-, Bilra·dio-, TV-antenner 

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

Säljes 
av välsorterade 
radiomaterieI

grossister 

Den kvalite som hör ihop med Wisi-produkterna återfinnes även på 
pKV-antennerna. Specialytbehandling som är klimatfast och antenn
hållare av polystyrol utesluter all korrosionsrisk. Antennerna levereras 
i eleganta skyltförpackningar som även innehåller rumsisolation, UKV
banankontakter och fönstergenomföringar för feederledning. 

Cirkeldipolen är lättplacerad 

t. ex. 1 fönster, litet format 

och närmast oberoende av 

sändarens placering. V-for

men förenar fördelarna av 

en rund antenn med hög 

verkningsgrad. Genom att 

den är vridbar erhålles op

timal riktverkan. 

Samtliga antenner kan lev. 
för fönster-, takränne- och 
mastmontage. 

För högre_ krav finnes 
riktantenner med vikt 
dipoI, reflektor och om så önskas 1 eller 2 di
rektorer. 

Wisi, världsnamnet inom antenner, ga- J 
ranterar genom sitt stora program och 
mångåriga erfarenhet att det levereras 

rätt antenn för rätt tillfälle 

Stort sortiment i alla prislägen och utföranden. Begär specialprospekt ! 

Generaiageni Firma P. RICHTER Box 12059 • SIockholm 12 
Tel. 284771, 284971 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1955 
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MAY R 
Keramiska omkopplare 

Typ A 11 En högspännIngsomkopp-
lare med kraftiga kon

takter och distinkt lägesmarkerIng. 
Stabilt mekaniskt uppbyggd med tre 
genomgående bultar och keramiska 
distansrör. Varje omkopplarsektlon 
har plats för högst 12 kontakter och 
i standardutförande med högst tre 
sektioner per omkoppl,are. Provspän
ning 10 kV vid 50 p/ s . Största diam. 
130 mm. Kontakterna är I standardut
förande hårdförsIlvrade, men kan även 
erhållas förgyllda, vilket ger 100 ' /, 
driftsäkerhet genom sin beständighet 
även mot svavelhaltiga gaser. 

~neralagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

1:1~'1~11I(.1~ 

~-~ 

'\ Tab. 1. Data för QQE 03/12 (klass C-telegrafi, 
upp till 200 MHz och vid intermittent drift) 

Maximalvärden: 

Anodspänning (V) ......... . ..... . 
Anodström (mA) ............... . 
Anodförlust (W) ............... . 
Anodinput (W) ................. . 
Skärmgallerspänning (V) 
Skärmgallerförlust (W) ... . .. . .. . 
Styrgallerspänning (V) .. . ... . .. . 
Styrgallerström (mA) ........... . 
Katodström (mA) .......... ~ . ... . 

Arbetsdata (200 MHz): 

Anodspänning (V) 300 
Skärmgallerspän. 
ning (V) ........ 200 
Styrgallersp (V) -45 
Skärmgallermot-
stånd (serie) kohm 
Gemensamt styr· 
gallermotstånd "för 
alstring av för; 
spänning (kohm) 
Drivspänning (topp 
till topp V) •. • ... 130 
Anodström (mA) 2 X 50 
Skärmgallerström . 
(mA) .......... 3 
Styrgallerström 

250 

27 

18 

120 
2 X 40 

2,4 

300 
2 X SS 
2 X 7 
2 X lS 

200 
2 X l 
-ISO 
2 X 4 
2X 65 

200 

8,2 

15 

130 
2 X 42 

3,1 

(mA) ......... . 2 X l,5 2,5 3 
Driveffekt (W) .. 
Anodinput (W) .. 
Anodförlust (W) 
Skärmgallerförlust 

2 X 0,1 0,15 0,18 
2 X 15 2'X l0 2 X 8,4 
2 X 5,8 2X 3,5 2 X 3,4 

(W) ............ 0,6 0,45 
13 

0,35 
10 Uteffekt (W) .... 18,5 

Effekt i belastning. 
en (W) 16 11,2 9 

TRADLINDADE MINIATYRMOTSTAND 
På motsvarande storlek tillåter Paintons MINIATYR-motstånd 

Största effekt • Största resistans • Största säkerhet 

Belastning Belastning i Ohm Watt Max. Dimensioner 
Typ Motstånds_ To!. arb.-

Temperatur-
värden koefficienten temp. 

I Max. 
,<ormallTroPisk 

Min . 200 e 20 J e Längd I Diam. 

I I I I I I I 
över 100 ohm 

I I 
MVr 1 9.99 10 '/, försumbar 15" 13" 

10 4,700 5 '/, 4 3 3000 e under 100 ohm - - -

0,01 '/,/ 0 e 32 64 

I I I I I 
över 100 ohm 

.\ I 
5101 

1 

1

9
.

99 

\ 
10 ' /, försumbar 15" 13" 

10 4,700 5 ' /, 5,5 4 350" e under 100 ohm - -

0,01 ././ 0 e 32 64 

5306 I 1 15,000 I 5 'I. I I \ I 
över 200 ohm 

I I 
10 6500 e försumbar 13" 9" 

I 8 ,5 7 under 200 ohm - - -
0,01 '10/ 0 e 16 32 

Generalagent: 

AB ELEKTROUTENSILIER 
ÅKERS RUNÖ·STOCKHOLM - Tel. riks Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 

erhålles 12 W uteffekt vid kontinuerlig be
lastning och 16 W vid intermittent belastning 
(t.ex. i amatörstationer ) i båda fallen vid fre
kvenser upp till 200 MHz. Rörsystemen är in
bördes neutraliserade, varför man kan utnytt· 

ja mycket enkla kopplingar. Rördata framgår 
av tabell l, rörkurvor i fig. 1. 

BredbandsosciUoskop 

Airmec Ltd i England- tillverkar en originell 

typ av oscilloskop (typ 830), i vilket katod· 

stråleröret placerats vertikalt; rörets skärm 
betraktas via en spegel. Härigenom vinnes att 

man vid fotografisk registrering alltid kan ha 

o l 5 • 7 • 9 

I Högeffekt-Miniatyrserien erhålles de 
höga belastningsmöjligheterna genom: 
1 Anvli>$ndet av lindningskropp, till

verkad av sintrad aluminium-keramik, 
som har ungefär samma termiska led
ningsförmåga som stål. (Pat. 626128.) 

2 Användandet aven speciell Painton 
glasyr med samma termiska och me
kaniska egenskaper som sintrad alumi
nium-keramik. 

:I Användandet av Paintons speciella 
motståndstråd (Pat. 575297), som har en 
utomordentlig hållfasthet och kon
duktivitet. 

PAINTON 
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Förstklassiga elektriska mätinstrument 
till sensationella priser! 

TK-30A Serviceinstrument i fickformat. Lämpligt för radioamatören eller hobby
verkstaden. Dimensioner: 99 X 55 X 35 mm. Inre motstånd 1.000 ohm/ volt. Noggrannhet 
± 4 %, vid motståndsrnätning ± 10 %. 

Mätområden: Likspänning 0-15/ 150/ 750 volt, Växelspänning 0-15/ 150/ 750 volt, Lik
ström 0-150 mA, Motstånd 0-100 kiloohm. Komplett med batteri och testsladdar. 

Per st. netto Kr. 29: 7S 

TK-SO Instrument liknande föregående, men med flera mätområden och större skala. 
Dimensioner: 120X 90 X 40 mm. 

Mätområden: Likspänning 0-10/ 250/ 500/ 1.000 volt, Växelspänning 0-10/ 250/ 500/ 1.000 
volt, Likström 0-1/ 250 mA, Motstånd 0-10/ 100 kiloohm. Komplett med batteri och 
testsladdar. Per st. netto Kr. !i3: SO 

TK-60 Instrument med samma dimensioner och utseende som TK-50, men med större 
känslighet. Inre motståndet är vid likspänning 4.000 ohm/ volt och vid växelspänning 
2.000 ohm/ volt. 

Mätområden: Likspänning 0-10/ 50/ 250/ 1.000 volt, Växelspänning 0-10/ 50/ 250/ 1.000 
volt, Likström 0-250 .uA/10/250 mA, Motstånd 0-10 kiloohm/ 1 megohm, samt för mät
ningar upp till 6.000 p / s decibelskalor -20 till +22 dB och +20 till +34 dB. 

Komplett med batteri och testsladdar. Per st. netto Kr. 63: SO 

TK-70 Ett kompakt universalinstrument, som i motsats till ovanstående typer har en 
omkopplare för val av .mätområde. Känsligheten är 2.000 ohm/ volt och dimensionerna 
är 140 X 92 X 38 mm. 

Mätområden: Likspänning 0-10/ 50/ 250/ 500/ 1.000 volt, Växelspänning 0-10/ 50/ 250/ 
500/ 1.000 volt, Likström 0-500 .uA/ 25/ 500 mA, Motstånd 0-10 kiloohm/ 1 megohm. 

Komplett med batteri och testsladdar. Per st. netto Kr. 69: 50 

TK-110 Förstklassigt universalinstrument med stor lättläst skala. Känslighet vid lik
spänning 20.000 ohm/ volt och vid växelspänning 10.000 ohm/ volt. DJmensioner ~35X 
180X 86 mm. 

Mätområden: Likspänning 0-3/ 12/ 60/ 300/ 600/ 1.200/ 6.000 volt, Växelspänning 0-3/ 12/ 
60/ 300/ 600/ 1.200 volt, Likström . 60 .uA/ 3/ 30/ 300 mA, Motstånd 6/ 60/ 600 kiloohm/ 6 
megohm, samt dedbelskalor med O dB = 1,73 volt över 600 ohm graderade : -20 till 
+5 dB, + 5 till +31 dB och +31 till +57 dB. Komplett med batteri och testsladdar. 

Per st. netto Kr. 189: SO 

Av detta fabrikat kan även levereras panelinstrument till mycket förmånliga 
priser, laboratorieinstrument med 0,5 % noggrannhet samt en bärbar Wheat
stonebrygga med 0,2 % noggrannhet. 

Tillverkare: KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, JAPAN _ 

Generalagent: BO PALMBLAD AB 
RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1955 

T.orkel Knutssonsgatan 29, stockholm SÖ. 
Tel. 44 92 9S. 
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SPEARETTE 
Verktyg och tillbehör 

S101 Stiftriktare för rör B7G ...... 9: 30 
S103 Stiftriktare för rör B9A . ..... 9: 30 
S104 Lödplugg. Verktyg liknande 

rörsockel, avsedd att under löd
ning fixera kontakterna i rörhål-
lare typ B7G ...................... 6: 80 

S106 LÖdplugg för hållare B9A .... 6: 80 
S108 Lödplugg för hållare B9G . .. . 8: 70 
S109 Lödplugg, mindre, för hållare 

B7G ................................ 5:1-
SIll Lödplugg, mindre, för hållare 

B9A ............. ; .................... 5: 25 
S124 ~ångliknande verktyg för ur

tagnmg av svåråtkomliga eller 
heta rör och skärmkåpor. Typ U 4: 90 

S117 Liknande föregående. Typ A.. 6: 20 
S118 Liknande föregående. Typ B . . 6: 20 
S126/1 Fjäderbygel avsedd att fast-

hålla miniatyrrör med B7G- eller 
B9A-sockel och med 50 mm höjd -: 70 

S126/2 Motsv. för 60 mm höga rör .. -: 70 
S126/3 Motsv. för 70 mm höga rör .. -: 80 
S150 Motsv. för sUbmIniatyrrör .... -: ~5 
S153 Trådavbitare i plstolliknande 

utförande. Avsedd för svåråtkom-
liga platser ...................... 12: -

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm Sö. 

Tel. 44 92 95. 
7. 

Rekvirera gärna 

annons-prislista från Radio 
o. T!levision, Stockholm 2.1 

RADAN NONSER 
,säljes: Lager av radiodelar, värde 2.000: -, 

slumpas helt eller delvis för 950: -. Box 15046, 
stockholm 15. 

Köpes: Bättre trafikmottagare. Till salu: 
Tillfälle för Beam- och TV-äga,re. Selsyn
element med 360 gr skala fabr. AGA endast 
49: SO/ par. Leuchovius, Nygat. 11, Vätserås. 

Till salu: l st. Philoskop Philips GM 4140 
pr~s 200 kr., l st. Rörvoltmeter Philips GM 4153 
pns 350 kr., l st. Pen-Oscil-LITE, en signal
generator i västfickformat, pris 50 kr. Svar 
till S. Lindelöf, Järnvägsgatan lO, ödeshög. 
Tel. 136. 

Till salu: Surplus omf. nya 24 st. 14 V, 
3,3 A bil 235 V, 0,09 A, conto med filter. 12 st. 
27 V, 1,6 A till 285 V, 0,075 A, conto ut. filter. 
l st. BC-221 med inb. likriktare. Te!. 23 76 57 

. Göteborg. ' 

Till salu: Hallicrafters S X62 FM/ AM 10,3 m. 
Svar till "Lågt pris", den. tidn. f . V. b . 

Till s~lu:. Ljudfi1~sproj . 16 mm, ny, komp!. 
med forstarkare, vaska och högtalare. Pris 
kr. 1.200: - . Te!. Sthlm 22 7828 eller Affären 
POlhemsgatan 38. , ' 
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kameran placerad ovanpå oscilloskopet; vid 

fotografering borttages endast spegeln med ett 

handgrepp och fotografering kan utföras. 

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

Oscilloskopet har 4" katodstrålerör med 

flat skä\m. Y·förstärkaren har vid normal 

förstärkmng ~tt frekvensområde av 30 Hz-

20 MHz (±2,5 dB) och en känslighet av 75 

m V (topp till topp) för l cm utslag. Inställd 
för hög förstärkning är frekvensområdet 30 

Hz-l MHz (±2 dB) och känsligheten 7 mV . 

(topp till topp) per cm utslag. Stigtiden är 

<0,03 !-ls. 
Oscilloskopet har x·förstärkare med fre· 

kvensområdet 30 Hz-l MHz (± 3 dB), käns· 

lighet 0,5 V/ cm. Svep frekvensen är varierbar 

mellan 20 Hz och 0,67 MHz. 

Svep bredden kan expanderas 5 ggr. 

Svensk representant: Elektronikbolaget AB, 
Stockholm. 

• 
Nya kataloger 

Ella Radio & Television, Stockholm, har över· 

sänt en diger 152·sidig katalog omfattande 

»all"t mellan antenn och jord». Den nya kata· 

logen omfattar åtskilliga nyheter av intresse 

för amatörer och tekniker, exempelvis nytt hi· 
fi-material och nya TV-komponenter. Bland 

nyheterna märks också några nya byggsatser 

från Heath Ca, som ELFA representerar i 

Sverige. I fråga om TV-antenner är också åt

skilligt nytt att notera. 

AB Elektroutensilier, Stockholm, som repre

sänt en ny prislista över radiorör, omfattande 

bl.a. rör av märke »Brimar», »Lorenz» och 

.»Standard Electric». Ä ven transistorer och 

germaniumdioder återfinnes i prislistan. 

\ 

AB Elektroutensilier, Stockholm, som repre

senterar Painton & Co Ltd i England, har 

översänt några katåloger från det engelska 

företaget. Katalogerna upptar omkopplare av 

olika slag, »faders», bl.a. sådana av miniatyr

typ, användbara även för video frekvenser. 

Andra kataloger upptar kontaktdon och ~ol
motstånd av precisionstyp. De senare tillver

kas med toleranser ned till ±l % och för • 

effekter från 1/ 4 W upp till 1,5 W. 

RÄTTELSE 

I artiklarna Strömsnål 4·rörs batterimottagare 

i nr 6/ 55 och »4-rörs nät-batteri-mottagare~ 

i nr 10/ 55 anges' i resp. stycklistor att R, = 2,7 

kohm. Skall vara R7 = 2~7 Mohm. \. 
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ombmatlonstången som stöd 9 37 

~~rdsstativ ...................... :::::::::: 9 37 
orvanngsstall .. . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . 9 37 

Kopplmg på potentiometrar . 
Böjlig axel av gardinspiral '" ......... ~~ 37 
SkruvhålJare .. .... .... .... 10 ~~ 
Koppling för va'ri~b~i 'höiit'~i~~dä'mp~'i;';g 11 42 
~u~mer for telegrafi träning ........ . . .. 11 42 
.npa~ordning .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 11 42 

Sanknmg av basresonansfrekvensen ho~ 
hogtalare . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 11 42 

Magnet för filspån . .. ... .......... . ... .. 12 41 
Rrunnsockel som spolhållare . . . . . . . . .. 12 41 
Fastanordning för service belysning .. 12 42 
Motstånds- eller kondensatorväljare .. 12 42 
E~kel ~C-brygga ........................ 12 42 
Tandsticksaskar som förvaringslådor .. 12 43 
i?ra8alvlrstmng för kablar .. . ...... .. ... 12 43 

or e n ngssladd ., .. . .. . . . . . .. . 12 44 
LättilJverkad skala ........ .. ... ::::::::: 12 44 

RADIOINDUSTRINS NYHETER. 

Nya amerikanska bandspelare (n) .... 38 
Nya germaniumdioder (n) ........... . .. 40 
Tryckt ledningsdragning för amatör-

byggare (n) ........ . ............ ... .... 2 33 
Svenskbyggd bandspelare (n) .. . ....... 2 33 
TryCkta komponentblock (n) . ..... . ... 2 34 
100 W LF-förstärkare (n) ..... . . ..... . . 2 34 
Nya OSCillOSkop från Siemens (n) ...... 2 35 
~nstalJur (nl .... .. ...................... 2 37 
Keramiska kondensatorer i subminia-

tyrutförande (n) ...... .. .... .... ...... 38 
Likspänningsvoltmeter (n) .............. 38 
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" Fototransistor" (n) .................... 2 40 
HF- vOltmeter (n) .............. .. ........ 2 40 
TV -telefon (n) .. ! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 42 
Nya högtalare (n) .................... . ... 3 37 
AM-FM-sIgnalgenerator (n) . . . ......... 3 38 
Videoförstarkare (n) .................... 3 40 
"RefleKtograf" (n) ........ ............. . 3 40 
Tldmarkeringsgenerator (n) .. . ..... .... 3 42 
Nya rörsKarmar (n) . ... . .. . .. . . . . . . . . .. a 4. 
Förstärkare-högtalare-enhet (nl 3 42 
Wow-meter (n) .......................... 3 43 
Svingmätare (n) ........... .... ......... 3 43 
Korttidsrnätare (n) ..... . ..... .. ......... 3 44 
Elektrolytkondensatorer med tantalum-

elektrod (n) .............. .... .......... 3 46 
Radaroscilloskop (n) . . .. . ......... . . .... a 46 
Ny katalOg (n) .......................... 3 46 
SIgnalgenerator (n) . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . 4 46 
Lågfrekvensoscillator (n) ...... ........ 4 48 
Tryckt ledningsdragning (n) .. . ....... .. 4 48 
Nytt oscilloskop från Tektronix (n) .... 4 50 
SignallamphålJare (n) .................. 4 51 
AM-FM-matsändare (n) ................ 5 43 
Oscilloskop med 7" bildskärm (n) ...... 5 44 
"Universamätaggregat" (n) ............ 5 44 
Universalinstrument av miniatyrtyp (n) 5 46 
Nytt upphängnmgssystem i Slmpson-

mstrument (n) .... .... . .. .. . .. .. ...... 5 46 
Ny kommumkationsmottagare från 

Hammariund (n) ...................... 5 48 
Bilracllomottagare med automatisk sta-

tionsavsöknmg (n) ....... .... ......... 5 48 
Rörkurvskrivare (n) .................... 6 39 
Elektronisk termometer (n) ............ 6 41 
TV-svepgeneratot (n) .. .... ............ 6 41 
TV-mottagare som byggsats (n) ........ 6 42 
Hi-fi-förstärkare (n) ................ .. .. 6 42 
Robusta kontaktdon (n) .. ..... . ........ 6 42 
Mätsändare (n) .......................... 6 42 
GCA-anläggnmg provad på Bromma 

flygplats (n) .............. .. . ......... 7 18 
2-stråieoscilloskop (n) .... .... .......... 7 19 
Mätsändare för television (n) . ..... .. . . 7 19 
Ståendevågmätare (n) .................. 7 19 
Styrkristaller (n) ........................ 7 20 
Motkopplad rörvoJtmeter EF252 (n) .... 7 20 
KalJkatodrör (n) ................... ..... 7 20 
Byggsats för TV-mottagare (n) 7 21 
25 mA batterirör från Telefunken (n) .. 7 21 
Långspelande bandspelare (n) .. ....... . 8 25 
Analysator för överföringsfunktionen i 

servosystem (n) ........ ................ 8 25 
UKV-trioder (n) ........................ 8 26 
FM-signalgenerator (n) .................. 8 29 
Spänningsreglerat strömförsörjnings-

aggregat (n) ........... . ..... ........... 9 37 
Sändarrör för kortvåg (n) ............ .. 9 37 
1,1 kW sändarrör (n) ..... ............... 9 40 
Distorsionsmätare som byggsats (n) .... 9 42 
Vattentäta "genomföringsenheter" (n) 9 44 
Sändarkondensatorer för låg effekt (n) 9 46 
Nät-batterimottagare (n) ................ 9 46 
AM/ FM-signalgenerator (n) ............ 9 41l. 
Nya hi-fl-högtalare (n) ..... .. ......... 10 42 
Serviceinstrument för TV-app.aratur (n) 10 42 
Faskänslig rörvoltmeter (n) ............ 10 46 
Nya bandspelare (n) .................... 10 47 
Kanalväljare för television (n) . . . .. .. . 10 50 
Sändarrör för metervågor (n) .. .. . . .. . . 10 51 
Signalgenerator (n) .............. ........ 11 48 
Elektrolytkondensatorer i subminiatyr-

utförande (n) .......... .. ........ ...... 11 49 
Brusgenerator för centimetervågor (n) 11 50 
Tvåpoliga kvicksilverströmbrytare (n) 11 51 
Geiger-räknare för uranJetnmg (n) .... 11 52 
Telefonvakt med bandspelare (n) .. .... 11 54 
"Fåtölj högtalare" (n) .... .. . . .......... 11 56 
Ny skivspelare från Garrard (n) ...... 11 56 
Drivmekanism för bandspelare (n) . ... 11 57 
Subminiatyrpotentiometrar (n) 11 58 
Demonstrationslokal för hi-fi (n) 11 58_ 
Tyska antennkablar för UKV-och TV-

sändare .. . .................. ... .. .... .... 12 14 
TV-svepgenerator (n) .................. -12 44 
Trimkondensatorer för TV-kanalvälja-

re (n) .................................. 12 46 
Kontaktdon och koaxialkablar i sub_ 

miniatyrutförande (n) . .. .... . .... ... . 12 46 
Bärbar radiostation (n) ................ 12 47 
Nya transistorer (OA 81, OA 85) (n) 12 48 
SlingoscilJograf I miniatyrutförande (n) 12 48 
Nytt universalinstrument (n) .......... 12 50 
Rörvoltmeter (n) ..... ..... ... ... .. .. ... . 12 50 
Ny typ av kondensatorprovare (n) . . .. 12 52 
Rörvoltmeter (n) ..... . .................. 12 53 
Högkänsligt starkströmsrelä (n) ... ..... 12 54 
MiniatyrmikrOfon (n) ... ... .. .... ...... 12 54 
Koaxialomkopplare (n) ................ 12 56 
Tonfrekvensanalysator ' (n) . .. .. .. . .... 12 56 
Sändarrör för UKV (n) .................. 12 57 
BredbandsoscilJoskop (n) . ........... .. 12 58 

NYA RADIOPATENT. 
Högtalariåda för högtonshögtalare .... 2 44 
Högimpediv rörvoltmeter ..... .... ..... 10 10 

NYA BÖCKER. 
JUDD, F C: Radio Controi for Model 

Shlps, Boats and Aircrafts .... .. ...... 6 
HILDEBRAND, L: Dezlmeter-Kurzwel

len-Technlk fiir Modell-Fernsteuer-
ungen und Demonstrationsversuche .. 6 

SCROGGIE, M G: Radio Laboratory 
Handbook ............................... 7 

RODENHUIS, E: Electronic Valves In 
A.F.-Amplifiers ........................ 2 6 

RICHTER, H: Elektroakustik fUr Alle.. 2 6 
ZWICH, G: The Oscilloscope ............ 2 8 
ANDO-SCHRÖDER: Engelsk-svensk ra-

dioteknlsk ordlista .................... 2 8 
World Radio Handbook for listeners .. 2 10 
BELLANDER, J: Grammofonavspelning 

i teo~i och praktik . ...... ........... .. 3 35 
EIA:s handbok för radio och television 3 35 
DOMSCH G H: Der Ubertrager der 

Nachrichtentechnik .................... 4 42 
Radioteknisk ordlista. Terminologi ved-

rörende radio og fjernsyn ............ 4 42 
MECHOLD, W: Radiotechnlk exakt und 

doch lelcht verständlich ........... ... 4 44 
SWALUW, H L, van der WOERD, J: 

Einfiihrung in die Fernseh-Servlce-
technik . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ... ... 5 10 

KUHN, A, KMENT, V: Das Gleger
Miiller-Zählrohr, Aufbau, SchaItung 
und Handhabung .................. .. .. 5 10 

Ord och uttryck. Korta uppsatser I ak-
tuella frågor inom teknikens språk-
vård under år 1954 ... .. . .............. 6 12 

SCHRÖDER, J: Tysk-svensk Radlotek-
nisk ordlista ...................... ...... 6 12 

The Radio Amateur's Handbook 1,955 .. 7 22 
HANSEN, E: FM-Teknik for radlo-

teknlkere ............................ " 9 50 
The Arrl Antenna Book ........... .. ... 9 52 
SEN R 4202 Nomenklatur för mikro

vågsteknik, ledningar ..... . . . . . . . . . .. 9 52 
CLASON, W E: Dlctionary of television, 

radar and antennas .............. ...... 10 10 
Coyne technical dlctionary of 4000 terms 

used in television, radio, electricity, 
electronics ..... .. ...................... . 10 14 

ZUCCONI, B, CLIFFORD, M: Probes . . 10 14 
SEN 42 01 Grafiska symboler för elekt-

risk teleteknik ................. ...... .. 10 16 
SWALUW, H L, van der WOERD, J: 

Introductlon to Serviclng .............. 12 4 
Guide to BroadcastIng Stations 1955 .... 12 4 
Second thoughts of radio theory ... ... 12 4 
MIDDLETON, G: Sweel? and marker 

generators for televislon and radio 12 6 

FRÅN LÄSEKRETSEN. 
P / s eller Hz? ............................ 3 48 
10 W förstärkare med anodjordat ut-

gångssteg .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. 4 8 
Radloteknisk frågesport ... .. . .. ........ 5 8 
UKV och bilradio ........................ 8 24 
Sklvkritik I RT?. 8 24, 10 52, 11 61, 12 6 
FM-UKV-rundradio kontra trådradio 

på Gotland ..................... .. ....... 9 6 

RADIONS PIONJÄRER. 
Ralph V L Hartley ...................... 1 4 
John Ambrose Fleming ......... .. .... . 2 4 
Edwin Howard Armstrong .... .. . .. ..... 3 4 
Raymond A Helsing .............. .. .... 4 4 
John L Reinartz .......................... 5 4 

DX-SPALTEN. TV-DX. 
l 40, 2 32, 3 6, 4 6, 5 6, 6 10, 7 17, 8 6, 9 35 

10 37, 11 10, 12 10 
DIVERSE. 
Radioteknisk frågesport 1 7, 2 32, 
Telegraferingslektioner från SHQ 
För .25 år sedan .. 6 4, 8 4, 9 4, 

3 12, 4 6 
2 46, 9 54 
10 4, 11 4 

"TV-polletter" .... . ............ .. . .... .. 
Nomenklatur för akustiska .storheter .. 
Vilken strömstyrka . är livsfarlig? ..... . 
Norrskensobservatörer sökes! ......... . 

RÄTTELSER. 
Till artikel "Om Q-värdet I tankkret-

12 4 
7 7 
8 9 

10 30 
11 6 

sar" i nr 2/ 1955 ........................ 50 
'I'ill artikel "Svenskbyggd bandspelare" 

i nr 2/ 1955 .................. . ........... 4 54 
Till artikel "10 W förstärkare med anod-

jordat utgångssteg" I nr 2/ 1955 ........ 4 54 
Till artikel " Om användning av färgat 

brus vid akustiska mätningar" I nr 
1/1955 .................................... 4 54 

Till artikel "Transistorer I radiostyrda 
modellfarkoster" i nr 7/1955 .. ........ 9 54 

Till artikel "Strömsnål 4-rörs batteri
rnottagare" i nr 6/ 55 och "4-rörs nät
batteri-mottagare" I nr 10/ 55 .. . . . . .. 12 60 

Pärmar för, 
inbindning • 

Se sid. 31 detta nummer! 
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nya högtalareserie 

kvalitetshögtalare för alla ändamå'l 
' ; 

Säljes genom radiogrossisterna -+--~. ;lt~ ~ . 

Sinus Ultrafon Reflexhögtalare. 
EH. 5, 8, 12, 18, 25 o. 30 W. 

Sinus Ultrafon Dubbelhögtalare. 
Monterad på stativ. 
EH. 8, 12 o. 18 W. 

2Yz"-högtaIare. 
2 olika 

utföranden. 

4" -högtalare. 
3 olika 

utföranden. 

5" -högtalare. 
4 olika 

utföranden. 

10"-högtalare. 
3 olika 

utföranden. 

6" -högtalare. 
4 olika 

utföranden. 

12" -högtalare. 
5 olika 

utföranden. 

Sinus Ovalhögtalare. 
2" X 3", 4" X 6", 5" X 8" 

och 7" X 10" 

Sinus Ultrafon Ampelhögtalare. 
Eff. 18, 25 o. 30 W. 

.,.' . 

8" -högtalare. 
5 olika 

utföranden. 

15" -högtalare. 
2 olika 

utföranden. 

Sinus 
Bredbandshögtalare •. 

6", 8" och 10" 

Sinus Ultrafon Marinhögtalare. Sinus Sekundärhögtalare SH-lO. 
EH. 15 W. Kapslad samt garan- 5"-högtalare med volymkontroll. 

Sinus Linjetransformatorer. terad fukt- och skottsäker. Finnes även i andra storl. o. utförande. 

Specialutföranden och annan impedans än standard kan erhållas på särskild beställning. 

Begär katalog med ingående teknisk beskrivning samt prislista från 

SINUS-HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag för SVENSKA,.HÖGTALAREFABRIKEN AB 

STOCKHOLM-FITTJA. Telefon 467110 växel 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1955 

\. .. " 
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Som leverantörer till den elektroniska 
industrin i Sverige har vi specialiserat 'oss på hög-, , 

klassigt telemateriel. 

Vi representerar i Sverige: 

• Colvern Limited, England 
Trådlindade potentiometrar, standard- och precisionstyp. 

• Edlson Swan El. Co. Ltd, England 
Radiorör, Thyratronrör, katodstrålerör, sändarrör m. m. 

• Ediswan' Clix, England • 
Rörhållare I bakelit och teflon, rörskArmar, kopplingsdetaljer m . m . enligt Brittisk 
mill tä rspeclfika tion. -

• Erie Reslstor LI.mite4, England 
Kol- och trådlindade motstånd I standard- och precisionstyp. 
Keramiska kondensatorer "disk"- och tubulära, "stand~f" m . fl. 

• Goodmans Industries Ltd, England 
Högtalare och vibrationsgeneratorer. 

• Kings Electronic, USA 
Coaxialkontakter av alla typer. 

• Lesa S. p. A. Italien 
KOlpotentiOmetrar miniatyr- och standardutförande. JAN-provade potentiomet
rar m . m. 

• Middlesex Gun Company, England 
Elektroformade vågledare för radar och instrument. 

• Ronette N. V ., Holland 
Mikrofoner och nålmikrofoner I standard och " Hi-FI"-typ. 

• Ruwel-Werke, Tyskland 
Styroflexkondensatorer, standard och precisionstyper. 

• Saarländische Kondensatorenfabrik, Saar 
Elektrolytiska kondensatorer av alla typer. 

• Tobias Jensen AlS, Danmark 
Oljepapperskondensatorer i standard och militärt utförande. 

• Parmeko Ltd, England 
Högvärdiga transformatorer 
m . m. 

oljefyllda och aralditingjutna, lindade på C-kärna 

• Eduard Winkler, Tyskland 
Instrumentomkopplare för max 26 lägen. 

• 
• 
• 
• • 

A. H. Hunt Ltd, England 
Metalliserade papperskondensatorer i mini at yr- och subminiatyrutförande, van
liga pap,perskondensatorer och elektrolytiska kondensatorer. 

A. G. BUigin Ltd, England 
Strömbrytare, omkopplare, microswitchar och signallamphållare. 

Metal Products Ltd, England 
Omkopplare av yaxley-typ utförda I keramik och superpertinax. 

= Generalagentur och ensamförsäljning. 

= Engrosförsäljningsrepresentant. 

\ 

Dessutom tror vi på behovet och intresset för naturtrogen ljud-
reproduktion (HiFi) och Ni kan hos oss få HiFi-förstärkare och 
HiFi-högtalare. 
Allt vårt material kan beses och våra HiFi-anläggningar kan av
lyssnas i vår nyöppnade utställning, Polhemsgatan 4, Stockholm. 

.. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Kontor: Ehrensvärdsgatan 1 - Utställning: Polhemsgatan 4 

Telefon 540390 


