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HOWARD B. JONES 

Serie 300 

F LAT S T I F T S K O N T A K T E R 
- oö"erträffad i tillförlitlighet och precision. 

Nedanstående typer tillverkas: 

Serie 300 l \ Belastning 5A 
Serie 2400 upp till 12 stift resp. hylsor. J " 15A 

Serie 300 omgAende från lager. 

Serie 2400 endast pil beställning frA n U.S.A. eller 
Alphas motsvarande typer omgående frAn lager. 

Generalagent för HOWARD B. JONES, U.S.A. 

KRONOBERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEL 520685 

Lagerför 

RUNT MP-kondensatorer DRALOWID Keramiska kondensatorer. 

Normaltolerans ± 20 °/0. (metalliserat papper) i ultraminiatyr och miniatyrut
förande. Tolerans ± 20 I ± 25 °10. 
Arbetsspänning 600 volt. Arbetsspänning 350 volt = 350 volt '"V. 

Serie 2400 

50-1 000 pF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 X 5 mm 
2000-4000 pF ....... . .. . .. ... . .. . . ... 14,5 X 6,5 mm Kubform 4,7-15 pF .. . . . . . . .. ..... . . .4-12 X 5X 2 mm 

Arbetsspänning 350 volt. 
1 00(}-3 000 pF .... . . ...... ........... . 
5 00(}-10 000 pF ... ~ . ...... . ...... . .. .. . 
50000 pF ...... .. .... . . .. . ...... . .. .. . . 
0,1 /-tF • . . . .... .... ..•. . ... . . .. .. . .. . .. 
0,25 /-tF . . . . . . . . . . .. . .. .. .. • .. ..... .... . 

~,5!t.;F . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
Arbetsspänning 250 volt. 
50000 pF ... . . . ... ... ..... . .. .. .. .. . .. . 
0,1 fLF .. . ....... .. .... . . . . .. .. • .. .... . 
0,25 /-tF ......... .. ... . ..... . . ..• .... .. . 
0,5 !tF . . . .. ..... . .......... .. .. . ... .. . 
1 /-tF ............... .. ... ....... .. . . .. . 

Arbetsspänning 150 volt. 

11 X 5 mm 
14,5X 6,5 mm 
22,5 X I2,5mm 
35 X 12,5mm 
35 X15,5mm 
47,5X18 mm 
60 X 19 mm 

22,5 X 9,5mm 
22,5X12,5 mm 
35 X12,5mm 
35 X15,5mm 
35 X 19 mm 

20000-40000 pF . . ... .. .. . . ... .. . . .. . . 14,5 X 6,5 mm 
0,1 ,tF .. .. ...... .. ........ ........ . . .. 22,5 X 9,5 mm 
0,251-'F ....... .. .. . .... . . .. . . . . . ... . .. . 22,5 X I2,5 mm 
0,5 IIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 35 X 12,5 mm 
l f tF . .. . ....... . .. ... .. . ... . . ... ...... 35 X 15,5 mm 

10(}-470 pF .... .. ....... .. .4-12X 5X 2 mm 

Arbetsspänning 500 volt = 350 volt '"V. 

Rörform 22- 68 pF . .... . . . . ...... . .. 10 X 4 mm 
68(}- ~OOO pF . . .. . ..... . ... .... 10 X 4 mm 

1500- 2200 pF .... .. . ... .. ... ... 15X 4,5 mm 
330(}- 4700 pF . ..... . . . ... . .. .. . 2Q X 4,5 mm 
680(}-10000 pF ..... .. .... .. ... .. 30 X 6 mm 

Skivform Tolerans + 50-20 010. 

Arbetsspänning 350 volt = 250 volt '"V. 

50(}-10000 pF, di am. 7-20 mm, tjo 1,5 och 0,8 mm 

2X 500-2 X I0000 pF, diam. 7-20 mm, tjo 3,5 och 2 mm 
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ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD 

ELFA inleder en ny era 
"High -Fide lit y "-förstärkare 

med "tryckta kretsar" 

* Tryckt ledningsdragning som eliminerar alla felkopp
!ingar. 

* Bygges med lätthet utan schema - alla komponentel's 
plats markerade. 

* Ingen bearbetning av chassi - allt färdigt för hopmonte
ring. 

* MQnteringstid c :a två timmar. 

Tekniska data: 
Frekvensområde: 10 p /s-20 000 p /s ± 0.5 dB . 

uteffekt: 10 watt. 

Harmonisk distorsion: vid 10 W < 0.4 'I, vid 40 pis . 
0.2 'I. vid 400 p /s. 
0,3 'I. vid 2000 p/s. 

Diskantkontroll kontinuerlig från + 10 dB till - 10 dB vid 10000 p i S . 

Baskontroll kontinuerlig fran + 11 dB til t - 5 dB vid 20 pIs. 

Högtalarimp.: 3.75 och 15 ohm. 

Effektförbrukning: 55-60 Watt. 

Rörbestyckning: l\Iullard l st. EF 86 - 1 st . ECC 83 samt 2 st . EL 84 . 

Utgångstransformator: Partridge typ P 3650. 

Tryckta kretsar: Iabr. TCC. 

Pris Inkl. chassi och huv Kronor 
190: ~ netto. 

För likriktarenhet tillkommer 
Kronor 60: - netto. 

ELFA Radio & Television AB 
Holländargatan 9A - STOCKHOLM C 

Tel. 2078 14, 2078 15 Postgiro 25 12 15 
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Il A D lON S P lON J Ä Il E Il I XIX I : 

Raynlond A Heising 

Raymond A Heisillg iir född den 10 aug. 1888 
i Alhert Lea, Minnesota. 1908-1914 studera· 

de han vid universi tet en i North Dakota och 

Wisconsin. 1914. blev han ingenjör vid Westem 
Eleclric CD, som senare ändrade namn till 

Bell Telep/JOlle Laboratories. 

har 
ni 
hörl 

;Uanllfaclllred in VS ,\ by ORRADIO HDV· 
STRIES - World'. /a'gesl e~'c1llsice /tIngn e
lic /al'e /tIallufaclllrer. 

Heising har hittills få tt 117 patent pu upp' 

finningar, som täcker ett 810rt område inom 

rari iotekniken från oscillatorer, modulatorer 

och förstärkare till härvågstelefoni. Genom 

den geniala utformning hans uppfinningar fätt, 

har dc kommit till praktisk användning ,iver 

hela världen. Bärvägstelefoni, klass C·förstärk

ning samt »Heising-modulcring» har fat t den 

s törsta betydelsen. 

Första världskriget lIIed förde en hastig ut 

veckJing av radiot ekniken. Heising var vid dcn 

tiden en man i sina bästa ar, oeh manga av 

hans uppfinnihgar fiek genast , itt elddop i 

hård tjänst i amerikanska flottan ' fartv g-

radiostationer. 

Några av hans uppfinningar kOlli I iII an

vändning vicl den första radiotele foniförbill

delsen på långd istans, nämligen mellan Ar· 
linglo lI i USA och Paris_ De erfarenheter, som 

d vanns, utnyttjade, Senare för ruudradiosän

dare, och under många år använde, nästan ute· 

slutande Heising'lIIodulcring i rundradiostatio

ner för slor effekt. Hans radiot elefonislationer , 

var kanske de allra första , som kOlli i prak· 

ti ~kt bruk. 

Heising-modulering karakter i~era~ av att 

telefonbtatiOllens anodströmkälla får leverera 

anod~tröm till såv,il slutröre t i ,ändarelI som 

till modulatorröret via en moduleringsdrossel. 

Strömmen genom modulatorröre t, SOlU ändra >; 

i takt med modnleringsspänningen, ger upp

hov lill ett variabelt spänningsfall over modu-

• r -

Sändarens 
stutrör 

Förenklat schema för telefonisändare med 
Heising-moduler ing. 

leringsdrosse ln; sälJ(larens siuIrör få r därige

nom en anodspänning, som varierar i takt med 

llIoduleringsspänningen. Därmed ändras ocksil 

alllplituden av den från slutröret avgivna HF

spänningen, dvs. utgångsspänningelI blir amp

litudmodulerad .. 

I en sändare med Heising-modulering maste 

llIodulalorrör och sändarrör ha ,amma storlek. 

:\'Ioduleringsdro.seln i rundradiostationer för 
hög effekt antar därför mycket . tora propor

tioner; vikten kan uppgå till nära 10 ton. 

Under 3D-talets senare del koncentrerade 

He ising sitt intresse på utveckling av UKV. 

tekniken och sysslade också en del med den 

piezo-elektriska e ffekt en; under andra vä rlds

kriget var han ledare för en forskargrupp, SOIl1 

utförde grundläggande arbeten för utveckling 

av piezo-elektris-ka kri sta ller, som ju har vid

sträckt användning inom den mililära tele· 

komOlunikationstekniken. 
(iV E L) 

p 
IRISWBROWN BAND N:O 195 RPA 

Högklassigt plastband speciellt framställt att med yt tersta 
noggra nnhet återgiva 100-8000 p/s. 

5" 600 fot kr. 14:-
r 1200 fot kr. 22: 50 

IRISH GREEN BAND N:O 211 RPA 
Högkänsligt plastba nd med stor livs längd. Bandet ger 
högsta output, jämnaste frekvenskurva och bästa signal/ 
brus förhållande. Uppfyl ler fordringarna enligt NARTB 
och RTMA. 

5" 600 fot kr. 19:-
7" 1 200 fot kr. 30:-

Det fiuns ett mISH tonband för varje ändamål. 
Levereras genom ledande radiogrossister; 

FII2~A F. ~J()()IJI~T 
Polhemsgatan 4 • Stockholm K • Tel. 5.34880, 534888 

~---~----------------------------------------------------------------------------------------
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"HI-Fl" 

EIFA -nytt 
En för Sverige ganska ny företeelse. som nu på 
allvar börjat tränga in i det allmänna medvetan
det. För musikälskaren och diskofilen. som ställer 
högsta krav på »)kvalitativ ljudåtergivning» kom
mer ELF A i en serie annonser. att presentera 
intressanta nyheter. 

SPECIALHOGTALARE FOR Hi-Fi. 

PEERLESS 
Kat. Talspole 

nr Typ Dlm. Max. effekt Impedans Fl'ekvensområde Pris 

C 81 Gnomette HF 5" 3W 5 Ohm -15000 p is 25: -

C 82 Bantamette HF 61/~" 3W 5 Ohm -13500 pis 26: 20 

C 83 Orkester FM 8' /,' 6W 5 Ohm 35-16000 p is "O: -
C 84 Konsert FM 10" 6W '5 Ohm 50-15000 p is 48: 80 

STENTORIAN 
Kat. Talspole 

nr Typ Dim. Max. effekt Impedans Frekvensoml'å de Resonans frekv. Pris 

C 72 HF 610 6" 10 W 3 och 15 ohm 60-12000 p is 70 p /s 65: -
C 73 HF 810 8" 10 W 3 och 15 ohm 50-12000 p is 65 p /s 61: -
C 74 HF 912 9" 12 W 3 och 15 ohm 40-13000 p is 45 p is 57: -
C 75 HF 1012 10" 12 W 3 och 15 ohm 30-14000 p is 35 p is 60: -
C 21 HF 1214 12" 15 W 15 Ohm 25-14000 pis 39 p is 350: -
C 76 T-lO "Tweeter Units" 5W 15 el. 30 Ohm 2000-14000 p is .- 3 '1:-

Elektrostatiska högtonshögtalare 
Kat. 
nr Typ 

C 77 HTK 60 
C 78 HTK 80 

Dim. 

65 mm 
80mm 

Kapacitans 

3000 pF 
4000 pF 

FrekvensomI'. 

3000-16000 p is 
3000-18000 p is 

Känslighet 

7000-16000 pi s 
7000-18000 p /s 

Pris 

5: ?o5 
7:-

Permanen tdYllamiska diskan thögtalare 
Kat. Talspolens 
nr Typ Dim. Max. effekt impedans Fre kvensoml'. Tot. flöde Pris 

C 79 100/1,5 100 mm l,5W 3,5 Ohm 280-18000 pis 7500 gallss 17 : 60 
C 80 130/75/2 130>< 75 mm 2 W 3,5 Ohm ZOO-15000 pis 7500 gallss 20: -

Kommande nyheter: Isophonhögtalare. Williamsontransformatorer m. m. 

ELFA 

ELFA 
TELEVISIONS
MOTTAGARE 
i byggsats modell A 101 - 1955 
Läll all bygga - ritningar i ''perspektiv''. 

"Lär TV - Bygg själv" 

Allt mellan antenn och jord 

RADIO & TELEVISION_ AB 
Holländargatan 9 A - Stockholm C - Telefon 207814, 20 7815 ~ Postgiro 25 12 15 
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ORYX. 
liten och lätt som en 

penna - hållbar och 

effektiv som en stor 

lödkolv. 

Den funktionella 

uppbyggnode" 

gör ORYX lill 

det perfekta 

löd"erk'yge'. 

Längst ute i spetsen på 

staven sitter elemen'et 

omslutet av lödspetsen. 

Värmen koncentreras 

alltså till verktygets spets 

medan handtaget förblir 

kalll. 

De minimala värmeförlusterna ger ORYX 

full lödvärme på mindre än en minut. 

Strömförbrukningen är så låg att ORYX 

med fördel kan käras på batterier. 

Rek"irera t:ört prospekt ... ed "'förliga 

dala, priser m .• ra. Följ vår onftonuerie! 

HÖRAPPARATBOLAGET 
K ungsgIl l IIIII 29 - STOCKHOLM C - Tel. 23 1700 

Egna tillverkningar 
av koaxialdetaljer: 

Koaxiella tvåstubanpassare SL 5630 
Koaxiell kristalldiodhållare SL 56-48 
med BNC-kontakt eller lödanslutning för 
tikriktad ström. 
Anpassarna kunna erhållas med fast 
koaxiell kristallhållare. Frekv. 1000-2000-
12000 Mp/s. 
Koaxialblandare för laboratariebruk SL 
5720 avstämbor 1000-2000-12000 Mp/s. 
Frekvensmetrar fär kaaxialanslutning. 

För koaxialmätningar 
leverera vi vidare: 

Ståendevågmetrar, 1000-10000 Mp/s. 
Dämpare ach avslutningar, 0-10000 Mp/s. 
Bolometerhållare samt lösa bolometrar 
med mekaniskt utseende som dioder 
lN23 och lN26. 
Overgångar mellan alika koaxiallednings
dimensioner m.m. från 

POLYTECHNIC RESEARCH and 
DEVELOPMENT COMPANY, INC. 

som vi representera som generalagenter 
inom 

FINLAND, NORGE ach SVERIGE 

I 

SIVERS LAB 
Kristallv . 18 
Hägersten J 
Stockholm 
Tel. 198633 

\ 
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TV-DX 
Enligt en rapport 'från Örebro kommer TY· 
nämndens sändare i Stockholm pli. kanal 5 in 
tidvis mycket bra i Örebro. Den använda an
telmen är en 6·elements Yagi-antenn i en "å· 

ning. Mottagaren var en av märket Blaupunkt. 
Mottagningen har skett under jan.-febr. i år 
med tidvis utmärkta bilder, vilket framgår av 

fotografierna. 

Radioteknisk 

frågesport 

Fruga 1: 

T vii oscillatorkoppJingar visas i Hg. Vilken 
har de starkare övertonerna och vilken har de 
svagare? Varför? 

o. 

i-

l 

b. 

Fråga 2: 

I fig. "isas en enkel lågpassfilterlänk till 
vänster. Om denna skall utökas till pi·filter 
eller T-filter enl. fig., och ordentlig anpassning 
önskas och vi hela tiden rör oss med samma 

Vi har flyttat 

till nya lokaler # 

där vi på ett bättre 

sätt än tidigare kan 

tillmötesgå våra 

kunders behov aven 

snabbare leverans 

genom betydligt 

utökad kapacitet. 

Den nya adressen är: 

JÄMTLANDSGATAN 151 C 

STOCKHOLM - VÄLLINGBY 

TEL. 872035 

PEARL 
MIKROFO ,N

LABORATOR IIUM 

\ 
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runda och kvadratiska 

TAVELINSTRUMENT 
al) erkänt hög kvalitet 

fabrikat Muller & Weigert 

Från lager levereras såväl runda som kvadratiska instrument· för 
panel montage. 

Instrumenten kunna erhållas med vridspole- eller vridjärns
system. 

Mätnog"grannhet 1,5 %. 

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

Kvadratiska instrument med flänsdimensioner : 
45 X 45-85 X 85-96 X 96-r IO >~ I I 5-145 X 145 mm. 

Förmåriliga priser Infordra offi'r't 

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

, 

,~-------------------------------------------~------------------------------------------.~ 

"METRIX"·INSTRUMENT FÖR TV 

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

Tekniska data: 
Frekvensomr. 8~230 Mpj s i sex band, samtliga 
grundfrekvenser . 
Utspänning 1 .uV-0,25 V omodulerat eller module
rat med 1 kpj s 10 eller 30 %. Utimpedans 75 ohm. 
Dimens. 530X 330X 235 mm. 

Generalagent: 

r
' .' .:. .. o~" " -:-.~...,. 

, ~ I " 

; . . r·' ._. 7' :1 

"f. _ ~ . • .... _. /. 

-. -

".0' " ~ " 
.~ · .. c ', ;", 

" • 
VHF SIGNALGENERATOR typ 925 

Typ 925 ä r huvudsakligen avsedd som serviceinstrument och för 
industriellt bruk och är en tillämpning av konstruktions
erfarenh etema från typ 936. 

Frekvensområdel gör Instrumentet synnerligen lämpligt för TV
och FM-mottagare och signalspänningen, som tas ut över en 
kon tinuerligt variabel dämpsats av pistontyp, är praktiskt taget 
frekvensoberoende. 

Tekniska data: Frekvensomr. 5-230 Mp/s i sex band med nog
grannhet ± l '/" modulerad 30 ./. med 800 p /s eller omodulerad~ 

utspänning 10 ).tV-lllO mV över 75 ohm. , 
Dlmens. 330X270X220 mm . 

BO PALMBLAD AB Torkel: Knuts80nsgatan 29 
STOCKHOLM Sö - Tel. 449295 

RADIO OCH TELEVISION - NR 1- - 19:;:; 7 
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MACiNETHUVUDEN för alla ändamål 
Ny stor prislista med massor av 
tekniska data. 
150 typer att välja på. 30 typer i 
lager. 

Normal-l 
Miniatyr-

Film-

Priser från 30:- till 4°°:-. 

Nya miniatyrkontakter 
från TUCHEL 
I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - poliga 

Samma överlägsna kontaktprin· 
cip som i alla andra TUCHEL
kontakter. 

huvuden 

= mm = SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB - - RUSS!NVAGfN 62 STOCKHOLM TEL 944260, 941605 

Pelareellsystem P P C - 24 

DAVID BOGEN 
H,I- FI- FÖRSTÄRKARE 

Nu kan Ni av oss erhålla amerikanska originalbro

schyrer över Bogens vcrldsberömda HI-Fl-förstärkare: 

Bogen har toppnyheter all erbjuda och erbjudandet 

gäller mycket fördelaktiga priser. 

Sedan Ni studerat listan, beställer vi från fabriken 

precis ';ad Ni önskar. Bogen-broschyren sändes mot 

1:- kr. i frimärken för all täcka våra kostnader. 

Gäller det mikrofoner, pelarhögtalore och pelareeII

högtalare har vi många nyheter. Vi kunna även er

bjuda amerikanska JE N S E N - högtalare. 

Kontakta 

AMERIKANSK LJUDTEKNIK AB 
S:T ERIKSGATAN 54 - STOCKHOLM 

TEL. 51 56 2 8 • RII\S 52 5 o 62 

, 

L 2L L L 

~17~~ 
o I o o I T ' o o I , 

o. b. c. 

gränsfrekvens, kan man då ha samma L och C 
övera llt, eller måste de i fig. givna värdena an
vändas? Varför? 

Svar på sid. 52 

Under denna rubrik Införes kortare 
kommentarer eller dIskussionsinlag&; 
från vAra lbare. De bikter som fram
föras ItAr hen för vederbörande In
sändares räknln&;. 

10 W förstärkare med anodjordat 
utgångssteg 

l Radio och Television nr 2/1955 beskrives en 
»10 W förstärkare med anodjordat utgångs
steg». Då artikelförfattaren säger sig ha häm
tat iden till sin konstruktion från en av under· 
tecknad skriven artikel i POPULÄR RADIO 
nr 6/ 19'14 och då jag inte förstår att kOll"truk
tionen kan vara av nämnvärt intre8Se 1955, ber 
jag få publicerat följande: 

Principschemat Båsom det visas på sid. 26 är 
felaktigt. En push-pull signal, susom rekolll
menderas för både radio och grammofon, som 
anslutes till en dubbeltriods båda galler, blir 
utsläckt över katodmotståndet och någon för
stärkning i någon form blir det inte. Della 
förutsättes emellertid vara en lapsus, som und
gäll både artikelförfallaren och redaktionen. 
Givetvis skall signaTen anslutas till ett galler 
i vardera dubbeltrioden, vilket ju måste Pll
pekas_ 

Frånsell ovanstående miss tag i principscb e
mat skulle jag vilja avr1l.da att bygga denna 
förstärkare av följallde skäl: 

1. Man kan tillåta en snedbelastning av 
högspällningslindningens håda halvor om dct 
rör sig om några få mA, exempelvis för galler
förspänningar. Här är sne~belastningen för 
stor, vilket i samband med både enkel- Oell 
dubbellikriktning måste ge en osymmetri5k 
brull1spänlling. För övrigt är 800 volt liv_ far
ligt. 

2. Anodjordade hög-,tttriodtr förefaller icke 
vara de lämpligaste all använda om man efter
strävar lägsta distorsion. Högre yllre motstånd 
än 5 kQ skulle giva mindre distorsion men å 
andra sidan ylIerligare öka potentialskillna
den glödtråd-katod, som vid anodkopplade 
hög-,lttrioder helst bör vara så liten som möj
ligt för minsta brum! 

3. Direktkopplingen mellan drivsteg och 
slutrör är svårbemästrad och direkt farlig, då 
såsom här ingen som helSt säkring i någondera 
likriktaren fö,reskrivits. Man kan föreställa sig 
vad som händer om ena drivröret blir felaktigt 
eller om det blir kortslutning av 6X5 genom 
överslag i C7, som arbetar vid 400 volt m"t! 
överlagrad 50 per. brum. Det vore säkerligen 
bällre om den ursprungligen rekommenderade 
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National®> 

morgondagens radiotekniska. fulländning ... 

-redan -i dag! 

Ur 'N'ational Companys serie av världsberömda mottagare 

vilja vi speciellt framhålla 

NC-98 
• Speciellt avsedd för sändaramatörer och kort-

vågslyssnare. 

• Den bästa mottagaren i sin prisklass. 

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

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

Pris kr 1.120:-
(inkl. separat högtalare) 

NC-88 
• Kalibrerad bandspridning för amatörbanden. 

• Hög känslighet. 

• Endast miniatyrrör. 

• Utomordentlig selektivitet. 

• 8 rör plus likriktarrör. 

• Inbyggd högtalare. 

Pris kr 840:-

Inford1-a detaljerade tr)'ckJaker från 

Telefon 

Växel 6307 90 * johan Lagercrantz 
RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 195.3 

* 
Värtavägen 57 

Stockholm O 
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Stöt- och 
vibrationssäker 
10000-timmars 

BRIEDBANDSPENTOD 

med brantheten 
16.5 mA/V 

E180F 

Philips nya höglrekvensbredbandspentod inrymmer nya möjlig
heter både lör telekommunikationstekniken och elektroniken 
i övrigt. Rörets godhetstal . som beror på branthet och rärka· 
pacilanser, ör mycket högt 

s 
= 1,53 mA/V . pF 

Detta värde ör avsevärt högre ön vad som hittills förekommit 
för rör av motsvarande slag . Som exempel på användnings
områdena kan nömnas koaxialkabellörstärkare, radiolänkar, 
utrustningar lör fjärrmätning och fjärrstyrning, bredbandsoscil
loskop och andra mätinstrument. Utlörligare data lämnas gär· 
no av Philips avd. Sändarrör. 

• Stor branthet . ..... . ....... 16,5 mA/V 

• Ringa anodspänningsbehov 190 V 

• Stor livslängd . . . . . ......... 10000 timmar 

• Stor uteffekt . ............. 950 mW (d= 10'7'0) 

350 mW (d= 2,5'7'0) 

• Lågt brusmotstånd ........ 460 ohm 

• Uten fasvridning .......... 90 " id 50 Mp/s med de 
dubbla katodledningarna 
parallellkopplade 

• Små rörkapacitanser ..... . Cg = 7,9 pF 

Ca = 2.9 pF 

• Stor mekanisk stabilitet . .. Röret uthördar vibrationer 
med 50 pis med accele
rationer upp till 2,5 g cn
der 96 timmar och momen
tanaccelerationer på upp 
till 300 g 

• Rörhållare ................. Naval i specialutförande 
med förgyllda kontakter, 
som ger lögsta kontakt
motstånd. 

PHILIPS 
Avdelning Sändarrör . Stockholm 6 · Tel. 340580, rikssamtal 340680 

drivtransformatorn använts i samband med en

das t en väldimensionerad likriktare. 

Med tanke på det alltmer ökade intresset 
för »High·Fidelity»·återgivning av de mo

derna grammofonskivorna och de silsom vi alla 

hoppas snart stundade FM-progl'ammen vill 

jag be få framställa följande synpunkter pii 

publicerade förstärkUl'konstruktioner: 

L Konstruktionen bör vara praktiskt ul för

bar med tidsenligt låga distorsionsvärden ~IC., 

samt gjord med tanke på gällande S·rniirk

nings säkerhetsbestämmclser, s.å all icke dcn 
experimenteranrle hemhyggaren utsättes fijr 

onödigll risker. 

2. Helst icke vara gjord på experimeotstati\' 

unnat än i de fall, rlå någon teknisk nyhet pri;

vas och beskrives. 

3. Konstruktionen bör vara kontrollerad och 
mätt före publicering med senare angivna 1IIi;l'

resultat upptagande ä\'en distorsions- och ill

termodulationsvärden och icke enbart tOll ' 

kurvan. 

Som ett kuriosum kan avslutningsvis nämnas 

all undertecknad även i Eder tidskrift ål' 19H 
beskrev och rekommenderade den förstäl'kar

koppling, !'om åtskilliga år senare blev popu

lär under benämningen »WiJliamson-förstär

karen». Mycket av intresse för »High-Fidelity;>

intresserade torde ha framkommit sedan dc.,,, , 

som skulle vara värt beskrivande artiklar j 

störrc omfattning än som hittills förekolTIlllit. 

T. E. Ekstriirn, 

Jng. Ekströms pli pekande betr. prificipschemat 

är riktigt'. Att kopplingen skulle ge uppbov till 
brum är emellertid absolut felaktigt, den av 

mig byggda apparaten är i varje fall fullstän

digt fri från brum. Några genomslag i konden

satorer eller andra olyckor har inte heller in

träffat under de ålla månader förstärkaren 

varit i gång. 
I övrigt har jag intet att erinra mot ing. Ek

ströms inviindningar: det är klart, att det står 

yar och en fritt att med utgångspunkt från en 

föreslagen expcrimcntnppkoppling göra de 

ändringar i konstruktionen som vederbörande 

anser befogade. 
Folke Tf! edin 

Ing. Ekströms kritik beträffande den aktuella 

konstruktionens brumkänslighet, som bemötes 

av artikelförfallaren här ovan, visar, hur lätt 

det är att dra förhastade slutsatser av skriv

bordsfunderingar. 
Men mao kan gärna håHa med insändaren 

om all den beskrivna förstärkaren inte är nå

gonting för en oerfaren amatör att slaviskt ko

piera. Den som gör sig besviiret att läsa ige

nom artikeln ordentligt finner dock att det i 

artikeln. uttryckligen framhålles att det är 

fråga om en experimentuppkoppling. Detta un· 

derstrykes också av, att apparaten är uppbyggd 

på ett experimentstativ, 

Artikeln publicerades bl.a. därför att den 
bedömdes innehålla ett par originella saker, 

exempelvis mottaktkopplingen ända från nå l-

l Se rättelse på s. 54 i detta nummer. Red. 
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Härdplastompressade 

l 
Ined försilvrat glimmer I 

utförda enligt K K V och 
S E K rekommendationer 

PGD 1020 
är en robust glimmerkondensator i 

klimatsäkert utförande och med 

utomordentligt goda elektriska 

egenskaper : 

• Låg förlustfaktor 

• Hög isolationsresistans 

• Liten temperaturkoeHicient 

• God kapacitans stabilitet 

PGD 1020 
är uppbyggd av försilvrat kon den

satorglimmer av högsta kvalitet som 

om pressas med glimmerfylld feno

plast. Fäständarna av 1 mm kop

partråd är anslutna till glimmerbla

den genom en speciellt kontaktsä

ker konstruktion. Kondensatorerna 

är efter ompressningen impregne

rade i eH fuktskyddsvax. 

De flesta standardvärdena lagerföres för omgående leverans. 

AKT liEBOLAGET RIFA 
NORRBYVÄGEN 30 TEl. 262610 ULVSUNDA 1 - ell LM Er;cJJon-!öretag 

R A D I O O H T E J. E Y I S I O ~ - N It 4 - l 9 ;; ;; 

PGD 1020 
tillverkas för 300 V = och 500 V .. 

driftspänning och med kapacitan

ser från 22 pF till 1000 pF i stan

dardvärden med ± 5 % tolerans. 

På begäran kan kondensatorerna 

vid leverans i större kvantiteter 

även erhållas med andra toleran-

ser. 

11 
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OMFORMARE 
enligt ovan och med följande data: 

Ingångssp. Spänning Ström 
V~~~öl~- ut ut , mA 

28 

24 
320 
320 

170 
150 

Pris 

90:-

90: -

Dessutom omformare av annan typ 
med data enl. nedan 

300 

350 
6 400 
6 400 

12 270 

12 250 
12 220 

12 490 

12 325 
12 600 
24 1200 

6 eller 12 5000 

27 285 
24 400 

220 V 
växelstr. 

12 220 V 
växelstr. 

12 220 V 
växelstr. 

24 220 v 
växelstr. 

120 220 v 
växelstr. 

240 220 v 
växelstr. 

70 
125 

175 
500 

125 
70 

100 

65 
125 
200 
200 

160 

75 
500 

140 VA, 
50 p/s 

100 VA, 
SO p/s 

140 VA, 
SO p is 

140 VA, 
50 p/s 

140 VA. 
50 p /s 

140 VA, 
50 pis 

45: -
85:-

200' -

260: -

85: -

50: -
75 : -
75 : -
80 : -

100: -
100: -

350: -
45: -

220 : -

240: -

150 : -

220: -

220: -

220: -

220 : -

Begär offert från oss när det gäller 
omformare för radio, transportabla 
förstärkare, bandspelare m. m. 

Ingenjörsfirma T E LE X 
Engelbrektsg. 2 '1· Göleborg - Tel. 180221 

\ 

------------------------------~\ 
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R lIS 5 Trafikmottagare 16·4000 meter, 
pris 250:

RF 24 converter, lO-IS meter, komplett, 
pris 24:

BC455 mottagare, pris 110:-

0-5 mA instrument, pris 10:50 

100 kc kristaller, pris 22:50 

Oliekonds 4 u F, 1250 V, pris 9:-

AN lAPA-I oscillograf, pris 145: .... 

* 
Begär prislistor över lagerförd materiel 

VIDEOPRODUKT,ER 
GÖTEBORG 38 

mikrofonen till det anodjordade utgångss teget 
och den extremt lågimpediva utgången. 

Av de av författaren utförda och före arti

kelns publicering för redaktionen uppvisade 
distorsionsmätningarna på förstärkaren (se 

fig!) framgick, alt det inte fanns några an

murkn ingar att framföra ur distors ionssyn
punkt. 

""lo 

:+ 

I ~ H-

I ' 

.. -I 

i" -t-O 
1 la 20V'/ 

Distorsionskurvor för den i RT nr 2/ 55 be
skrivna förstärkaren. Streckad kurva gäller för 
2 st. 6F6GT och heldragen kurva för 2 st. 
KT66 i slutsteget. 

Ing. Ekströms önskemål att experimentappa
rater skall vara utförda så, att de skulle kunna 

S-märkas öppnar skrämmande perspektiv: den 
som har nägon erfarenhet av S·märkningen 
borde känna till att det inte skulle bli å värst 
mycket utvecklingsarbete gjort här i landet, 

om det bestämdes att dylika apparater skulle 
utföras med S-märkningsstandard innan de 
fick användas. (Därmed är naturligtvis inte 

sagt att man skall nonchalera säkerhetsbe
stämmelser! I RT har ofta understrukits de 
risker och det ansvar en experimenterande 
amatör fär ta i och med alt han sysslar med 

icke S-märkta nätanslutna apparater). 

Ing. Ekströms påstående att han redan 1944 
beskrev »dcn förstärkarkoppling, som åtskil
liga år senare blev populär under benäm
ningen »Williamson·lörstärkarem) får - som 
det ju också uttryckligen står i ingressen till 

denna avdelning - helt stå för insändarens 
egen räkning. 

Red. 

TV -servicekurs 

i Malmö 
En 35 timmars TV-servicekuJ"s i Malmö an

ordnades 28.2-5.3 i år av Svenska Radio AB. 
Den omfattade 15 timmar allmän TV-teori, 
mätteknik, antenn teori, mottagarteori och ser

vice-psykologi med speciell tyngdpunkt på TV
problem. Laborationer och praktiska övningar 
omfattade 20 timmar med genomgång av olika 
instrurnenttyper och deras handhavande, in
ställning och leveransjustering av TV-mott a-

. gare, trimning av TV·mottagare samt praktisk 
felsökning. 

Kursen hade samla t 25 deltagare, såväl 
radiohandlare som servicemän. 

\. 

,Bind in 
"Radio och Television" i 

ESSELTE 
BLOCKBAND 

Att ha '·Radio och Television" liggande i 
buntar är oprakliskt oeh utrymmeskrävan
de. Till det låga prise l av kr. 4:- pr band får 
ilii dem bålIbart och trevligt bundna i 
ESSELTE BLOCKBAN1) med stark a, färg
gladll ryggar och pärmar. 

Besläll genom Er bokllOl1del 
e/ler direkt 1'08 

IESSELTE AB:s BOKBINDERIER 
\'boglll an 16. Stod,;.holm. '1\·1, 22 '):i 00, riks 229:;40 

Se årets NYHETER i 

GRAMMOFONSKÅP 

Moderna modeller 

valnöt och mahogny. 

Vi har även stor sortering i hög

talarlådor och hafflar. 

•• "ST 

Enöt Kocksgatan 5 
Telefoner: 
406526 - 43 83 33 
STOCKHOLM 

\ 

, 

\.------------------------~------_/ 
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Det finns en 

lågfrekvensoscillator * 

från KROHN-HITE INSTRUMENT Co 

KOMPAKT UPPBYGGNAD 

Typ 400-A 

för varje ändamål 
* Alla KROHN-HITE-oscillatorer ger sinus- och kantvågsspänning samtidigt 

DAT A: Frel{vensområde: 0,009-1100 p is, kontinuerligt variabel i 5 dekad om-
råden. 

Frekvensnoggrannhet: Kalibreringsnoggrannhet ± 2 'lo; frekvens
driften är mindre än l 'I, (även under uppvärmningstiden) och mind
re än 0,05 'I, för ± 10 ' /, ändring i nätspänningen . 

Utgångsspänning, sinusvåg: 

Spänning: Max. 30 V, kontinuerligt justerbar och kalibrerad inom 
området 0,01-10 V (effektivvärde). 

Amplitud: Konstant ± l dB över hela frekvensområdet ; amplituden 
ändras mindre än ± 0,25 dB vid ± 10 'lo ändring i nätspänningen. 

Utgångseffekt: Max. 25 mW över 1000 ohm. 

Distorsion: Mindre än l 'lo vid godtycklig uteffekt. 

Brum: Mindre än 0,1 ' / , vid godtycklig uteffekt . 

Utgångsspänning, kantvåg: 10 V toppspänning. 

ÄVEN FÖR STATIVMONTAGE -------------------------------

DATA: 

100 mV rTEFFEKT 

Typ 420-A 

Frekvensområde: 0,35-52 000 pis, kontinuerligt variabel i 5 dekadom
räden. 

Frekvensnoggrannhet: Kalibreringsnoggrannl1et ± 2 'I" frekvens
driften är mindre än l '/o (även under uppvärmningstiden) och 
mlndre än 0,05 'lo för ± 10 'lo ändring i nätspänningen. 

Utgå ngsspänning, sinusvåg: 

Spänning: Max. 30 V, kontinuerligt justerbar och kalibrerad inom 
området 0,01-10 V (effektlvvärde). 

Amplitud: Konstant ± l dB inom hela frckvensomn\det; amplituden 
ändras mindre än ± 0,25 dB vid ± 10 0/, ändring i nätspänningen . 

Uteffekt: Max. 25 mW över 1000 ohm. 

Distorsion: Mindre än l 'lo vid godtycklig utgångseffek t. 

Brum: Mindre än 0,1 'I, vid godtycklig uteUekt. 

Utgångsspänning, kantvåg: 10 V toppspänning. 

FÖRSUMBAR DISTORSIOl\' -----------------~------------

VIDSTRÄCKT 

FREKVENS

OMRÅDE 

Typ 410-A 

DATA: Frekvensområde: 0,02-~0 000 pis, kontinuerligt variabel i 6 dekadom
råden. 

Frekvensnoggrannhet: KalibrerIngsnoggrannh e t + 2 'I" frekvensdrif
ten är mindre än 1 'I, (även under upp,värmningsiTden ) och mindre än 
0,01 ' lo för ± 10 'I, ändring i nätspänningen. 

Utgångsspänning, sinusvåg: 

Spänning: Max. 5 V effektivvärde, kontinuel'ligt justerbar med dämp
sats av T-typ i fyra steg m ?d 100: l , 10: 1, 2: 1 och l: 1 dämpning. 

Amplitud: Varierar mindre än 0,25 dB över hela frekvensomradet. 

Utgångseffekt: Max. ' 10 mW över 500 ohm. 

Distorsion: Mindre än 0,1 'I, över hela frekven somractet. 

Brum: Mindre än 0,1 'I, vid godtycklig uteffekt. 

Utgångsspänning, kantvåg: 10 V toppspänning. 

GENERALAGENT: 

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

R_"DIO OCH TELEVISION - NR 1, - 1955 13 
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Signalgenerator GM 2883 

med särskill bandspridningsamråde, 400-
500 kp/s för trimning av MF-steg. Frekvens
område 100 kp/s - 30 Mp/s. GM 2884 är 
en m i ndre typ med frekvensområd'e 100 
kp/s-25 Mp/s. Pris 685 resp. 450 kr. 

Tonfrekvensgenerator GM 2306 
för provning av LF-förstärkare, högtalar
provning och "skrammelsökning" m.m. 
Lömnar sinusformad växelspönning r:lellan 
40-42000 p/s. Utspönningen kontinuer
ligt variabel mellan 2 mV-20V. Pris 295 kr. 

Televisionssignalgenerator GM 
2891 med intercarrier levererar en kom
plett televisionssignal. Ger pa bildskärmen 
et.! linie- eller nätmänster varig 2nom de fak
torer, som inverkar på bildkvaliteten, 
kon kontrolleras. Pris 1250 kr. 

Oscilloskop GM 5655 
med 70 mm plan skärm. Känslighet 20 
mY/cm bildhöid. Frekvensområde 3-
50000 p/s. Ett utomordentligt serviceoscil
loskop med uttog fär testkropp fär sig
nolanalys. Pris 625 kr, testkropp 65 kr. 

Rörvoltmeter GM 7635 
med 18 mätområden för likström upp till 
1000 V och 300 mA; vöxelspänni"gar 
upp till 300 V mellan 50 pIs och 50 
Mp/s. Separat mötkropp för likspänningar 
upp till 30 kV. Pris 475 kr. 

Signalföljare GM 7628 
för snobbsökning på optisk eller akustisk 
väg av lel i radiomottagare och lörs tör
kare. Frekvensområde upp till 100 Mp/s. 
Oscilloskop eller visorinstrument kon an-

- slutas. Pris 325 kr. 

Universalinstrument 811 
Inre motstånd 20000 ohm/V. Många mät
områden. Likst röm 120 fl. A-3 A; 3 V-
1200 V; Växelström 600 fl. A-3A; 3 V-
1 200 V. 3 mots tå ndsområden, 0-10 megohm. 
Pris 245 kr. 

Philoskop GM 4140 
för snobb och noggrann mötning av mot
stånd mellan 0,1 ohm och 10 megohm 
och kondensatorer mellan 1 pF och 10 fl. F. 
Parallaxfri nollinställning med elektron
stråle-indikator. Pris 275 kr. 

Spänningsregleringsutrustning 
för inbyggnad - 0-260 V - bestående 
av vridtransformator, vollmeter och ampe
remeter. Vridtransformator 110 kr, volime
ter 0-250 volt 38 kr, amperemeter 
0-600 mA 28 kr. 

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

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

Har Ni tänkt på att alla de radiomottagare, som rinns i 'tandet, representerar en 
se rvicekostnad av åtskilliga miljoner kronor per år? Rusta upp Er serviceverkstad 
och öka Er andel av denna miljonomsättning. Philips, som sedan många år specia
liserat sig på instrument för radioservice, har stor erfarenhet av alla slogs service
frågor och hjälper Er gärna både med att völja rätt instrument och lägga upp en 
betOlningsplan. De goda betalningsvillkoren gör det lött för Er att skaffa just den 
utrustning Ni behöver för alt göra Er serviceverkstad till en säker inkomstkälla. 

Motsvarar ER instrumentutrustning fordringarna för mästarbrev? 
Det är Philips Mätinstrumentavdelning som ställer frågan i sin nya, innehållsrika 
broschyr, där Ni får god hjälp att völja rätt instrument. Har Ni den ,inte - skriv eller 
ring till 

MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN - Stockholm 6 

Tel. 340580, för rikssamtal 340680. PHI.LIPS 
RADIO OCH TELEVISION - NR 4- - 195;; 
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AMATÖRRADIO 

• dubbelprogramfrågan Nytt bud l 

D et betänkande angående införandet av dub
belprogram, som nyligen framlades av rege
ringsrådet H Fransen" har nu resulterat i en 
proposition till riksdagen'. Kommunikations
ministern, statsrådet Sven Andersson, har dock 
inte i detalj följt det Fransenska kompromiss
förslaget utan har lagt fram ett förslag" som 
tycks utgöra ett slags medelproportional mel
lan hr Fransens förslag och telestyrelsens. 

I stort sett går propositionen ut på att en ut
byggnad av rundradionätet att omfatta två pro
gram skall ske genom att 19 FM-UKV-rund
radiostationer upprättas i tätorterna, medan 
trådradio utbygges i full omfattning i de trak
ter som f.n. har dåliga mottagningsförhållan. 
den för sändningarna från de svenska mellan
och långvågsstationerna. 

Utbyggnaden av UKV·nätet skall enligt pro· 
positionen ske i snabb takt, och redan' vid 
nästa årsskifte skulle fyra provisoriska UKV
sta~ioner vara i gång i Stockholm, Malmö, Gö· 
teborg och Örebro. Därefter skulle i 'stort sett 
ytterligare fyra sta tioner tas i bruk undler var· 
dera av de fi)ljande fyra åren, så att efter en 
femårsperiod hela UKV·rundradionätet skulle 
vara i gång. Parallellt därmed skulle tråd
radionäten byggas ut, och därvid skulle i 
första hand de allra sämst gynnade landsändar· 
na komma i fråga för utbyggnaden. Någon av· 
gift för trådradioanslutning skulle däremot 
inte uttagas. 

För att finansiera rundradionätets utbygg
nad föreslår kommunikationsministern, att Ii· 
censavgiften redan från l jan. 1956 höjes till 
20: -. 10 milj. i investeringsanslag begärs för 

l Se Hr Fransens dubbelprogramutredning. 
RADIO och TELEVISION, 1955, nr 3, s. 15. 
'Utförligt referat av detta förslag kommer 
i nästa nummer. 

nästa budgetår, varav 6 milj. för trådradionä
tet, 3 milj. för utbyggnad av mellan· och lång· 
vågsstationerna och slutligen l milj. för FM· 
UKV·sändare. 

Detta är alltså sista budet i dubbelprogram· 
frågan. Otvivelaktigt är det en sund tanke att 
begränsa trådradion till glesbygderna, men 
man kan fråga sig, varför trådradion skall ut· 

byggas delvis även inom de områden, som 
enligt propositionen redan efter några få år 
kommer att täckas av UKV·sändare. De defini
tivt omöjliga radioområdena, där det inte lö
nar sig med UKV-sändare och där det finns ca 
300000 lyssnare, bör givetvis ha trådradio, 
men varför skall ytterligare ca 500 000 abon· 
nenter, som visserligen Ln. inte nås av mellan· 
och långvågssändarna, men som enligt propo
sitionen inom kort kommer att få fullgod UKV· 
mottagning från de J9 UKV·sänclarna, också 
ha trådradio ? 

Och hur blir det i dessa »gränsområden»: 
skall televerket montera in trådradiokontakter 
överallt eller endast till de abonnenter, som 
särskilt begär detta. Och hos de abonnenter, 
som inte vill ha lägenheten nedskräpad med 
dessa dosor, kan televerket tilltvinga sig rätten 
att sätta upp dem diir? 

Och om nu den föreslagna upprustningen av 
mellan· och långvågsstationerna kommer att 
avsevärt öka de områden, där mottagningen av 
det svenska riksprogrammet går in bra, skall 
då inte rimligtvis trådradion slopas där? Om 
å andra sidan nya störsändare skulle, dyka 
upp, som ytterligare minskar mellan· och lång
vågsstationernas räckvidd, skall då trådradio 
sträckas ut även till dessa områden? 

Otympligheten i detta förslag att bygga ut 
trådradion utanför de »omöjliga» radioområ
dena faller genast i ögonen. Säkert hade det 
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ur alla synpunkter varit lyckligast att ga m 
för en utbyggnad av 50 UKV·stationcr över 
hela landet och begränsa tråd radion till radio
obygden. Detta i all 'ynnerhet som televisio
nen väntar bakom nästa hörn. Byggs TV ·nätet 
ut, kommer det att finnas många antenumas
ter redo att ta emot UKV-antenner för FM
sändare och en koordinering av TV· och FM· 
näten lär väl då bli det enda hållbara alterna
tiveL 

Man har en bestämd känsla av att vårt lands 
rundradiofråga inte heller denna gång - lika 
lite som för 13 år sedan, då 1943 års rund· 
radjoutredning behandlades i riksdagen -
förts fram till en lycklig lösning av framsynta 
män. Om propositionen går igenom i riksda· 
gen, är det mycket sannolikt, aLL det räLL snart 
blir dags att riva upp beslutet för aLL anpassa 
det till den utveckling, som man redan skym
tar på deLLa område. 

Så mycket kan dock sägas, att om lIlaIl bör
jar lIled aLL bygga ut trådradion LV. endast i 
de sämst belägna obygderna, och samtidigt 
snabbt får upp de 19 F'\,I-UKV·stationerna är 
ingen skada skedd. NIan har i varje fall börjat 
i räLL ända och arbetar i räLL riktning. Att fort· 
sättningen antagligen inte h,tller är ju eIl sak 
för sig. 

(Sch) 
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Fig. l. Tre radioteleskop tillhörande U. S. National Burean o/ S/anr/ards' radiovetenskapliga 
fon;kningscentral i Klippiga Bergen. 

A K TUEllT 

Nytt radiovetenskapligt forskningscentrum 
i USA 

Vid Boulder i Klippiga Bergen i Colorado har 
iVa/;onal Burean of Standards inrättat ett ye

tenskapligt forskningslaboratorium för under
sökning av radiovågornas fortplantning m.J\!. 
Laboratoriet har bJ.a. till uppgift all under
s'öka de olika faktorer, som påverkar radio
kommunikationen och är ansvarig för, att des

sa informationer kommer såväl statliga myn
digheter som privata företagare till del. 

~1an utför här också grundläggande vctell
skapliga undersökningar av, hur man mera ef
fek tivt skall utnyttja radiovågorna och framför-

allt hur man skall nyttiggöra de högre frekven
serna för radiokommunikation. 

Fig. l. vioar tre jättes tora radiotelcskop på 
Gun Barrcl Hill , en fältstation i närheten av 
forskningsccntralell 1 Boulder. Radiotelesko
pen, som Lö. är av liknande typ som de som 
prof. O Rydbeck vid Chalmers Tekniska Hög
skola använder vid "in forskningscentral på 
Råö utanför Göteborg" är uppsatta för att ta 
emot rad iovågor frän solen och är anordnade 

1 Se Radioastronomisk forskning vid Chalmers, 
POPULAR RADlO 1952, nr il, s. 11. 

Fig. 2. Rad iovctenskapliga forsk
ningscentraler som samarbetar 
med National Bureau of Stan
dards i fråga om rad iove
tenskapliga forskningsuppgifter 
l ) NBS och Naval Ohserva
tory, Washington, 2) Cornel 
University, New York, 3) Mc 
Math - Hulbert Observatory, 
Michigan, 4) Sacramento Peak, 
New Mexico, Sj Climax, Colo· 
rado, 6) Boulder, Colorado, 7) 
Ml. Wilson, Californien, 8) 
Greenwich, England, 9) Meu· 
don, Frankrike, 10) Wendel· 
stein, Tyskland, 11) Kanzelhohe, 
Österrike, 12) Pic d u lVIidi, 
Pyrelleerna, 13) Tokio, Japan , 
14) NIt Stromlo, Australien, 15) 
Forskare i Indien, 16) Råö, Sve· 
rige, 17) Forskare i Italien. 

så, att de automatiskt följer solen i dess rörel
se över himlavalvet. Antennerna är avstämda 
för olika frekvenser. Genom dessa undersök· 
ningar av radiostrålningen från solen hoppas 
man komma underfund med bl.a. hur denna 
strålning påverkar radiokommunikationen på 
vår jord. 

Fig. 2. visar de forskningscentra runt om på 
jordklotet, som samarbetar med National Bu· 
reau of Standards beträffande solaktiviteten. 

Trådradio och UKV
rundradio i Europa 

Trådradio är något som vi är 
rätt ensamma om i Europa: en 
mera allmän utbyggnad av 
dessa nät är i varje fall inte 
påtänkt någonstans - utom i 
Sverige! 

F örutom Sverige är det egentligen endast två 
länder där tråd radio har kommit till någon 
nämnvärd användning, nämligen Schweiz med 
200 000 anslutna abonnenter och Holland med 
0500000 anslutna abonnenter. I Storbritannien 
finns privata trådradionät med ca l milj . an
slutna abonnenter. Men trådradion har inte 
blivit särskilt populär någonstan s, och någon 
mera allmän uthyggnad av dessa nät är det 
in te tal om på något håll. 

I Holland protesterad e i höstas de fem lyss
narorganisationerna (som även handhar pro· 
granlDlen) mot det långsamma utbyggandet 
av UKV-nätet, och entusiasmen för trådradion 
tycks allt så inte vara överväldigande. En. tråd· 
radiolicens kostar Lö. 24 gulden, vilket är dub
belt mot vanlig licens. Även med god vilja kan 
knappast annat skäl härtill uppletas än dryga 
anläggningskostnader för trådradio (licensen 
betalas till staten). 

BeträHanoc trådradion i Schweiz så kan 
närnna ~, att radiolicensavgiften där kommer alt 
höj as med 6 !res., bl.a. för att finansiera en 
nödvänd ig förbättring av mottagningsförhål
landena genom anskaffning av UKV-sändare. 

I Väsllyskla nd pågå r ulbyggnaden av UKV
nätet i stor skala . I regel har varje station två 
sändare, som kör skilda program. Programmcn 
omhänderha, av 6 olika huvudsakligen geogra
fiskt åtskilda företag och sammanlagt produ
ceras allt~å i Västty;;kland 12 skilda rundradio
program ! Det är Lö. Västtysklandl, som 1949 
börj ade bygga sitt UKV-nät, som kan ta åt 
sig äran av det förtroende, som numera visas 
UKV-FM·systemet överallt (utom i Sverige!). 

I En gland beslöt man i febr. 1954 att bygga 
e tt antal UKV -~ändare, varefter BBC beställde 
14 stationer, 12 st. på 5 k W och 2 st. på 10 kW. 
Varje s ta tion innehåller tre sändare, en för 
vardera »Home», »Light» och »Third» pro
grammet. De båda första UKV-sändarna, be· 
lägna vid Wrotham och i Kent, blir färdiga i 
maj i år. Ytterligare åtta stationer kommer att 
tas i bruk under det närmaste året. Därmed 
har 75 % av Englands befolkning fått tillgång 
till tre samtidiga störningsfria program. 

I Frankrike finns en plan uppgjord för täck· 
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Enligt European Broadeasting Union fanns 
det i Europa i början av året 69 TV-sändare 
och 177 FM-UKV-sändare igång i Europa_ Hur 
de olika sändarna fördelar sig på de olika län
derna framgår av nedanstående tabell: 

Österrike 
Belgien 
Danmark 
Finland 
Frankrike 
Västlyskl.and 
Israel 
Italien 
Monaco 
Marocko 

. Holland 
Norge 
Saar 
Sverige 
Schweiz 
England 
Vatikanen 

Televisionssändare 
Band I Band III 
(41--68 (174--216 

MHz) MHz) 

2 2 
l 

l .5 
2 23 

2 7 
l 
2 

l l 
l 
l 
l l 
2 l 

12 

26 43 

FM-UKV
sänd are 
Band II 

(87,5-100 
MHz) 

10 
l 
2 

17 
l 

114 
7 

14 

3 
l 
l 
l 
l 
2 
2 

177 

'1ing av landet med 180 FM-UKV-sta tioner. 
Till en början kommer att byggas 20 stationer 
på ca 10 k W och 20 stationer på ca 3 k W. 
På varje station skall finnas tre sändare för 
de tre olika riksprogrammen . I den mån TV
sändare byggs gäller från 1954 utan undantag 

att de byggs så att de lätt skall kunna kom
pletteras med FM-UKV-sändare för rundradio. 

I Österrike finns Ln. 8 UKV-sändare. Till
sammans försörjer dessa mer än 2/ 3 av he
folkningen (dvs. minst 4,5 milj.). 

Även bakom järnridån har UKV-FM-syste
met haft framgång. ÖsttyskIand har sändare 
liksom Tjeckoslovakien. 

(T. W.) 

Radiotjänst önskar 2 milj. 
för TV-prov 

För fortsatt utbildnings- och försöksverksam
het med television begär Radiotjänst av licens. 

medel för nästa budgetår 2 milj. kr. och för 
innevarande budgetår ytterligare 100000 kr. 
utöver redan beviljade 450000 kr. 

Enligt Radiotjänsts mening bör försöksverk. 
samheten fortsätta med inslag av offentliga 
sändningar, som successivt öka s fram till den 
tidpunkt då reguljära sändningar med 15 tim
mar i veckan kan börja. 

Enligt bolagets planer skall verksamheten 

under första utbildningsåret omfatta en sänd
ningstid av cirka Ph timme i veckan, andra 
året (budgetår 1955-1956) ca 3 timmar, tredje 

året upp till 10 timmar och första reguljära 
driftsåret (budgetåret 1957-1958) 15 timmar 
i veckan. Av kostnaderna för nästa budgetår 
kommer 638 000 kr. ' på personalen, 240 000 kr. 
för lokaler, 402000 kr. på diverse driftskost· 
nader, 340 000 kr. på programkostnader och 
200000 kr. på avskrivningar på tekniska in
ven tarier. 

Fig. 1. Karta över tä ckning~ 
området för den kommer
siella TV-sändaren i Monte 
Carlo. Streckad linje: nuva
rande räckvidd, heldragen 
linje: räckvidd efter statio· 
nens u tbyggnad t iN högre 
effekt. 

_AVICNO", 

. !.A lO'-l 

• fORtALQUlER . 
C.lSTELlAH( 

HIl!t5 
10 10 }O 40 

Kommersiell TV-sändare i Monte Carlo 

En TV -sändare på 50 kW erp 
tas inom kort i bruk i Monte 
Carlo. Sändaren, som kommer 
att arbeta med kommersiella 
program, är avsedd att täcka 
större delen av franska Ri
vieran. 

Inom kort kommer en av Europas stön;ta TV
sändare för kommersiell teleVision att tas i 
bruk. Den är belägen i republiken Monaco, nå
gon kilometer från M ante Carlo. Stationen är 
byggd på ett ca 1000 m högt berg, Mont AgeJ. 

Meningen är att stationen skall täcka fran s
ka Rivieran mellan Menton i öster och Mar
seille i väster. Då sändaren kommer att arbeta 
med det franska 819-linjers-sys temet, som nor
malt inte kan tas emot i !tal ien (som j u har 
infört det västeuropeiska 625-linjers TV -syste
met), har strålningen riktats huvudsakligen 
sydvästlig riktning. (Se fig. 1.) 

Stationen är utrustad med synnerligen om
fattande riktantenner för att man skall få en 
mycket smal slrålningslob i den önskade rikt
ningen. Antennförstärkningen iir ungefär 10 

gånger, och den effektivt utstrålade effekten 
är Ln. 50 kW för bilden (199,7 MHz) och 12.5 

k W för Ij udet 088,55 MHz). Polarisa tionen 
är horisontell för både bild och ljud , oeh band

bredden håller sig omkring 10 MHz. 

Programmet kommer från en studio, belägcn 

Monte Carlo. Sändare och studio förbilllIa s 
med en radiolänk, som arbetar på 4 cm våg
längd. 

, 
Som redan nämnts arhetar denna station på 

kommersiell basis. Det företag som driver sta

tionen har också en liknande TV-sändarc i 
Saar och kommer Lö. inom kort a tt starta en 
rundradiosändare för kommersiella program 
vid Felsberg. 

De program som ut"ändes över dessa euro
peiska kommersiella stationer avviker från 
motsvarande amerikanska program i flera av
seenden. Sålunda sammanställes och arrallge
ras alla program av radioföretaget sjäh', och de 
som önskar utnyttja annonsering i radio får 
infoga sina reklamsändningar i programmet 
efter mycket restriktiva regler, bl.a. får rekla

men ta i anspråk hög;~t l minut varje kvart i 
programmet. 

100000 TV-abonnenter i Västtyskiand 

Den 4 febr. i år registrerades av Deutsches Bun

despost den 100000:e TV-abonnenten i Väst· 
Tyskland. Enligt uppgift har hittill s den väst
tyska radioindustrin levererat ca 200000 TV
mottagare. 

Diagrammet i Hg. l visar utvecklingen un

der de gångna åren. Den prickade kurvan vi
sar västtyska produktionen av TV-mottagare 
per månad räknat och den heldragna kurvan 

25000,---------,---------, 

20000 !-------!--:----:---+----l 

15000~-------t------~~ 

10000 I-- -----:>ct------+ -

visar antalet nytillkommande TV -abonnenter, 5000 1----

räknat per månad under de olika månaderna. 
Som synes blev det på sommaren 1954 ett litet 
språng i abonnenttillväxten, vilket förklaras 
av det stora · intresset för TV-sändningarna av 
världsmästerskapen i fotboll i Schweiz, som 
sändes ut över praktiskt taget >iamtliga euro

peiska TV-sändare inklusive de västty"ka sän
darna. ( Radio mentor nr l / 55.) 

o JFM AM JJASO NDJ F MAMJJASOND 

~ 1953 I 1954 --J 

Fig. 1. Diagram visande antalet tillverkade TV. 
mottagare per månau samt antalet nytillkom
na TV-abonnenter i Väst-Tyskland per månad 
under åren 1953--54. 
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Fig. 1. Översta tornet på Empire State Building 
med sina sju TV-antenner (fem i fackverkstor
net, två monterade runt byggnadens kupol)_ 
Tornets höjd exklusive TV-master ca 400 m_ 

T elevisionen i USA har på några få år ut
vecklats från teknisk kuriositet till en var
dagsvara, för allmänheten lika självklar som 
radio eller biL I slutet av september 1954 fanns . 
408 TV -sändare i drift, tillsammans täckande 
80-90 % av USA:s befolkning_ Sändningstill
stånd har dessutom lämnats åt ca 200 kom
mersiella TV-sändare och ca 30 TV-sändare 
för enbart undervisning_ Ytterligare några 
hundra sändaransökningar var vid samma tid 
under behandling. 

De amerikanska TV-sändarnas verksamhet 
finamieras som bekant med hjälp av reklam_ 
De största annonsörerna i TV är tillverkare av 
födoämnen och andra hushållsförnödenheter. 
Majoriteten av sändarna har anknytning till 
något av de fyra stora programnäten: Ameri
can Broadcasting Comp., Columbia Broad
casting System (CBS), Allen B Du Mont 
Laboratories och National Broadcasting Comp_ 
(NBC). Dessa företag har vardera 50--100 

18 

Amerikansk television just nu 
Av tekn_ lic_ BJÖRN NILSSON 

Över 500 TV -sändare och ca 35 milj. TV -mottagare är f. n. i gång i USA. TV
sändningar på decimetervåg planeras, och färgtelevisionen är på väg att 
lämna laboratorierna, rapporterar tekn. lic. Björn Nilsson, som nyligen före
tagit en studieresa till USA. 

anslutna stationer, vilka hyr större eller mindre 
del av dea totala programtiden, 15- 20 timmar 
per dygn. Hyreskostnaden för sj älva sändaren 
varierar mellan ca 5000 dollars/timn;!e i New 
York och ca 100 dollars/ timme för sändare i 
småstäder. Vid återutsändning över flera sta
tioner tillkommer hyran för programförbin
delse. I de största städerna finns vanligen re
dan sändare för alla de fyra »riksprogram
men», och .denna utbyggnad fortsätter. New 
York har dessutom ytterligare tre från de fyra 
stora programnäten fristående sändare . . 

Sändarnätets utbyggnadstakt modereras 
emellertid av vissa tekniska skäL USA har 12 
kanaler inom metervågsområdet (se tab. 1) 

men lI'led det stora antalet erforderliga sändare 
räcker inte detta område tilL Redan har 1/ 3 
av de nuvaraRde stationerna hänvisats till de
cimetervågsområdet inom bandet 470-890 
MHz, se tab_ 2, där ytterligare 70 kanaler dis
poneras_ På decimetervågsområdet är emeller
tid utbredningsförhållandena ogynnsammare 
och mottagarna något dyrare än på metervågs
området. Det har därför visat sig att en deci
metervågssändare får liten publik i distrikt, 
där metervågssändningar från något av pro
gramnäten ocksa kan tas in. Decimetervågs
sändarens möjligheter att existera tillsammans 
med metervågssändare är alltså att erbjuda 
väsentligt attraktivare program. 

32 milj. TV -mottagare 
Mottagarantalet var 1/10 1954 uppe i ca 32 
milj. och ökas med nära 1/ 2 miljon varje må
nad. TV-mottagarnas tillverkningsvärde ut
gjorde 1953 1170 milj. dollars mot 300 milj. 
för rundradiomottagare. Någon direkt mättnad 
av TV-marknaden kan man ännu icke konsta
tera. En nyligen företagen undersökning visa
de, att medan 84 u/o av hushållen i New York
området har mottagare, är genomsnittet för 
USA i sin helhet något över 60 0/0. Härtill 
kommer så det inte ringa behovet av flera mot
tagar~ i samma familj. 

Priser på TV -mottagare 
Mottagarpriserna har under det senaste året 
sänkts avsevärt, bl.a. genom väntan på färg
television. F_n. tycks emellertid apparatpri
serna ha nått botten och vara på väg uppåt 
Igen. En bordsmottagare med 21" bildrör kos
tar 160--200 dollars och en enklare golvmo
del! för samma bildrör 200--250 dollars. Dyra
re kombinationsmöbler kan kosta upp till ca 
500 dollars. I särklass (1800 dollars) står en 
mottagare med 75 cm bildrör. 

15- 25 % av mottagarna tillverkas med till
sats för decimeterväg till en merkostnad av ca 
20 å 30 dollars_ En följd av de låga mottagar
priserna är bl.a. att biograf televisionen blivit 
praktiskt taget betydelselös ur publiksynpunkt. 
Dess existens märks huvudsakligen vid stora 
evenemang inom sport eller politik. 

Tekniska utvecklingen fortsätter 

Televisionens rent tekniska utveckling visar 
inte heller några tecken till stagnation och be
rör alla delar av TV -systemet, från kameror till 
mottagare_ Den största arbetsinsatsen koncen
treras för närvarande på färgtelevisionen. Se
dan det nya färgsystemet enligt NTSC' fast
lades i december 1953 har så stora tekniska 
framsteg gjorts, att färgtelevisionen nu är rea
liserbar som en publik service_ Det nya syste
mets största fördel är kompatibiliteten, som i 
princip möjliggör färgsändningar över samma 
sändare och programlinjer som används för 
monokromatisk TV. 

I praktiken måste vissa förbättringar vid
tagas på stora delar av distributionsnätet, men 
vid årsskiftet 1954-55 fanns förutsättningar 
att nå större delen av TV-publiken med färg
sändningar. Dessa sändningar kommer dock 
till en början att bli fåtaliga, ty lämpliga mot
tagare saknas. Den ökade attraktionen vid TV
mottagning i färg är inte Ilå stor att publik
majoriteten kan väntas beredd att betala mer 
än ca 500 dollars för en färgmottagare av sam
ma storlek som en vanlig TV-apparat. Först 
om ett eller två år beräknar man att bl.a. bild
rörsproblemet lösts och produktionen kommit 
igång på allvar, så att priserna kan sänkas. 
För närvarande kostar en färgmottagare med 
ca 50 cm bildrör bortå t l 000 dollars. 

TV -reklamen 

Några allmänna drag i amerikansk TV-reklam 
kanske är av ett visst intresse för svenskt vid
kommande, eh tJru våra begränsade restJfser 
givetvis gör att den omdiskuterade reklamfrå
gan far lösas efter helt andra linjer. Det är en 
allmän uppfattning hos besökande europeer, 
att en mängd amerikanska program ligger på 
en förhållandevis låg smaknivå, att den långa 
programtiden gör kosten väl uttunnad och att 
de bättre programmen för ofta störes av re
klaminslag. 

'Se BELLANDER, J: Det amerikanska färg
TV-systemet enligt NTSC. POPULÄR RADIO 
och TELEVISION 1954, nr 5, s_ 12. 
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Men motsvarande nackdelar kan, generellt 

sett, vidlåda alla system som distribuerar in
formation i samband med reklam_ För mycket 

och påträngande reklam får kanske sämre ver
kan på den känsligare publikens köplust än 
för litet reklam. Televisionen har efter endast 
~cx verksamhetsår ännu inte kunnat finna de 

lämpligaste uttrycksformerna. 
Amerikansk publik, som givetvis är ganska 

härdad mot reklam, tycks iute reagera nega
tivt inför TV-reklamen, vilken dessutom ännu 

är obetydlig ifråga om sin totala verkan på ,all
mäuheten_ En blick på USA:s reklamutgifter 
visar. detta. Är 1948, innan televisionen ännu 
biirjat i någon nämnvärd omfattning, spende
rades i USA 4863 milj . dollars på reklam. 
2262 milj. av dessa kom på dags- och vecko
prr,,;ens del samt 617 milj. på radions. Är 
19.)3 hade reklamsumman ökats till 7800 milj. 

dollars, varav dags- och veckopress erhöll 3318 
milj., radion 707 milj. (2380 stationer) och TV 
688 milj. (320 stationer). Radioreklamen har 
hållit siu ställning kanske mest på grund av 
det stora antalet bilradioapparater. Under den 
långa tid, som de flesta amerikaner tillbringar 
i bil, är ju både press och TV vanligen utan 
verkan. 

Den rikt differentierade pressen har ett stort 
övertag över televisionen, som hittills ganska 
dåligt representerat olika smakriktningar. I ett 

land som USA med goda ekonomiska resurser 
och stora tätområden kan man emellertid vän
ia sig, att en ändring till det bättre så små

ningom inträder med det ökade antalet TV
stat :oner. En första början har gjorts med sju 
staJioner, som är avsedda enbart för under
vi~:)Iling. 

TV-studior 

I USA spenderas varje dygn l milj. dollars på 

TV-programmens produktion och distribution. 
De fyra programnäten med sina egna sändare 
(20 stycken) svarar tillsammans för 60 % av 
kostnaderna och ä~ bäst utrustade, både tek

niskt och personellt. De torde vardera dispo
nera åtskilliga tiotal studior, fördelade över de 
största städerna på ost- och västkusten. Totalt 

finn s i USA 300--400 studior. 

Fig. 3. Typisk ameri
kansk TV-studio (stu
dio nr l i fig. 2). Sju 
iuteriörer, som ofta 
förekolllmer i pro
grammen ståt stän
digt klara för aktion. 

Alla programprodllcenter är givetvis tvinga

de att rationalisera i stor utsträckning för att 
hålla utgifterna nere. En ständig svå righet har 

man bl.a. i den tekniska personalens utpräg
lade specialisering, som strängt bevakas av 
fackorganisationerna. Härigenom försvåras ett 
effektivt utnyttjande av personalen, vilket kan
ske speciellt märks vid utomhusupptagningar. 
Deras omfattning har också undan för undan 

inskränkts. 
I studioarbetet använder man i vardagslag 

enkla scenerier, mer eller mindre standardise
rade till formatet, så att belysningsarrange
mangen underlättas. En stor studio utnyttjas 
ofta för uppsättning av ett halvt dussin små 

scener. Härigenom kan man reda sig med 
jämförelsevis få kameror, som flyttas från scen 
till scen. 

Landets största studior har ungefärliga di
mensionerna 35X25X15 meter, men i regel är 
storleken betydligt blygsammare. I New York 
disponerar man i viss utsträckning f.d. biograf
eller teaterlokaler. Kulisser och lampor hängs 
ibland upp i wire, varigenom de lätt kan höjas 

och sänkas. Belysningen regleras från en cen
tral pulpet med tyratronreläer. Studiokontroll
rummet ligger i anslutning till studion och 
vanligen med direkt insyn. Detta vedertagna 
arrangemang anses fortfarande ha vissa förde

lar, närmast för repetitioner och under förbe-

Fig. 2_ Typisk amerikansk TV-studio. Siffrorna betecknar: Il, 2), 3), 4) , 5),6),7),8),9) kon
torsutrymmen, 10) filmrum, U) sceningång, 12), 14) arbetsledare för teknisk personal m.m., 
13) teleprinterrum, 15) infart för transportanordllingar m.m., 16) studio nr l, 17) bakgrunds
projektor och vridscen, 18) omklädningsrum, 19) dekoratörer, 20) studio nr 2, 21) förråd och 
reservutrustningar, 22) rum för hallåman, 23) kontrollrum för bilden, 24) produktionsledarens 
plats, 25) kontrollrum för ljudet, 26) filmprojektorrum , 27) konferensrum, 28) transportanord
ningaT m.m., 29) garderober m.m. 
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redeIser. I själva studion finns ofta sittplatser 

för inbj uden publik. 
Till varje studio hör 3 å 4 kameror, monte

rade på ganska enkla vagnar. Nyttan av kame
rakranar anses knappast sådan att den upp
väger de höga aIl5kaf[ning~kostnaderna, var

för endast ett få tal stora studior är utrustade 
med kranvagnar. I stället finns ofta möjlighet 
att placera någon kamera på en plattform nära 
studiotaket, när man önskar få höjdperspektiv 

på scenen. 
Bildortikonkameran är den fullständigt do

minerande kameratypen för alla normala an
vändningar, både inom- och utomhus. Bärbara 
reportagekameror med vidikonrör har utveck

lats, men vidikonens lämplighet för studio
upptagningar med högre kvalitetsanspråk är 
ännu inte klarlagd. 

TV-filmer 

En minst lika viktig programkälla som de le
vande programmen är filmprogrammen, vilka 
ofta inspelas på 16 mm. Metoderna- för TV-av-

Tab. L Amerikanska TV-kanaler på meter
vågsområdet. 

TV-kanal 
nr 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Frekvensband 
MHz 

5~0 
60--66 
66-72 
76-82 
82-88 

174--180 
180-'-186 
186-192 
192-198 
198-204 
204--210 
210--216 

Tab. 2. Am~~ikanska TV-kanaler på decimeter
området. 

TV-kanal Frekvensband 
nr MHz 

14 470--476 
15 476-482 
16 482-488 
etc. etc. 
81 872-878 
82 878-884 
83 884--890 
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spelning har de senaste åren utvecklats snabbt 
och nu är ikonoskopet som upptagningsorgal] 
definitivt på avskrivning, ehuru en stor mängd 
ikonoskopprojektorer fortfarande torde vara i 
bruk. I stället 'användes bildortikonen, vidiko
nen och ljusfläcksmetoden. Genom att projek
torer enligt den sistnämnda metoden inte arbe
tar med lagring, kompliceras deras utförande 
av övergången Irån filmens 24 bilder/ sek till 
USA:s bildfrekvens 30 bilder/sek. Vanligen 
löses problemet med en prismatrumma och 
kontinuerligt matad ,film. 

De stora programföretagen har avdelningar 
för filmning av praktiskt taget alla levande 
program. Man kan därigenom avpassa en lämp
lig tid för utskickande av programmen över 
vissa av nätets stationer. Vidare finns i Mellan
västern fortfarande ett antal sändare utan för
bindelselinjer_ 

Bandinspelning av TV-program 

Arbetena på den av RCA lanserade videoband
spelaren' fortsätter men en kommersiellt till
gänglig apparatur väntas inte föreligga ännu 
på åratal. Den hittills byggda modellen har en 
spaltbredd på 7,5 f' och videobandbredden är 
3 MBz efter kompensering. Man använder nu 
ett tunnare band (mylarl med jämnare pulver
fördelning än t idigare. Därigenom kan band
hastigbeten sänkas till 6 a 7 m/ sek och spel
tiden per rulle blir 15 minuter. 

En firma på västkusten, Bing Crosby (I) 

Enterprise, har arbetat med en videobandspe
lare enligt annan princip. Videosignalen upp
delas på tio inspelningshuvuden med hjälp av 
pulser, vars varaktighet är ca 0,13 f'S och tids
skillnad 0,30 ,I.lS. Då videosignalen före inspel

ningen polvändes med frekvensen 0,169 MHz, 
kommer den på varje band registrerade signa
len aH ha denna frekvens med en varierande 
amplitud. På alla banden tillsammans kan man 
sålunda registrera videosignaler upp till 1,69 
MHz. Genom att periodiskt skifta pulsernas 
tidsläge relativt videosignalen kan mera infor-

'Se NILSSON, B: Magnetisk insp-elning av 
TV-program. POPULÄR RADIO och TELE
VISION 1954, nr 3, s. 16. 
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Fig. 4. Färgbildrör 
från ReA, 53 cm i 
diam. Vikt 12 kg. Pris 
175 dollar. T.h. 
ReA:s äldre 15" färg
bildrör. 

ma tion u tv innas. Då växlingen sker med 15 Hz, 
finns dock viss risk för flimring. Man använ
der 1/ 2" band som matas med 2,5 m/ sek. 
Speltiden uppgår till 15 minuter. 

TV -mottagare 

Konstruktivt befinner sig TV-mottagarna fö'r 
närvarande i ett relativt stationärt läge. Varia
tionerna mcllan olika fabrikat och tillverkning 
är löga p:HaHande och vanfigen betingade av 
produktionstekniska eller ekonomiska skäl. 
Den hårda konkurrensen har i mänga lall med
fört sådana förenklingar att apparaternas 
prestanda sj unkit. Vissa billigare apparattyper 
tillverkas dock avsiktligt för begränsade an
vändningsområden, t.ex. inom distrikt med 
hög lältstyrka. 

Prisskillnaden mellan olika mottagare be
stäms oftast av bild'rör och apparatlåda. De 
billigaste apparaterna kan ha en låda av plast
överdragen plåt men trälådor är regel, bl.a. 
därför att mottagarna då kan förses med in
byggd antenn. Golvmodeller och bordsmodel
ler är ännu ungefär lika vanliga, men de förra 
synas bli dominerande. Till många bordsmo
deller kan man köpa ett underrede, som pas
sar apparatens stil. Golvmodellerna är ibland 
hj ulförsedda eller också kan mottagarens öv re 
del med bildrör, högtalare och chassi vridas 

relativt underredet, där ytterligare högtalare 
monterats. På detta sätt kan bild och ljud bli 
njutbara över en ganska stor golvyta utan att 
apparaten behöver flyttas. Kombinationsappa
rater med rundradio, grammofon och TV j ett 
skåp minskar ytterligare i betydelse och utgör 
nu någon procent av totalproduktionen. 

Bildrör av rektangulär helglastyp dominerar 
och de vanligaste standardstorlekarna är 4.3, 
53, 60 samt 67 cm diagonal. ReA tillvel'kar 
metallmantelrör upp rill 67 cm och anser att 
de,sa erbjuder ,issa fördelar ifråga om bl.a. 
\iktbesparing och frontglasets jämnhet. Dell 
högspänningsförande metallmanteln utgör dock 
en nackdel vid rörets montering och drift. 
Större bildrör (från 53 cm) har i allmänhet 
90° maximal avböjningsvinkel och alumini~e 

rad bildskärm. Därigenom blir bl.a. kraven på 
högspänning måttliga och som regel användes 
inte mer än 18 k V. Man använder omväxlande 
elektrostatisk och magnel isk fokusering med 
samma resultat, men den senare blir något 
dyrare. 

De enklaste apparaterna har 16-18 rör och 
en nätdel utan transformator. I stället masle 
spänningsfördubhling tillgripas och rören se
riematas. Denna metod ökar nu snabbt i popu
laritet, sedan mottagarrör {ör 0,6 A seriemat
ning utvecklats. Mera påkostade mottagare 
innehåller 20-25 rör inklu~ive bildröret. De 
har då vanligen bättre MF- och LF-förstärkare 
samt effektivare störningsskydd än de enklare 
apparaterna. I delta sammanhang kan nämnas 
att de flesta modeller har tämligen snäv band
bredd, i MF-förstärkaren sålunda 6 dB fall vid 
3 MHz. Då färgen inlöres på allvar, kommer 
denna egenskap att vara en fördel, eftersom 
färgbärvågen 3,58 MHz därigenom undertrycks 

väsentligt. 

För metervågsmottagning användes oltast 
kaskodingäng, matad med 300 ohm bandkabeL 
HF-Iörstärkare och oscillatorblandare med 12-
läges trumomkopplare bildar en sluten enbet, 
som av de flesta mindre och medelstora appa
ratfabrikanter inköps från specialföretag. 
Några av de största tillverkarna (ca l miljon 
apparater/år) ,har dock en egen HF-enhet med 
däckomkopplare (»wafer switch»), vilken an
ses bl i något billigare än den andra typen. 
Fabrikantpriset på en HF-enhet är 10-12 

Fig. 5. TV-mottagarantenner för decimetervågor har aktualiserats i USA. Antennerna måste vara 
extremt bredbandiga för att täcka hela decimelervågsområdet. T.v. romballtenn, Lh. bredbandig 
dipol. Båda med goda bredbandsegenskaper. Ofta t användes kombinationsantenner som tar både 
meter- och decil11etervågsbanden. 
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<lollars. HF·omkoppluren kan ibland fjärr
manövreras, vilket blir av värde j: områden m;d 
flera sändare. 

Av nytillverkade mottagare förses 15--20 % 

med en tillsats, som medger mottagning också 
.av de 70 kanalerna inom decimetervågsbandet. 
Tillsatsen, som brukar kosta inemot 20 dollars 
i utförsäljning, består av ingångsfilter, balan
serad oscillator och kristallblandarsteg. Den 
transponerade signalen går in på en av de läg
re metervågs-kanalerna. Någon gång är HF
enheten konstruerad för lika behandling av 
metervags- och decimetervågssignaler, men 
detta torde vara till nackdel för metervagsmot
tagningen. Brusfaktorn på decimetervilg blir 
2- 3 ggr högre än den lägsta på metervåg, och 
detta faktum jämte decimetervågsstationernas 
l'inga räckvidd gör ofta mottagningen besvärlig 
på dessa frekvenser. 

Tekniken med tryckta ledningar har ännu 
inte vunnit insteg i större utsträckning. Ett par 
fabrikanter »trycken> kompletta chassier men 
oftare bel,'fänsas denna teknik till vissa appa
ratdelar, såsom bild- och Ijud·MF, synksepa
ratom och avböjningsoscillatorer. Komponen
ter trycks vanligen inte, sa när som på spolar 
över 30 MHz. 

TV-mottagarnas installation och service vål
lar numera inga bekymmer av mera generell 
natur. Vid televisionens start för 8 år sedan 
fanns däremot endast ett fåtal utbildade ser
,-icetekniker inom radiohandeln. De största 
mottagarproducenterna ansåg si'g inte kunna 
ta risken av att deras mottagare skulle komma 
i vanrykte genom dåligt handhavande. Varje 
köpare fick därför enligt kontrakt betala 50 
dollars per år för att få installation och vissa 
fria service-besök. Nu är situationen en annan 
och servicekontrakten har blivit frivilliga. Det 
finns gott om fackkunnigt folk, deras tekniska 
jljälpmedel har förbättrats, mottagarna har 

'blivit enklare och pålitligare. Dessutom är det 
en extra fördel med att anlita kunniga servicc
tekniker, som i ca 80 % av fallen kan av
hjälpa felen på plat.sen. 

TV-matlagarens framtida konstruktiva ut
veckling sammanhänger med nya principer för 
bildens syntes. Antydningar har gjorts om en 
»elektroluminiscent» bildskärm, som skulle ut
göras aven kondens.ator med transparent be
lägg och fluorescerande dielektrikum. Om pro.' 
blemet kan lösas, kommer TV-mottagaren att 
kunna utformas med ringa djup, påminnande 
om en tavla. Användningen av transistorer och 
tryckta ledningar kommer därmed att ytter
ligare aktualiseras. 

Färgtelevisionen 

Färgtelevisionen står nu inför likartade ekona· 
miska problem som den monokromatiska vid 
sin start för åtta år sedan. Utan attraktiva pro
gram säljs inga mottagare och utan mottagare 
vill ingen satsa pengar på goda program. Da
geus situation skiljer sig dock bl.a. däri att 
varje färg-TV-program också når den stora 
ordinarie TV·publiken, ehuru monokroma
tiskt. Den svart·vita televisionen var ju på sin 
tid en helt ny serviee, som krävde speciella 

I 

mottagare. Men sa småningom måste man tän-
ka sig, att de väsentligt ökade produktionskost
naderna i färg (25--50 0/.) skall medföra di

rekt utbyte för annonsörerna. Den till tiden 
relativt blygsamma programverksamhet i färg, 
som nu pågår, utgör närmast en sondering av 
annonsörernas intresse. Just i reklamsamman
hang (t.ex. varudemonstrationer) visar sig 
färgtelevisionens överlägsenhet som tydligast. 
Men därför är det inte alls säkert, att den 
kommer att utvecklas snabbare än den s\'3rt
vita televisionen. Motsatsen kan snarare antas, 
eftersom färg·TV kommer som konkurrent till 
en nära liknande service. Dessutom ger färg
innehållet ytterligare möjligheter till kritik av 
programmen, som måste drivas till en högre 
grad av fulländning för att tilUredsställa 

åskådarna. 
Man kommer säkert att finna flera program

typer (exempelvis reportage), där de ökade 
kostnaderna för färgproduktionen inte är mo
tiverade av informationsökningen. Det torde 
vara i det närmaste omöjligt att utan erfaren
het av mouokromatisk produktion direkt kun
na göra acceptabla färgprob'fum. Vidare mås
te det alltid vara ett publikintresse med både 
svart-vit och färg-TV, eftersom mottagarna 
kommer att ligga i olika prisklasser. 

Under innevarande säsong är det framför
allt de två största TV-näten, NBC och CBS, 
som sänder färg-TV-program, vardera endast 
ca 5 timmar per vecka. NBC:s tekniska l"esur
ser uppges dock n1öjliggöra 12-15 timmars 
färgprogram per vecka. Förutom filmer gcr 
man en serie direktprogram av show-typ med 
.en produktionskostnad av hundratusentals dol
lars per timme. Under höstens början bekosta-

Fig. 6. Ljud-l\'IF-enhet med tryckt ledni~gs
dragning. 

Fig. 7. Komplett TV-mottagare helt uppbyggd 
av enheter med tryckt ledningsdragning. 
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Fig. 8. Färgtelevisionsmottagare med 19" bild
rör. Fabrikat eBS. 

de sålunda Westinghouse och Oldsmobile var· 
dera ett program med landets mest kända ar
tister. Presskritiken var blandad, men rent all
mänt kan så mycket sägas, att färg-TV inte är 
ett lämpligt medium för massuppträdanden. 
Programmen sänds omväxlande från väst- och 
östkusten. Totalt finns ett tiotal inredda stu
dios. ett par mobila kameraenheter samt högst 
20 000 mottagare. 

Modifikationerna på TV-sändare, som skall 
tas i bruk för färg, är i allmänhet små. Nytill
verkade anläggningar är utförda så att de di· 
rekt kan användas för färg. De kritiska punk
terna gäller bl.a. modulationslinearitet, fre
kvensmoclulation jämsides med amplitudmodu
la tionen samt sidbandsfiltrets amplitud- och 
faskurva. Man brukar bl.a. lägga en dämp
ningstopp i detta filter vid färg bärfrekvensen. 

Också på mottagarsidan ställs ganska 
stränga krav beträffande amplitud- och fas
kurva, linearitet m.m. på de kretsar, som för 
den sammansatta färgsignalen. l\'1ångfalden 
operationer, som skall ge-nomföras i en färg
mottagare, brukar kräva ett fyrtiotal rör för 
att kunna lösas. Nyligen har RCA emellertid 
demonstrerat en 53 cm mottagare med endast 
28 rör. Som jämförelse kan nämnas, att RCA:8 
första monokromatiska efterkrigsmottagare in
nehöll 30 rör. 

Det största tekniska problemet på mottagar
sidan ligger i färgbildröret. Om färgmottagar
na skall kunna få någon spridning, milste de 
till någorlunda lågt inköpspris ge bilder av 
samma storlek som de monokromatiska motta
garna. RCA:5 nya mottagare med 5.3 cm bild
rör (pris ca 900 dollars) har ännu inte kommit 
i storproduktion, men deras äldre modell med 
38 cm bildrör siiIjes för 495 dollars. CBS och 
ett lJar andra företag tillverkar en 51 cm mot
tagare med ca 40 rör till ett pris av ca l 000 
dollars. 

En väsentlig del av apparatkostnaden ligger 
i bildröret. Endast trestråleröret har hittills 
serietillverkats. RCA tar för sitt 53 cm rör, som 
är det hittills största tillverkade för färg, 

(F orts. på sid.26) 
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TE O R I 

Beräkning av injektorjordade transislorförstär-

I POPULÄR RADIO och TE
LEVISION nr 11/ 1954 publice
rades en mera allmänt hållen 
artikel om beräkning av tran
sistorförstärkare.1 Här kom
mer en mera praktiskt in

riktad artikel om hur man di
mensionerar tonfrekvensför
stärkare med injektorjordade 
skikttransisiorer. 

T ransistorer~as fördelar framför elektronrö
ren är främst deras förmåga att arbeta vid 
låga effektnivåer och deras höga verknings
grad. Andra betydelsefulla fördelar är de små 
dimensionerna, den långa livslängden och den 
mekaniska stabiliteten. Transistorernas nack
lIelar är deras höga brusnivå, ganska höga 
temperaturberoende och (i fråga om skikt
transistorer) den låga övre gränsfrekvensen. 
Transistorns brusnivå och övre gränsfrekvens 
är emellertid beroende av tillverkningstekni
ken, och man kan utan tvivel vänta förbätt
ringar i dessa avseenden. Det relativt starka 
temperaturberoendet kan delvis kompenseras 
genom lämplig dimensionering av de kretsar, 
i vilka transistorn skall inkopplas. 

Redan i sin nuvarande form har transistorn 
mänga självskrivna användningsområden, där 
transistorernas nackdelar saknar betydelse och 
där fördelarna blir särskilt påtagliga. 

Tack vare sin förmåga att arbeta med låg 
effektförbrukning är transistorn särskilt an
vändbar i batteridrivna apparater. I denna ar· 
tikel kommer huvudsakligen att bebandlas 
kopplingar för skikttransistorer, använda 
batteridrivn\l tonfrekvensförstärkare. 

l HEDSTRÖM, O: Dimensionering av tranns
torlörstärkare. POPULÄR RADIO och TELE
VISION, 1954 nr 11, s. 20. 

, 
OC70 

Val av koppling 

Transistorn kan användas i tre grundkopp· 
lingar: med jordad bas, med jordad injektor 
eller med jordad kollektor. Dessa kopplingars 
ekvivalenta scheman, in- och utgångsresistan
ser, förstärkning m.m. har tidigare behand
lats i denna tidskrift.' 

Effektförstärkningen F" för en skikttransis
tor (Philips OC70) som funktion av belast· 
ningsresistansen för de tre grund kopplingarna 
återges i fig. 1. Som synes ger det injektorjor
dade steget den största effcktförstärkningen. 
Denna koppling ger därför bäst resultat i de 
fall man anpassar belastningen till transistor 
för maximalt effektuttag. 

Men hur blir det om man inte har impedans
anpassning för maximalt effektuttag, exempel
vis om man arbetar med resistanskoppling och 
första stegets belastningsimpedans utgöres av 
andra stegets ingångsimpedans? Man kan ock
så fråga sig, 001 man uppnår högre total för
stärkning med exempelvis ett kollektorjordat 
steg (som har hög ingångsimpedans och låg 
utgångsimpedans) inkopplat mellan två injek
torjordade steg än med tre injektorjordade 
steg. 

Det kan visas, alt även i sådana fall ger en
bart injektorjordade steg lika bra eller bättre 
förstärkning än någon anllan kombination av 
grundkopplingarna. I själva verket användes 
bas- och kollektorjordade steg med skikttran
sistorer huvudsakligen i impedanstransforme
rande syfte. I fortsättningen kommer endast in

jektorjordade ste" att behandlas. 

Ekvivalent schema och beräknings
formler 

Det injektorjordade stegets ekvivalenta sche
ma och erforderliga beräkningsekvationer visas 
i fig. 2. Att märka är, att ekvationerna ej är 

1 11---+1 
40 

• t Fp 
(dB) 

t- (r i ~ 39.Q. r b ~ 1 kn, 
rk=1,4Mn. 0=0,968) J- ~~d .. ' kt' I · 

InJe or 
30 

20 

V 
~ 

10 

V 
O 

0,1 

V 

I 
V 

V 

V 
~~ 

, 
. -' 

V 
:...-~ 

0,5 

V 

I J.,... I--

~ Jordad bas 

~ 
J \ i l ~ 

~ordad koLLekto7-~ 

5 10 

t---

50 
rt (klll-

Fig. 1. Effektförstärk
ningen Fp som funk
tion av belastningsre· 
sistansen r/ för tran
sistorns tre grund
kopplingar. Kurvor
na gäller för en skikt-

lOD transistol", Philips 
OC70. 

exakta, men de approximationer, som är gjor
da, gäller mycket bra för normala skikttransis
torer. 

Transistorn brukar karakteriseras med stor
heterna rb, r j , rk och antingen a=r m/ r" eller 
r

lll
• Dessa värden har erhållits av transistorns 

s.k. z-matris. För skikttransistorer kan man 
utan vidare sätta a=strömförstärkningsfak
torn u' 

a=u = (LH / Illj } V k = konst 

där IJJ k och ill j är ändringarna i kollektor
resp. injektorlikströmmar vid basjordat steg. 

I detta sammanhang bör påpekas, alt en del 
tillverkare ej, uppger z·matrisvärden, dvs. de 

resistanser r j, r b och r k' som återfinnes i det 
ekvivalenta schemat i fig. 2, utan använder sig 
av den så kallade h-matrisen för transistorn. 
I slutet på denna artikel finns emellertid en ta
bell för beräkning av z-matrisvärdena r j , r b' r k 

och a ur de värden, som uppgivas när man ut
går från h·matrisen för transistorn. 

Man kan naturligtvis beräkna in- och ut
gångsimpedanser, förstärkning osv. direkt med 
hjälp av nyssnämnda »h·värden», men efter
som man i så gott som all litteratur i ämnet 
använder sig av r j, r b' r k och a för att karak
terisera transistorer, är det nog enklast att 
göra en omräkning till dessa storheter. 

Förstärkningar 

Eftersom transistorn arbetar som en effektför-
I 

stärkare måste man dimensionera belastnings- ' 
och generatorimperlanserna med tanke på 
maximal effektförstärkning. Om man jämför 
två förstärkare, som drivs från samma genera· 
tor, är det inte säkert att det som vanligen 
kallas effektförstärkning, dvs. F p = p uti Pjll ger 
besked om vilken förstärkare, som ger största 
uteffekten .. Man måste nämligen även se på 
hur generatorn är anpassad till förstärkaren. 

»Anpassningsförstärkning» 

Ett bättre mått på effektförstärkningen i detta 
fall erhålles genom att in föra »anpassningslör

stärkning» F "a' som definieras som förhållan
det mellan den i ett visst fall till belastningen 
avgivna effekten och den maximala effekt, 
som generatorn kan lämna till förstärkaren. 

Denna senare effekt, P g max' erhålles ur 

p g max=V g2/ 4rg 

där V g = generatorns tomgångsspänning och . 
r g = generatorns inre .resistans. 

Den till belastningen angivna effekten P b är 

p b = (F;" i l )2r / 

där Fj=dynamiska strömförstärkningen, r/ = 
= belastningsresistansen och il strömmen från 
generatorn. Se fig. 2. 
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kare med skikttransistorer Av ingenjör GÖRAN EINARSSON 

T2 
n3f np m 2 

InJektor
jordat 

steg !!€Jrl 

InJek tor

Jordat 
steg 

r' I 

Vg'=Vg/m, 

rg'=rg /m,2 
Fig, 3, Överst: principschema för injek
torjordat förstärkarsteg med in- och ut
gångstransformator. Nederst: ekviva
lent schema för kopplingen ovan, rl'=rl · ml 

För anpassningsförstärkningen, F pa' fås då 
följande samband 

Fpa =4rgrli2iJ2/ Vi 

Men då Vg= iJ(rg+Rll ) erhålles: 

Fpa = 4rgrl?/ (r g+Rll )2 

Värdet på R
l1 

kan erhållas ur ekvationen 
som anges 'tinder fig, 2. 

Transformatorkopplade steg 

För kopplingen i fig, 3 a gäller det ekvivalenta 
schemat i fig. 3 b, 

Beräknar vi nu Fpa för kopplingen i fig, 3 h 
får vi 

Fpa =4r'g' r't" Fi2 / (r'g+Rll) 2 

Undersöker vi nu vilka värden på r' t och 
r' g som ger största möjliga anpassningsför
stärkning Fpa max får vi med samma approxi
mationer som i fig , 2 följande samband 

r/l max = 

= rk(l-a) ,y[rb' (l-a)+rY(ri+rb ) ' (l-a) 

r'g max =Y(ri+rb) [rb+ {r;l (l-a) }J 

F = 
pa max ---''''-'7:'- -" 

= a2rk / {v'ri+r b(l-a) + Y(ri+rb)/(I-a)}2 

Om vi närmare undersöker dessa ekvationer 
finner vi, att Fpa maX erhålles när r't=R22 och 

Injektor
jordat 
steg 

r'g = R
ll

, dvs. när anpassning råder både på 
generator och belastningssidan. Detta är ju 
också att vänta. Har vi alltså en tvåstegs trans
formatorkopplad förstärkare enligt fig. 4, ' vil
ken skall anslutas till en generator med rg = 50 
kohm och en belastning r/ = l kobm får vi 
maximal effekt i rt om transformatorernas 
omsättningstal väljes för maximalt effektuttag. 

Exempel: 

Ett exempel må klargöra hur beräkning sker. 
Antag att vi i lransistorförstärkare i fig. 4 har 
OC70, som har föl jande data rj = 39 ohm, 
rb=lOOO ohm, r,,= 1,4 Mohm, a=0,968. Med 
ekv. ovan får vi följande värden 

r' l max = 65 kohm 
r'g max =1510 ohm 
F/Ja max=38,1 dB 

De tre trans forma torerna . skall således ha 
följande omsättningstal 

m1 =Y(r gir'g max) =y(50 000/1510) - 5,75 

m2 = y(r1 max/r g max)-

=Y(65 000/1510) -6,56 

Totala effektförstärkningen hos denna för
stärkare blir 2'38,1=76,2 dB. Hade vi inte an-

InJektor
jordat 
steg 

T3 
m3=n5/ n& 

!!€Jrl 

Fig. 4. Tvästegs transformatorkopplad transistorförstärkare. 
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rb 
ork(il' iz} 

r~ B=+-
I 

-=- rv 

r 9 
II iz I 

I r, ~ r I 

9 RII I I 
Vg rv - I I i 

r, «(l'-o)rk; rb«rk; 
rm -=0 
rk 

Ing~ngsresistons RI\ 

rk + r l 

RII = rb+ r , rk(l-o)+rl 

utg~ ngs resistans Rn 

ark + r 9 
Rzz = rk(l-o) + rj 

rj + rb+rg 

Spönn ings förstör k n ing F. 

F. = 
-orkTI 

r~ [r,<rb(l-o)] + r,(rj .rb) 

st römförstärk ning F·, 

F, 
a = 

1-0 +(rlf rk) 

Effektförstärk n;ng Fp 

F _ OZrkz rl 

o - [rk(l-o) Hlj{rk[r, .rb(l -a)] + rl(r j +rtJ} 

Fig. 2. Ekvivalent schema och approximativa 
beräkningsekvationer för injektorjordat tran
sistodörstärkarsteg med skikttransistor. 

vänt några transformatorer alls i föregående 
exempel utan byggt en resistanskoppJad för
stärkare med angivna transistorer, generator 
och belastning hade vi fått en anpassningsför
stärkning på högst 47,2 dB. 

Beräkning av förkopplingsmotstånd 

I det följande bebandlas p·n-p transistOTer~ 

men beräkningarna gäller även n-p-n transisto
rer om de i figurerna ingående emk :erna pol
vändas. 

Transistorn skall som bekant ha en viss ne
gativ förspänning på kollektorn och en (be'
tydligt mindre) positiv förspänning på injek
tOrn. Ett sätt att erhålla dessa förspänningar 
är att använda två batterier enligt fig. 5. 
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R2 

Fig. 5. Transistorförstärkare med två batterier 
El och E2 för erhållande av viss negativ för· 
spänning på kollektorn och en positiv förspän· 
ning på injc~torn. 

Yid beräkning av Illotståndsvärden i detta 
sammanhang har man användning för den s.k. 
stabilitetsfaktorn S, som definieras enligt föl· 
jande 

där !J[/~ = ändring i kollektorlikströrnmen och 
Al ko = motsvarande ändring i kollektodik· 
strömmen vid injektorströmmen lika med noll. 
Enär transistorer har ett ganska högt tempera. 
turberoend e, kan I ko öka cirka 10 gånger vid 
en temperaturstegring av 25°. S är ett mått på 
h ur ändringar i I ko inverkar på I k och därmed 

Rl 

tl. 
R) 

R2 R, -E 

T 
Fig. 6. Schema för transistorförstärkare med 
endast ett batteri E, som samtidigt ger erfor· 
derliga förspänningar på injektorn och kollek
torn. 

även på arbetspunkten och förstärkningen. I 
praktiken utgår man från att S = 3 äl" tillräck
I igt i normala fall. 

Om man gör vissa förenklande an taganden 
får man fram följande ekvationer för bestäm
mande av Rl' R2 och E

2 
i fig. 5. 

R
l 
= E

l 
[l- S(l-a )] / (I,,-I

ko 
·S) 

R2=El (S-l) / (lk-17.:0 ·S) 

E2 = V lc+I"RI- R2 [llc ( l-a )-Iko ] / a 

Yanligare än att använda två batterier för 
erhåUande av förspänningar är att använda 
endast ett batteri enligt fig. 6. 

RR 20 I k=O,5mA 2,5)-1 ut 
In 2,5}-l 
o------jl------.---+---t 

lk 2,5)J 2,2k 2,5)J 2,2 k 

Fig. 7. Koppling för resistanskopplad transistorförstärkal'e med skikttransistor (Radio Recep
tor, typ RR20). Yolymkontrollen utgöres av ett variabelt motstånd på l ko hm i slutstegets in· 
jektorkrets. Erforderliga förspänningar erhålles från ett 2 Y·batteri. 

RR20 Ik =O.5mA RR20 l~ ~1,5mA 

I~II 

+J 
2V 

Fig. 8. Schema för transformatorkapplad transistorförstärkare med skikttransistorer. Belas t· 
ningen utgöres aven hörtelefon. Erforderliga förspänningar erhålles från ett 2 Y·batteri. 

Vi får även här en stabilitetsfaktor S, som 
definieras på samma sätt som i föregående 
fall. \ 

Om man gör. vissa förenklade antaganden 
får man nu följande ekvationer för bestäm
ning av Rl' R2 och R3 

Rl = a (E-R/k-V,, )/ (I,,-Iko ) 

Rz = R
l
R

3
(S-1) / [R

j
S c<-(S-1) (R

l 
+Ra») 

R3 = E(S- l) / (I",-Iko ·S) 

Om man jämför dessa båda kopplingar fin· 
ner man, att två batterier ger bästa totala verk· 
ningsgraden, men vinsten är i allmänhet bara 
omkring 20 °/0. 

Beträffande stabilitetsfaktorn S gäller, att 
j u bättre stabilitet man vm ha dess sämre to · 
tal verkningsgrad får man. Detta hällger sam
man med alt R

l
, R

2 
och R

3 
förbrukar mera av 

ba tterieffek ten. 

Praktiska kopplingar 

I fig. 7 och 8 visas ett par exempel på resis
tans- och transformatorkopplade fi>rstärkare 
byggda enligt qvanstående principer. I kopp
lingarna har använts hörapparattransistorer 
(Radio Receptor, typ RR 20) . 

I Hg. 7 är potentiometern på l kohm en 
volymkontroll. Det framgår av ekv. (5) , att en 
ökning av rj,minskar förstärkningen. 

Då impedanserna i en transistorförstärkare 
är förhållandevis låga, får man tänka på, att 
välja de ingående kondensatorerna stora nog 
(lO ,uF som kopplingskondensatorer är exem
pelvis inget ovanligt) . 

I fig. 8 visas ett schema för en transforma
torkopplad förstärkare. Belastningen utgöres 
av en hörtelefon, och man justerar kollektor· 
strömmen i sista steget till ett lämpligt värde 
med R. På grund av den låga hatterispänning
en och den höga kollektorströ=en har resis
tansen i injektorgrenen utelämnats i sista 
steget. 

Tab. 1. Formler för omräkning från h till z

rnatris vid transistorer. 

,1 /, = I hu h.12
1 h h h h h

2l 
h

22 
= 11 22- 21 22 

1) Jordad bas 

r; = ( ,1h-h12 ) /h22 
rb =h12/h22 

rk = O-h12 ) /h2! 

a= (h2l+h12) / (h12-1) 

2) Jordad injektor 

r j =h'12/ h'22 

rb = (,1/i'-h'12) / h'!2 

rk = (l+h'2l) / h'22 

a= (ft'2l+h'12) / 0+/1'21) 

h betecknar värd!en vid jordad bas, h' beteck
nar värden vid jordad injektor 
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.Fickmottagare med transistorer 

E n fickmottagare bestyckad enbart med tran
sistorer serietillverkas nu av ett amerikanskt 
företag, Regency, i Indianapolis_ Den nya mot
tagaren är inte stort större än en tekopp och 
inhyst i ett hölje av storleken 7,5 X I3 X 3 cm_ 
I mottagaren ingår batterier, inbyggd ferrit
antenn och en permanentdynamisk högtalare_ 

I den nya mottagaren har använts några nya 
typer av transistorer, som utvecklats av Texas 
Instrument Ine_, Dallas, som är det första före
tag som börjat massproducera billiga transisto
rer med hög förstärkning och lämpliga att an
vända vid högfrekvens_ 

+ 

2,2k 100 k 

t.70k 

Transistorerna är skikttransistorer av n-p-n
typ_ De har en effekt förstärkning av cirka 34 
dB i MF-stegen och 40 dB i LF-steget, för
stärkningssiffror som tidigare endast uppnåtts 
laboratoriemässigt. Schemat för mottagaren 
visas i fig_ L Som synes består den av ett blan
dar- och oscillators teg, åtföljt av två MF-steg, 
varav ett förefaller att ha automatisk förstärk
ningsreglering. Hela mottagaren matas med 
ett 22,5 volts batteri. I slutsteget ingår också 
en transistor, vars uteffekt dock inte uppges. 

(Radio & Television News nr 1/ 55) 

ln 
2,2 k 

ln 
2,20 

2,7 k 560 2.7. 

Fig. 1. Principschema för transistormottagare med transistorer i såväl blandarsteg som MF- och 
LF-steg_ Detektorn utgöres aven kristalldiod. 

"Hörglasögon" med transistor 

E n tysk firma, AkLLmed, Berlin , har börjat 
tillverka glasögon kombinerade lJ.led börappa
ra lur. I ena skalmen till glasögonen är inbyggt 
en 3-stegs miniatyrförstärkare och en kristall
mikrofon. Fyra trådar, inbyggda i glasögonens 
»[ront», leder över till andra skalmen, där bat
terier, volymkontroll och hörlur inbyggts. När 

Fig. L Principschema för »hörglasögon» med 
transistor från AkLLmed. 

glasögonen viks ihop bortkopplas automatiskt 
batterierna från förstärkaren. 

Hörluren i bortre änden på ena glasögon
skalmen fortsätter i en akustisk ledning som 
införes i örat. För apparaten användes dels en 
2 volts gastät nickel-kadmium-ackumulator 
(som kan uppladdas med ett lämpligt nät
aggregat) och ett 15 volts anodbatteri. 

I den mån man kan ersätta subminiatyrrören 
med transistorer bortfaller det relativt klum
piga I5-voltsbatteriet och därmed kan man yt
terligare minska på dimensionerna för dessa 
»hörglasögon». 

Principschemat för förstärkaren visas i fig. 
l. Som synes är de två första stegen bestyckade 
med subminiatyrrör, DF64 eller DF651, under 
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, 

Fig. 2. Transistormollagaren har som synes 
mycket blygsanuua ytlermått. 

33k 11m 

2)J 
1k J.:1117-+-t-{ 

3,9 k 

Fig. 2. Hörapparaten är inbyggd i glasögonens 
båda skalmar. 

det att det i slutsteget ingår en skikuransistor. 
Oe7l. En transformator med spänningsolllsätt
ning, 34 : l, ombesörjer lämplig impedansom
säuning till skikttransistorn. Volymkontrollen 
består helt enkelt av ett variabelt motständ pa
rallellt över hörluren. 

(Radio menlor, nr 2/ 55.) 
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Amerikansk TV. ... • 
(Forts. jr. sid. 21) 

' ett • fabrika tionspris på 175 dollars. Detta 

rör har metallmantel och r n maximal avböj· 
ningsvinkel på 70°. Elektronkanonen har för· 
korlats, \'arför rörets lotallängd blir 64 cm mot 
60 cm för ett vanligt 53 cm bildrör (70°) . Vik
ten uppgår t il! ungefär 12 kg. 

Inlensiva arbeten pågår i avsikt att förenkla 
. och förbilliga färgbildröret_ Enkelstråleröret är 
en möjlig utvecklingslinje och det medger bl.a. 
ett bättre Ij usutbyte än trestråleröret, där 
skhggmasken upptar största delen av stråle!
fekten. Medan trestråleröret arbelar med 
simultana färgsignale~, kräver cnkelstråleröl'ct 
konsekutiva signaler, och detta torde med
föra vissa komplikationer i kretsarna. Phileo 
utvecklar ett enkelstrålerör med »sekundär
emissionsind ex», dvs. strålens läge indikeras 
genom sekundäremission från den ahuninise
rande bildskärmen. Lawrence's enkelstrålerör, 
som går under namnet Chromalron, tycks f.n. 
vara föremål för större intresse utom än inom 
VSA. 

Ratheiser -Keclik -Schröder: 

RADIOTEKNISK Upp

SLAGSBOK 

En oumbärlig handbok såväl på 
radiolaboratorier som för den 
experimenterande radioamatören_ 
Ett radiotekniskt standardverk 
på svenska språket! 

287 s. Pris 26 : -

RADIOTEKNISK ÄRSBOK 
1953-1954 

Utgör ett utmärkt komplement 
till radiotekniska uppslagsverk. 
Bör inte saknas i någon radio
mans bokhylla. 

208 s. Pris 12 : -

Jan Bellander: 

GRAMMOFONAVSPELNING I 
TEORI OCH PRAKTIK 

128 s. Pris 9: 50 

C J LeBel: 

MAGNETISK INSPELNING 
PÄ BAND OCH TRÄD 

62 s. Pris 4: 50 

Ando-Schröder: 

ENGELSK-SVENSK RADIO
TEKNISK ORDLISTA 

62 s. Pris 4:-

Schröder: 

TYSK-SVENSK RADIOTEKNISK 
ORDLISTA 

62 s- Pri.s 5: 50 
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T[K~15KT 

Fotocellen 
och dess användningsområden 

(Forts .) 

Fotoelektriska multiplikatorer 

I vissa fall , då man arbetar med små ljusinten
siteter av icke-oscillerande natur, lämpar sig 
inte de tidigare beskrivna fotocellerna, som 
skulle kräva otympliga likspänniugsförstärka
re, för att ge mätbar indikering. För dylika 
ändamål har man konstruerat speciella foto
celler med s.k. elektronmultiplikatorer. 

Principen för dessa fotoelekiriska elektron
multiplikatorer framgår av fig. 16, som visar 
elektroduppställningen i en fotocell av multi
plikatortyp. I fotocellen ingår en lj uskänslig 
yla (U), en anod (10) och ett antal s.k. dyno-, 
der 0-9). Dynoderna utgöres a\' »metall
skålaD> belagda med ctt ämne, som har hög 
sckundäremissionsfönnåga. Då dynoderna träf
fas av elektroner, uppkommer därför sekundär
emission, dvs. de infallande elektronerna fri
gör vid nedslaget ett antal nya elektroner. 
Symbolen för en fotocell av multiplikatortyp 
visas i fig. 17_ 

Till .fotocellens elektrod er påföres arbets
spänningar enligt schemat i fig. 18. Som synes 
är dynoderna förlagda till successivt ökande 
potential i förhållande till varandra och likaså 
är första dynoden (1) positivt förspänd i för
hållande till den ljuskänsliga elektrodytan 
(U). Anoden har även posi tiv potential i för
hållande till sista dynoden i kedjan (9). 

Verkningssättet för denna typ av fotocell är 
följande (jfr fig. 16). När den ljuskänsliga 

1- 9 = llynoder 

Anod /''- Skörm av 
glimmer 

Fotokatod 

Fig. 16 . . Principen för ,foloelektrisk eleklron
multiplikalor. 

Fig. 17. Schemasymbolen för fotoelektri sk 
elektronmultiplikator. 

ytan (11) träffas av infallande ljus, frigöres 
elektroner, som attraheras, av den närmaste dy
noden (1). När en cleklron slår ner på denna 
dynod, uppstå r ett antal sekundärelektroncr, 
som i s in tur attraheras av nästa dynod (2)_ 

Var och en av dessa elektroner ger i sin tur 
när de träffar denna dynod upphov till ett an
tal nya sekundärclektroner, som sedan aUra- , 
heras av nästa dynod (3) osv. Vid varje dynod 
multipliceras autalet elektroner, och antalet 
från den ljuskänsliga ytan frigjorda elektroner 
»multipliceras» på så sätt undan för undan till 
ett enormt mycket större antal, som slutligen 
nÄr anoden (10). 

På della sätt kan en förstärkning upp till 
108ggr erbåUas. Se fig. 21 och 22_ 

Denna typ av fotoceller har få tt vidsträckt 
användning vid spektralanalys och för upp
mätning av mycket små ljusintensi teter, exem
pelvis inom astronomien och spektrometrien. 

1an har också konstruera I dylika fotoceUer, 
som är känsliga för radioaktiva partiklar och 
SOUl därför kan utnyttjas för påvisande av l'a
dioaktivitel. Dessa senare s.k. scintillations
räknare bes tår aven multiplikatorcell och en 
fluorescensskärm eller kristall, som då den 
träffas av radioaktiva partiklar ger upphov till 
ell svagt ljus, som därvid påverkar en foto
elektrisk multiplikator av nyss angiven typ. 
Härvid uppstår elektriska s trömpulser svarande 
mot de uppstående ljusglimtarna, och man får 
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Fig. 18. Schema för inkoppling av lämpliga 
arbetsspänningar för fotocell av multiplikator
typ RCA 931-A. 
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A/lm 
Tab.3. Data för fotoceller av elektronmultiplikatortyp från ReA. I 

r-
lP21 lP22 lP23' 931-A 5819' 10 / 

V 

Katod typ A A A A A 
Katodyta cm2 1,9 1,9 1,9 1,9 11 
Känslighet (A/ lm) ' 30 0,6 20 20 24 

/ 

I- / - -
/ 

1örkström ("A) 0,1 0,25 0,1 0,1 0,05 
, 

, 
Max. anodspänning (V) 1250 1250 1250 1250 1250 

/ 
/ 

fax. anodström (mA) 10 5 10 7,5 
Strömförstärkning 2.106 2 . 105 1 ' 106 1 ' 106 6 ' 10" i 
l Avsedd för scintillationsräknare. 
2 Hög känslighet för ultraviolett strlilning. 
"Vid 100 V ,per dynodsteg och 100 V mellan 
sista dyrlOd och anod. 

därigenom efter förstärkning i multiplikatorn, 
pulser som kan räknas, varvid informationer 
rörande radioaktivitetens intensitet erhålles. 

Aven för de fotoelektriska multiplikatorerna 
använder man samma typ av katodmaterial 
~om för de tidigare genomgångna fOlocellerna . 
Man har alltså katoder av e eller A·typ med 
samma speklralkänslighet som dessa. 

I tab .. 3 aterfinncs data för några ameri· 
kanska fotoceller av multiplikatortyp (fabri· 

~at: ReA). 

Fotokonduktiva fotoceller 

När vissa metaller, exempelvis selen, träffas av 
ljusstrålning, ändras den elekli'iska resistan
sen hos metallen, och denna ändring är inom 
vissa gränser proportionell mot det , infallande 
ljuset. 

Om sålunda en selencell förbindes i serie 
med en spänningskälla och en galvanometer 
får man ett visst utslag på galvanometern. Rik
tas därefter ljus mot cellen, ändras galvano
meterns utslag. D;l belysningen ökar, mins
kar resistansen i cellen, under det att re
sistansen uppnår sitt nominella värde, (»mör
kerresistansen»), när ljusstyrkan är lika med 
O. Denna typ av fotoceller benämnes fotokon
duktiva fotbceller. 

Fotokoncluktiva fotocell er uppvisar en viss 
tröghet i det att resistansminskningen vid 
plötsligt ljusinfall sker successivt, till en bör
jan snabbt men sedan allt långsammare. Trög
heten är beroende av cell typen och ljusintensi
teten. En annan tröghet hos fotoceller av denna 
typ är att en plötslig minskning av infallande 
ljus medför en långsammare resistansändring 
än vid en plötslig ökning av' ljusinfallet. En 
annan egenhet hos fotoceller av denna typ är 
att mörkerresistansen varierar beroende på 
omgivningens temperatur, luftfuktighet och 
den tid cellen varit utsatt för ljus. Selenfoto
celler, som anbringas i evakuerat glashölje, 
återgår dock nästan ögonblickligen till sin 
rnörkerresistans efter exponering vid låg ljus
intensitet. Mörkerresistansen varierar för oli: 
ka typer av celler mellan 5 och 500 ohm_ 

Fotokonduktiva fotoceller har hittills huvud
sakligen kommit tin användning i kamerarör 
för television' . 

1 BJURSTRöM, L: Vidikonen - en ny typ av 
TV-kamerarör. POPULÄR RADIO, 1951 nr 
4, s. 10. 
NILSSON. B: Kamerarör för television. RA
DIO och TELEVISION, 1952, nr 12, s. 16. 
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Fig. 19. lVIåttuppgifter för fotocell av multi
plikatortyp (ReA 931-A). ,3 
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Fig. 22. la- a~~~vaför- el~ktronmultjplikator 
931-A från ReA. Gäller för 120 V spänning 
mellan dynoderna. U u av.er spänningen mellan 
dynoden 9 och anoden. Jfr fig. 18. 
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Fig, 21. Känsligheten j A/ lm som funktion av 
arbetsspänningen (spänningen mellan dyno
derna) j elektronmultiplikator ReA 931-A. 
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Fig. 20. Elektron
multiplikator, typ 
5819 från ReA. 
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/' r Fig. 23. Källslighetskur

va för fotokonduktiv fo-

/ 
'-

'tocell typ 61SV från 
Mullard Ltd. Som synes 
max. känslighet inom 
ultraröda området. 
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Fig. 24. Ia-Ua-kuTVorförfoto
konduktiv fotocell typ 61SV 
från Mullard Ltd. Känslig
heten är proportionell mot 
pålagd spänning. ArbetsJin
jer för l Mohm resp. 2 Mohm 
inlagda dels för U a = 250 volt 
och , dels för Ua =lOO volt. 
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Fig. 25. Fotokonduktiv fotocell från AEG, typ 
Fw6. " 

Fig. 26. Principiell uppbyggnad av fotocell av 
spärrskiktstyp. 

r~r:rf~lJRb 
L _ ___________ ...J 

Fig. 27. Ekvivalent schema för fotocell av 
spärrskiktstyp. 
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Fig. 28. Tomgångsspänllingen El som funktion 
av belysningen för fotocell av spärrskiktstyp. 
Fabrikat: S iiddeutsche Apparatejabrik GmbH 
(SAF) . 
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En fotokonduktiv fotocell av speciellt slag 
tillverkas av Mullard Ltd. Denna fotocell med 
typbeteckningen 61SV karakteriseras av myc· 
ket hög ki nslighet för infraröd strålning och 
kan därför användas för att registrera tempera· 
turvariationer från strålningskällor vid så låg 
temperatur som +100 0 C. Se fig. 23. 

Ia-Ua-diagram för fotocellen 61SV med be
lysningen i millilumen som parameter visas i 
Hg. 24. Känsligheten (,uA/lm) för denna typ 
av fotocell är linjärt proportionell mot den 
anlagda spänningen, som dock inte får över
skrida 250 V. Tidskonstanten för fotocellen är 
omkring 75 ,usek., vilket medger registrering 
av relativt snabba förlopp. 

Fotoceller av spärrskiktstyp 
Ytterligare en annan typ av fotoceller är såda
na i vilka ingår ett s.k. spärrskikt:'. I dessa om
vandlas en del av den infallande strålnings
energin direkt i elektrisk energi. I motsats till 
fotocellema av elektronrörstyp och de foto
konduktiva cellema, som kräver yttre ström
källa för att fungera på önskat sätt, alstrar fo
toceller (eller fotoelement) av spärrskiktstyp 
vid bestrålning av ljus själva en elektrisk spän
ning. 

Uppbyggnad 
Fotoelement av detta slag är i allmänhet upp
byggda i princip på det sätt som visas i fig. 26. 
Som underlag för ett 0,05 mm tjockt selen
skikt (2) användes en metallplatta, vars yta 
har ruggats upp (I). Genom speciell värme
behandling överföres selenet till lämpligt kri
stalliniskt tillstånd. Selenskiktet är täckt av en 
tunn motelektrod (4), som förutom god ljus
genomsläpplighet måste besitta tillräcklig elek
trisk ledningsförmåga. Till följd av de spe
ciella energiförhållandena mellan den lju"ge
nomsläppliga motelektroden och det angrän
sande selenskiktet utbildas ett spärrskikt 
(3) . För att erhålla effektiv ströinavgång .från 
det tunna genomskinliga täckskiktet (4) an
bringar man på detta kontaktstrimIor, exem
pelvis i fig. 26 i form aven ring. l\Iotelektro
dens yta skyddas mot atmosfärisk och mcka
nisk inverkan genom ett lämpligt lack. 

1 Se exempelvis Radioteknisk Ärsbok 1952, 
s. 13. 
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Fig. 29. Kortslutningsströmmen l k som funk
tion av belysningen för fotocell av spärrskikts
typ (SAF) . 

Verkningssätt 

Verkningssättet för fotoelement av spärr
skiktstyp är följande : Det infallande. ljuset 
absorberas i selenskiktet, varvid elektroner ut
löses, som genomtränger spärrskiktet. Elektro
nerna som nå tt in i det ljusgenomsläppliga 
skiktet flyter därvid till största delen över' 
kontaktringen till belastningsmotståndet och 
från detta via basplattan tillbaka till fotoel e
mentet_ Kontaktringen är allt så den negativa 
och basplanan den positiva polen i ett foto 
element av detta slag. 

Ekvivalent schema 

Det ekvivalenta schemat för ett fotoelement av' 
spärrskikt styp (eller »selcnfotoelement») visas· 
.i fig. 27. Här återfinnes en ideell fotocell , 
som arbetar tröghetslöst för den infallande-
ljusmängden och omvandlar denna i en mot 
ljusmängden proportionell elektronström. Se-
lenlikriktaren D ligger parallellt med fotocel
len och represent erar den likriktning, som upp
träder i spärrskiktet. Denna likriktning sker 
genom den spännings beroende och samtidigt 
ändliga resistansen i resp. strömriktningar. 
Dessutom är spärrskiktet shuntat med en viss 
kapacitans, som i det ekvivalenta schemat re
presenteras av en kondensator C. Värdet av· 
denna kondensator håller sig omkring 0,04 ./.IF 
per cm" ljuskänslig yta (vid obelyst fotoele
ment). R j betecknar den linjära inre resistan
sen hos anordningen, exempelvis övergångs
resistansen mellan selenskikt och basplatta. 

Vid litet resistansvärde på belastningsmot
ståndet Rå stiger den al' fotoelementet avgiv
na strömmen i stort sett proportionellt mot be
lysningen. Det är emellertid att beakta, atl 
totala inre resistansen även är beroende av
resistansen i selenlikriktarens (D) genom
släppsriktning och denna är beroende av den, 

alstrade strömmens storlek. 
Vid högt \'ärde på belastningsresIstansen sti

ger utgångsspänningen hos fotoelementet 
snabbt, varvid dock samtidigt den genom lik
riktarcellen D uppstående strömmen ökar. Vid 
tilltagande .belysningsstyrka stiger därför fo-
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Fig. 30. Maximal eHekt Pilla);' som funktion av 
belysningen för foto cell av spärrskiktstyp 
(SAF) . 
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Tab. 4. Data [ör fotoelement av spärrskiktstyp 
från Siiddeut.sche Apparatejabrik GmbH 
(SAF). 

Ljuskänslig 
Typbeteckning yta Anm. 

cm2 

902101- 1,4-- \ runda 902108 69 J 
T 902 110- 0,2-1 kvadratiska el. 
T 902131 55 f rektangulära 

toströmmen inte längre proportionellt mot be· 
lysningsstyrkan. 

Vid oändligt hög belastningsresistans, dvs. 
då element arbetar i tomgång, är strömmen 
genom likriktaren D = den a v det infallan· 
de ljuset alstrade fotoströmmen. Då resis
tansen i genomsläppsriktningen i likriktaren 
minskas exponentiellt vid stigande spänning, 
stiger tomgångsspänningen inte linjärt utan 
j stort sett logaritmiskt med tilltagande be
lysning. 

Känslighet 

Strömavgången. från ett fotoelement beror inte 
endast av belastningsresistansen och inten
siteten av det ljus, som faller på den ljus
känsliga ytan. Även storleken av den utnytt
jade ytan och förhållandet mellan den belysta 
ytan och den totala ljuskänsliga ytan hos foto
elementet har betydelse för strömmens styrka. 
Vid en ofullständigt belyst elementyta gör sig 
sålunda inre resistansen hos den tunna Ij us
genomsläppliga elektroden märkbar, så att fo
toströmmen inte tilltar linjärt med belysnings· 
Si yrkan. 

Elektronströmmen per cm2 belyst yta och 
per lux Ij usström är av storleksordningen ca 
;)' 10-8 A. 

Karakteristikor 

F,ig. 28 visar tomgångsspänningen Et i volt 
för ett fotoelement vid tomgång. Tomgångs· 
spänningens storlek är i stort sett oberoende 
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Fig. 31. Värdet på det belastningsmotstånd 
Rb, 'som ger maximal effekt (vid l cm" belyst 
yta), och belysningen för fotocell av spärr
skiktstyp (SAF). 

av ytans storlek hos fotoelementen. Fig. 29 
visar för samma belysningsområde sambandet 
mellan belysning och kortslutningsströmmen 
I k i ,..A per cm2 belyst yta. Slutligen visas i 
fig. 30 den maximalt uttagbara effekten i watt 

per belyst cm2 fotoelementyta (P"lQx) som 
funktion fLV belysningsstyrkan. 

Ett fotoelement avger maximal effekt, när 
dess inre resistans är = belastnings!esistansen. 
Den maximala effekten blir därför ungefär
ligen 

Sammanhanget mellan det värde på , belast
ningsresistansen (R b), som ger maximal effekt 
(vid l cm2 belyst yta), och belysningsstyrkan 
visas i fig. 31. 

För fotoelement med annan storlek på den 
belysta ytan erhålles fotoströmmen I", och 
maximala effekten Pmaa; ur kurvorna i fig. 29 
och 30 genom att de erhållna värdena multi 
pliceras med den belysta ytan i cm2• Belast
ningsresistansen för max. effektuttag är där
emot omvänt proportionell mot storleken av 
den belysta ytan. 

I fig. 32 visas slutligen fotoströmmen (I) 

som funktion av belysningsstyrkan för ett litet 
(3,2 cm2 ), ett medelstort (12,5 cm2 ) och ett 
stort fotoelement (28,3 cm2 ) vid 100 ohms be
lastningsmotstånd. Samtliga ytor antages be
lysta över totala ytan. 

De hittills angivna värdena gäller för kon
tinuerligt ljus. Vid växlande ljus inträder vid 
frekvenser över 1000Hz egenkapacitansen i 
bilden, och man får lägre utgångsväxelspän
ning än vid kontinuerlig belysning. 

Spektralkänslighet 

I fig. 33 visas spektralkänsligheten för ett 
fotoelement som funktion av ljusvågIängden 
i Ångström. I samma diagr~m är också in
ritad spektralkurvan för det mänskliga ögats 
känslighet, varav framgår att fotocellen har 
i stort sett samma känsligbetsomrade som det 
mänskliga ögat. Ännu bättre anpassning mel
lan ögats känsligbet och fotoelementets käns-
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Fig. 32. Fotoströmmen I som funktion av be
lysningen för fotoelement av spärrskiktstyp 
(SAF) för a) ett litet element (3,2 cm'), b) 
ett medelstort element (12,5 cm') och c) ett 
stort fotoelement (28,3 cm') . 
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Fig_ 34. Ett urval fotoelement av spärrskikts
typ från SAF. 

lighet kan erhållas genom inkoppling av färg. 
filter. 

T emperatuikoej jicienten 

Temperaturkoefficienten för kortslutnings
strömmen I k för ett selenfotoelement kan för
SlUDmas vid normala temperaturområden -20 
till +40°. Tomgångsspänrungen avtar med 
tilltagande temperatur och blir = O vid. omkring 
+200° C. 

Livslängden för ett selenfotoelernent är teo
retiskt obegriinsat. Man måste dock skydda 
fotoelementet från inverkan av hög fuktighets
grad (>95 010) och vissa frätande ångor (ex. 
av kvicksilver, klor m.m.). För normal luft
fuktighet erbjuder lackeringen på elementet 
tillräckligt skydd. Temperatur över +50° 'mås
te undvikas. 

I tab. 4 upptas data för några olika typer av 
fotoelement tillverkade av det tyska företaget 
Siiddeutsche Apparatejabrik GmbH (SAF). 

(Forts.) 

8000 
Å-

Fig. 33. Känslighetskurva för fotoelement av 
spärrskiktstyp (SAF). 
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FOR SANDAREAMATORE R 

•• 
Overtonsgenerator 

för amatörbruk 

Av ingenjör TAGE ANDERSSON 

SM6ACN 

Fig. 5_ Övertonsgeneratorn kan lämpligen monteras på en liten alu
miniumvinkel. 

I nedanstående artikel beskri
ves en enkel övertonsgenerator, 
med grundtonen 50 eller 200 
kHz, som kan användas vid 
kaHbrering av amatörmotta
gare eller för att under pågå
ende trafik kontrollera att en 
signal ligger inom det tillåtna 
frekvensbandet. 

D e frekvensband, som upplåtits åt sändare
amatörerna är ju inte liärskilt breda och är ju 
dessutom till trängseln fyllda_ Detta ställer 
givetvis stora krav på frekvensstabiliteten i 
amatörradioutrustningar. Ofta nog måste tra
fiken läggas mycket nära amatörbandenf; 
gränsfrekvenser, och dänid uppträder ofta 
problemet att snabbt avgöra, om egna statio
nens eller motstationens signal ligger på till
låtet frekvensområde_ 

Här skall beskrivas en enkel anordning, 
som möjliggör noggrann hestämning av fre
kvensen: en s_k. »bandkalibrator»_ Den be
stå r aven kristallstyrd oscillator, rik på över
toner (den kallas av denna anled ning också 

+ + 

Fig. 1.. Schema för kristallstyrd multivibralor. 
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»övertonsoscillator»), som ger signalfrekvenser 
med jämna intervaller över hela kortvågsom
rådet. En sådan anordning är helt enkelt oum
bärlig på varje amatörstation. Det är ju så, 
all .-le flesta amatörbanden har s,ina gränsfre
kvenser på multiplar av 100 kHz och därav 
följ er, all det är möjligt, att me.-l utgångs
punkt från en oss iIlator, som arbetar på 100 
kHz och som levererar rikligt med övertoner, 
få signaler just vid bandgränsernu_ Exempel
vis ger 35:e tonen en frekvens på 35 -100= 
= 3500 kHz, just vi cl 80 metersbandets undre 
gräns. 

Förutsättningen för all llIan skall få signa
lerna exakt vid bandgrän serna är emellertid, 
att man har en oscillator med tillräckligt 
hög frekvenskonstans . Detta kan man i all
mänhet endast ernå, om JTlun använder sig av 
en kristalls t yrd oscillator. Ordinära 100 kHz 
kristaller är relativt dyra, men det finns lyck
ligtvis nu i marknaden »surpluskristaller» för 
200 kHz, som betingar ett mycket blygsamt 
pris; dessa är synnerligen användbara i en 
»bandkantskalibrator»_ 

Även vid kalibrering av mouagare och st yr
sändare har man god hjälp av en anordning 

+ + 

Fig. 2_ Annan schemavuriant för kri5Mlls tyrc~ 
multivibrator. 

med vars hjälp man kan få fixa kalibrerings
punkter på avstämnin gsskalan_ 

Vilken koppling? 

Vilken koppling skall man nu använda för 
övertonsoscillatorn ? En möjlighet är aU ut
nyuja en kristallstyrd multivibrator. En sådan 
anordning har liten strömförbrukning ocl; 
kan därför utan vidare inkopplas till befint
liga glöd- resp_ anodspänningskällor, exempel
vis i en mOllagare_ Det är således inget som 
hindrar all den direkt byggs in i en befintlig 
kortvågsmottagare. 

Det finn s flera olika sätt att kristallstyra en 
multivibrator_ I fig. l, 2 och 3 visas tre varian
ter. Kopplingen i fig. 3 har valts för den appa
rat, som närmare kommer att beskrivas det 
följande. 

Denna senare koppling har en finess, i det 
att man kan avstämma multi vibratorn till 
exempelvis 1/4 av kristallfrekvensen_ Om den
na är exempelvis 200 kHz, blir därför utgångs
frekvensen 50 kHz. Om man nu bryter anod
spänningen till högra triod halvan arbetar inte 
längre kopplingen som multivibrator utan som 
en Pierce-oscillator och då på kristallens grund-

+ 
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\ 

I 

" 

oH 

" I 
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+ 

Fig .. 3_ Yuerligare en variant av kristallstyrd 
multivibrator. 
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ton. Man kan alltså efter behag arbeta med 
50 eller 200 kHz som grundtonsfrekvens och 
vid kalibrering efter behag inkoppla någon av 
dessa frekvenser. 

Fördelen med detta är, att man kan få an
tingen en »glesare» eller en »finare» frekvens
kalibrering. Med 200 kHz som grundton får 
man 200 kHz intervaller mellan varje signal, 
under det att avståndet mellan signalerna bl ir 
50 kHz för de fall att man kör med 50 kHz som 
grundfrekvens. 

Lämpliga komponentvärden för kopplingen 
visas i fig. 4. Kopplingen har med avsikt 
gjOl:tS .något osymmetrisk för Htt uppnå öns
kad frekvensdelning med god stabilitet. Signa
len 50 och 200 kHz uttages från högra anoden 
via en 180 pF-koildensator. Man ansluter ut
gängsspänningen till mottagarens antennin
gång, och man får då, om man exempelvis kör 
med 50 kHz som grundton följande signaler 
i närheten av 80-metersbandet: 3 000, 3 050, 

3 HJO, 3 150, 3 200 kHz etc. Kör man i stället 
kristallens grundton 200 kHz (anodspänningen 
till högre triodhalvan bortkopplad) får man 
signalerna på 3000, 3 200, 3400, 3600kHz 
etc. 

Beträffande den mekaniska utformningen 
gäller att man kan montera det hela på ett 
litet chassi i forro aven vinkel som sedan kan 
appliceras exelIJpelvis inuti mottagaren eller 
på annan lämplig' plats. (Se fig. 5.) 

+200 -300V +200- 300V 

Fig. 4. Principschema för den över
tonsgenerator, ·som beskrives i ar
tikeln. När strömbrytaren S slås 
till arbetar kopplingen som multi
vibrator och på en frekvens = 1/ 4 
av kristallens grund ton. Om S slås 
ifrån går anordningen som Pierce
oscillator på kristallens grund ton 
(200 kHz). 
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"Universalantenn"" för amatörbanden 3-30 MHz 
Av förste teleassistent SU N E BAECKSTRÖM, SM4XL 

Genom att amatörbanden på 
.kortvåg mellan 3 och 30 MHz 
. ligger »harmoniskt» i förhål-
lande till varandra kan man di
mensionera sändarantennen så, 
att den går att köra på samtliga 
amatörband inom detta områ
de - inkl'usive 21 MHz-bandet. 

Är 1953 gjordes en del ändringar i de för ama
törtrafik gällande frekvensbanden. Nu gällan
de band framgår av fig. l. Mest aktuellt alt 
»I.änka över» är det nya bandet 21 MHz, som 
torde ha flera intressanta egenskaper och möj -
1igheter. 

Hur skall man klara antennfrågan ? Om man 
ej vill ha mer än en antenn för alla banden 
3-30 MHz, hur bör då en »mittmatad» resp. 
en nepp» se ut numera, när även 21 MHz skall 
vara med och .samtidigt övriga band blivit 
»smalare» (procentuellt selt i synnerhet 3,5 
MHz)? 
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I måttskisserna i fig. 2 visas hur en »univer
salantenn» för amatörbanden mellan 3--30 
MHz kan vara uppbyggd. 

I Hg. betecknar »stege» en vanlig 400-600 
ohms matarledning med spridare,. och »kabel» 
vanlig 300 ohms bandkabel. Hur matning m.m. 

skall ske, och hur mall rent praktiskt kall 
montera antennen, har tidigare utförligt be
.skrivits i denna tidskrift1

• 

l BJECKSTRöM, S: Nybörjarens antenn. 
POPULÄR RADIO 1951, nr l, s. 24. 
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Fig. · 2. Måttuppgifter för fy
ra varianter av »universal
antenner», som kan användas 
för samtliga amatörband 
mellan 3 och 30 MHz. 

• 
Fig_ l. De för amatörtrafik 
upplåtna trafikbanden på 
kortvåg inom området 3--30 
MHz är »harmon iskt» beläg-
na i förhållande till var-
andra, varför det går alt an-

, vända en enda antenn för 
samtl iga dessa hekvensband. 

a. 

b. 

c. 

d. 

20,L.2m "stege" 

I 
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17,17m kabel 
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17,17 m kabel 
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3,5MHz Ström-
matning 

7~') 14 .. Spä nnings-
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BY GG SJALV 

En televisions mottagare 

I fgrra avsnittet av denna artikelserie Le· 
skrevs, hur man trimmar mottagarens HF· 
och MF·deL Nu återstår att genomgå dels hur 
trimningen av ljuddelen i mottagaren skall ut· 
föras, dels hur man avprovar avböjningsdelen. 

Trimning av Ijud-MF-delen 

I samband med att princip schemat för motta· 
garens radiodel analyserades, omnämndes, att 
man över den avstämda kretsen Lll+C27 er· 
håller en intercurrierspänning med frekvensen 
5,5 MHz, som uppstår genom att bärvågen för 
bild och ljud från sändaren blandas i videode· 
tektorn. Det är denna intercarrierspänning, 
som efter förstärkning (i Y7) skall demoduJe. 
ras i ett fasdetektorsteg (Y8). 

Det gäller tydligen att trimma kretsarna i 
Ijud·MF·delen till 5,5 MHz. Härvid går man 
tillväga på följande sätt: 

Anslut signalgeneratorns utgång till mot· 
ståndet R22 efter videodetektorn och anslut 
samtidigt rörvoltmetern parallellt över spolen 
Ll3. Se fig. 79. Härvid m ste man ha tillgång 
till en HF·mätkropp, dvs. en anordning med 
bl.a. en dioddetektor, som likriktar HF·spän· 
ningen. Schemat för en mätkropp visas i fig. 
79 (många rörvoltmetrar har tö. en sådan mät· 
kropp som standardtillLehör)_ 

Mätkroppen kan utgöras aven metallcylin
der JlIed ca 1-2 cm diameter och 10 cm längd, 
i vilken germaniumdioden och övriga kompo
nenter (obs. keramiska kondensatorer!) an
bringas väl isolerade från metallhöljet. Axiellt 
från mätkroppen anbringas en mätspets, till 
vilken är lödd en 100 pF kondensator, åtföljd 
aven germaniumdiod och ett seriernotstånd. 
En shuntkondensator och ett shuntmotstånd 
fullbordar mätkroppen (se fig. 79). 

Signalgeneratorn inställes nu på exakt 5,5 
MHz. Man får sedan vrida på kärnan för in
duktansen Lll, tills man får maximalt utslag 
på rörvoltmetern. Därefter flyttar man över 
mätkroppen så, att denna kommer att ligga 
parallellt över trimkondensatorn C32. När 
detta är gjort, trimmar man trimkondensatorn 
C32, så att man får ett lagom stort utslag. 
Denna krets skall sålunda i första omgången 
inte trimmas för maximalt utslag. Därefter 
trimmar man trimkondensatorn C36, tills man 
får mini1num utslag på rörvoltmetern. Därefter 
ansluter man äter mätkroppen över spolen L13 
och trimkondensatorn C32 trimmas nu slutli
gen så, att man får maximalt utslag. 

Nu är ljuddelen preli1T).inärt intrimmad. Ty
värr kan man i allmänhet inte räkna med, att 
man har signalgeneratorn så väl kalibrerad , att 
IDan har exakt 5,5 MHz vid denna trimning, 

32 

I detta avsnitt - det sista vår artikelserie om en televisionsmottagare, 
för amatörbygge - kommer att genomgås dels 'hur man trimmar mot
tagarens ljuddel och dels hur man provar avböjningsdelen. Vidare ge- _ 
nomgås några schemavarianter, som tillämpats i modellapparaten. Tidi
gare avsnitt av artikelserien har varit införda i nr 9, 10, Il, 12/ 1954 samt 
nr l, 2 och 3/ 1955. 

vilket egentligen är nödvändigt. Det är därför 
önskvärt, att DIan gör den definitiva trim
ningen vid ett tillfälle, då sändning pågår från 
televisionsstationen. Härvid ansluter man rör-

- voltmeterns HF-mätkropp parallellt över C32, 
varvid man skall få· några volts utslag, förut
satt givetvis dels att HF- och MF-delen är rätt 
trimmade, och dels att man från antennen får 
tillräcklig signal. Man eftertrimmar nu Lll 
så, alt man får maximalt utslag på rörvoltme
tern. Därefter justerar man C36 så, alt mini
mum utslag erhålles på rörvoltmetern. Rörvolt
meterns mätkropp flyttas sedan över till kret
sen L13, och C32inställes sedan för inax. ut
slag, Därmed är ljud-MF-kretsama färdig
trimmade. 

Kanal-4-sändaren opålitlig 

Tyvärr har det tidvis varit så med TV-nämn
dens sändare på kanal 4 i Stockholm, att man 
inte har någon riktig ordning pä ljudkanalen. 
Det har inträffat vid flera tillfällen, att ljud
kanalens frekvens ingalunda ligger vid den 
rätta frekvensen 67,75 MHz utan på betydligt 
högre frekvens ända uppåt 70 MHz (!). Det , 
är självklart, att man inte bör fintrimma mot
tagaren annat än vid de tillfällen, då ljudsän
daren ligger OK. Man bör därför kanske först 
genom ett telefonsamtal övertyga sig om, att 
man på TY-nämnden verkligen har frekvensen 
rätt inställd på ljudkanalen, innan man ger 
sig på ljud-MF-trimningen. 

LF-steget 

LF-steget i mottagaren är kopplat på kon
ven tionent sätt och bör inte erbj uda några svå
righeter. Utgångstransformatorn fiir givetvis 

Slgnolgenerotor 
01 

$-
'DlSl lXlp 

R22 24A 
I<Obel 

anpassas efter den högtalare man ämnar an
vända. Optimala belastningsimpedansen på 
slutröret är 6 kohm, varför man med 8 ohms 
högtalare skall ha spänningsomsätLningen 

"6 OOO/8~30:1. 
När denna trimning är klar liksom HF - och 

MF-delen i övrigt i radiodelen, bör man, när 
TV-sändaren är i gång, kunna böra ljudkana· 
len. Man f r kanske vrida på kärnan för oscil
latorspolen L5 för att få rätt frekvens. Det är 
kanske också nödvändigt att göra någon fin
justering av ljudspärrfiltiet L8, för att ljudet 
skall bli så fritt från »rattle» som möjligt. 

Schemavariant för ljuddelen 

I detta sammanhang kan omnämnas, att man 
i de fall fältstyrkan är i minsta laget för mot
tagaren, vilket bl.a. yttrar sig så att ljudet 
kommer fram dåligt, kan uppnå en viss för
bättring genom att ta ut ljudet e/ter videos te
get. Man kan då koppla in kretsen Lll+C27 
pä det sätt, som visas i fig. 80. I detta fall får 
man trimma om L11, (som inte behöver lindas 
om), vilket man då helt enkelt kan göra med 
hjälp av hörseln: man vrider på trimskruven 
för Lll, tills man fär starkaste ljud. En viss 
eftertrimning är kanske också erforderlig på 
L8 för att man skall få min imum störningar 
från bildkanalen. 

Injustering av mottagarens förstärkning 

I nnan vi lämnar radiodelen, kan det vara 
lämpligt att nämna om, hur man ställer in 
förstärkningen i mottagaren. Det är ju så, att 
denna mottagare inte har nagon automatisk 
förstärkningsreglering, och man får därför 
ställa in förstärkningen i mottagaren en gång 

/ 
SkörmaCl kabel 

Fig. 79. Schema för inkoppling av signalgenerator och rörvoItllletervid trimning av ljud-MF-delen. 
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för alla till lämpligt värde. Vid denna inställ· 
ning går man tiilväga på följande sätt: 

Vid ett tillfälle då sändning sker från TV. 
nämnden, kopplar man på mottagaren, anslu
ter antennen och kopplar in en likspännings
rörvoltmeter över motståndet R22 efter video
detektorn_ Man vrider först på kärnan till 
oscillatorspolen LS för att få in rätt frekvens, 
vilket man kan konstatera genom att man då 
får max_ utslag på rörvoltmetern. Utslaget 
skall vara av storleksordningen ca 9 V_ 

Skulle utslaget vara väsentligt högre, bör 
man reducera förstärkningen i MF-delen, vil
ket kan ske genom att man tar bort ett eller 
flera av avkopplingskondensatorerna över ka
todmotstånden för MF-rören (CI2, cn resp. 
C21). Observera IItt omtrimning av MF-delen 
är nöd,·ändig efter varje ingrepp av detta slag . . 
Trimningen sker på det sätt som beskrivits i 
det föregående och utföres så, att man får den 
önskade MF-kurvan enligt fig. 74. 

Sknlle det i stället visa sig, att den spänning 
man får efter videodetektorn är lägre än 9 volt, 
får man försöka öka mottagarens känslighet. 
Hur skal,l man åstadkomma det? Ja, en viss 
ökning av förstärkningen i MF-delen kan man 
ernå genom att öka resistansvärdet på mot
ståndet RH (som strängt taget är något för 
lågt) till ca 3 kohm. Härvid får man visserli
gen en viss minskning i bandbredden, men 
inte så mycket att bildens kvalitet försämras 
nämnvärt. Värre är dock, att man riskerar in
stabilitet med det högre resistansvärdet. Av 
denna anledning kan det vara lämpligt att ta 

till en annan koppling mellan blandare· och 
första MF-steg. Denna alternativa koppling 
visas i fig. 81. Spolen L6 behöver inte lindas 
om. 

All 

R27 A2 

~ 
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'IH 
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C3 
'IH 
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~ 'IH 
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. / 
Mätpunkt 

lOk 

'KlOk 

t . 
C9 
HI' 

R5 

C4 
HI' 

R6 L6 
Cl1 ===-

Fig. 80. ' Schemavariant för ljuddelen. Inter
carrierspänningen uttages i videorörets anod
krets i stället för över videodetektorn. Bättre 
resultat erhålles vid låg fältstyrka med denna 
koppling. ~ 

Fig. 8L Schemavariant för oscillator- och blan
darröret. Första IVIF-spolen L6 ingår som serie
länk i avstämd :r-krets. Mätpunkt för uppmät
ning av oscillatoramplituden är anordnad 
gallerkretsen på blandarröret. 

~ 

Fig. 82. Vid uppmatnmg av oscillatorspän
ningens storlek på blandarstegets ingång kopp-
las rörvoltmetern in på detta sätt. 0 

För det fall. att man har för låg oscillator
spänning (som ger för LIg blandningsbrant
het) kan det vara skäl att justera denna, så att 
man får bättre förstärkning iblandarsteget. 
I fig.81 visas hur man' kan »dela upp» galler
läckan till blandanöret i ett 10 kohmsmotstånd 
och ett 100 kohrnsmotstånd för att få en enkel 
möjlighet att mäta upp oscilIatorspänningen~ 
storlek med hjälp aven likspänningsrörvoltme
ter. Rörvoltmetern kopplas härvid in så som 
visas i fig. 82. I detta fall mäter man direkt 
upp oscillatorspänningens toppvärde; denna 
skall vid optimal blandningsför~tärkning vara 
av storleksordningen l il 2 V. 

Skulle denna spänning vara väsentligt lägre, 

kan man genom att minska värdet på C8 (och 

därefter efterj ustera med L5, så att man bibe

håller oförändrad oscillatorfrekvens) inom 

vissa gränser få upp oscillatorspänningens 

storlek. 

Fig. 84. En enkel inomhusantenn för kanal 4 
kan tillverkas aven stump twin-lead. 

Antennförst o dB 

o. 

Antennförst 2.4 dB 1
117

\ r l 
222 ((?l 217 

L' ;:~ J b. 

R 

Antenntörst 4.4dB 

c. 

Fig. 83. Tre antenner föl' kanal 4: a) halvvågs
antenn, b) halvvågsantenn med reflektor, c) 
halvvågsantenn med reflektor och direktor. 
Antennelementen tillverkas av l cm alumi
niumrör, som kan anbringas på en trämast så
som visas i fig. 85 och 86. För anpassning till 
300 ohm nedledningskabelanvändes kvarts
vågstransformator; för antennerna a) och b) 
består denna av två parallellkopplade 300 ohm 
twin-lead, för antennen c) består den av tre pa· 
rallellkopplade 300 ohm twin-Iead (de parallell. 
kopplade ledarna i kvartsvågstransfolJllatorn 
skall ligga ca 4-5 cm från varandra och fast
spikas därför lämpligen på skilda sidor av trä
masten). Längden A=97 cm. 
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300n nedl. 
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"-Al.-rör, 
/lcm 

'o = 7kHz 

Fig. 85. Antennen kan monteras på isolatorer 
på en trämas!. Se fig. 83. 

Fig. 86. Antenn med 
reflektor och direktor 
kan monteras på det
ta sätt. Se fig. 83. An
tennen orienteras så 
att direktorn kommer 
närmast sändaren. 

i\/2-antenn 

Man kan även öka mottagarens känslighet 
genom att öka resistansvärdet på motståndet 
R9 från 3,3 kohm till ca 5 kohm. Därigenom 
minskar man dämpningen på HF-kretsen L3, 
L4, vilket reducerar bandbredden och samti
digt gör man ingången på blandarröret (väns
tra triodbalvan i V2) något högimped ivare, 
vilket gör det lättare att få högre oscillator
spänning på detta rör. Därigenom vinner man 
en del förstärkning i mottagaren. 

Man kan också i nödfall trimma om MF-för
stärkaren, så att man får en smalare :MF
kurva än den som visas i fig. 68. Man får då 
sämre bild (det kan också bli svårare då all 
få störningsfritt ljud), men man kan på delta 
sätt fä upp känsligheten avsevärt. 

En annan (och effektivare) åtgärd är att 
ordna med en bättre antenn, som ger högre 
signalspänning av den fältstyrka, man har på 
platsen. Man kan f.ö . genom en rätt obetydlig 
omorientering av antennen få en avsevärd ök
ning av signalspänningen, och det kan därför 
löna sig att ägna någon eftermiddag åt att fast
ställa den optimala antennplaceringen. 

I detta sammanhang kommer frågan om 
lämpligaste antenntyp in_ Som bekant kan 
man genom all till en enkel halvvågsantenn 
foga en HeflektoD> och en eller flera »direk
toreD> få en icke oväsentlig höjning av antenn
förstärkningen. I fig. 83 visas några måttskisser 
med uppgift om antennförstärkningen för 
några enkla TV-antenner för kanal 4. Med 
hänsyn till att bandbredden minskar med 
ökande antal parasitiska element bör man inte 
ba mer än en direktor och en reflektor för en 
antenn för så låg frekvens som på kanal 4. 

På platser i närheten av TV-sändaren kan 
man ev. klara sig med en enkel inomhusantenn 
och ändå få tillräcklig spänning efter video-

34 

/ 

lo = 7kHz 

~ 

I 

f o = 7kHz 

f o - 25Hz 

I I 

lo=2SHz 

Fig. 87. Vågformen för avböjningsspänningen m.m. i olika punkter i avböjningsdelen. 

detektorn. I fig. 84 visas en måttskiss för en 
enkel dipolantenn av inomhustyp, som lätt 
kan tillverkas aven bit »twin lead». 

Trimning av avböjningsdelen 

Vid trimning av avböjnillgsdeleu kan man ha 
god nyUa av elt oscilloskop, med vars hjälp 
man kan kontrollera kurvformen på avböj
ningsspänningarna i olika punkter (se fig 87). 
Det är emellertid ingalunda alldeles nödvän
digt med ett oscilloskop. Med de angivna kom
ponenterna får man automatiskt en lämplig 
kurvform, ocb eftersom man har variabla kor
rektionskretsar, är det i allmänhet ingen svå
righet alt få linjär avböjning i både vertikal
och horisontalled. I modellapparaten erhölls 
med de angivna komponenterna mycket god 
linearitet. 

Det kan vara lämpligt alt till en börj an mäta 
upp arbetsspänningarna i olika punkter av av
böjningsdelen. Man övertygar sig om att man 
har +7 V som katodspänning (på stift 8 för 
rör VI) och ca +20 V över katodmotståndet 
för bildslutröret (V7). Spänningen över de 
båda multivibratorernas katodmotstånd (RH 
resp. R17) bör hålla sig omkring 2 volt. 

Man börjar med att sälta in röret V2, (som 
ju vid proven på radiodelen var uttaget) och 
några minuter efter det att man anslutit appa
raten till nätet skall man - om allt är som 
det skall vara - få högspänning från linje
utgångstrausfonnatorn. Della kan man kon
trollera genom att man för den isolerade hög
spänningenskabeln, som skall anslutas till 
bildrörets andra anod, i närheten av chassiet. 
Man skall då få ungefär 7-8 mm kraftiga blå 
gnistor som indikation på att man har nödig 
högspänning ca +14 kV_ Delta visar dels, att 
multivibratorn är i gång, dels att linjeutgängs-

transformatorn fungerar som den skall. Man 
bör också för kontrol1ens skull mäta upp, vil
ken spänning man får över kondensatorn C20. 
Denna spänning skall vara ca 400 V. Spän
ningen över kondensatorn C8 skall vara ca 
340 V. Denna spänning kan man variera genom 
att man varierar resistansen för R30; lägre re
sistans ger högre spänning över C8 och vice 
versa. 

Nu är det dags att sätta in bildröret på sin 
plats i sin »vagga». Dessförinnan måste man 
emellertid anordna en fjädrande jord förbind
ning för bildrörets metalliserade hölje, så att 
man får detta effektivt jordförbundet. Den 
fjädrande kontakten kan man tillverka av ett 
stycke mässingsbleck, som anordnas så, att 
det, när bildröret sättes på plats, fjädrar mot 
metalliseringen. Fig. 88 visar hur detta enklast 
kan ordnas. 

Därefter sätter man in bildröret pli dess 
plats. Högspänningskabeln för +14 kV från 
linjeutgångstransfonnatom anslutes till bild
rörets anodanslutning på glashöljets ena sida 

-

Fjäder 

Fig. 88. Ett fjädrande mässingbleck anbringas 
på rörets undersida för att jordsätta rörets 
yttermetallisering. 
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och kontaktdonen för ledningarna till avböj· 
nings· och fokuseringsenheten pluggas ihop. 

Innan man ansluter rörhållaren på bildröret, 
skall man på bildrörets hals trä på den "jon· 
fälla», som medföljer röret. Deona jonfälla har 
i allmänhet eo pil ingraverad på den magnet, 
som levererar det för jonavböjningen nödvän· 
diga magoetiska fältet. Pilen skall för Tele· 
funken·bildrör peka bakåt mot rörhållaren och 
skall peka på hålet för stift 9 (rörhållaren har 
hål för 12 stift ehuru alla inte är försedda med 
stift). 

Nästa åtgärd blir att vrida ne~ ljuskontrollen 
i botten, dvs. R3:s rörliga arm skall ligga när· 
mast chassiet. Sedan kan man ' ansluta appara· 
ten till nätet. När mottagaren är varm, skall 
- om allt är allright - ett linjeraster fram· 
träda på bildskärmen, när man långsamt \'ri· 
der upp ljusstyrkan. Genom alt variera på 
vertikala kontrollen (RI9) resp. horisontella 
kootrollen (RIO) får man ,rastret alt täcka 
hela bildytan. 

Jonfällan skall sedan så snart som möjligt 
efter det att rastret framträtt på bildskärmen, 
j usteras så, att man får maximal Ij usstyrka. 
Underlåter man denna justeriog, får man 
snabbt bildytan förstörd av joner, som åstad· 
kommer en ful , stor rund fläck i bildytaos 
centrala del. Jonfällan avböjer jonerna så alt 
de inte når skärmen. 

Justeringen är eokel: man skjuter jonfällan, 
Sllm hela tiden skall vara riktad så alt pilen 
pekar på hål 9 på rörhållaren, i axiell led fram 
och tillbaka, tills man får Ij usstarkaste bild. 
Denna inställning görs oberoende av hur foku· 
seringen blir. Denna får j usteras först sedan 
man fått maximal ljusstyrka på rastret. 

Därefter kan det vara lämpligt att trimma 
de justeringsanordningar som finns för foku· 
seringen av elektronstrålen, så att man får en 
så skarp stråle som möjligt över bildens hela 
yta. För det fall att man använder Telefunken· 
röret MW 43-64 som är försett med ett sär· 
skilt »bromsgaller» g3 skall detta förläggas 
till lämplig poten tial mellan O och +400 volt. 
Genom att variera späoniogen på g3 kan man 
påverka elektonstrålens apertur. Därigenom 
har man möjlighet att fininställa bildskärpan. 
Man kan exempelvis ta ut en variabel spän· 
ning på gallret g3 genom att ansluta g3 till den 
rörliga armen på en potentiometer på exempel· 
vis 200 kohm, som lägges över 400 V·spänning. 

14kV 

CB16 CB15/ CB13 
CB14 

Fig. 89. I röret MW 43-64 ingår ett broms· 
galler (g3), som skall ha förspänning mellan 
O till +400 V. 

Fig. 91. Den färdiga TV·mot· 
tagaren installerad i sin mö· 
bel. En glasskiva av 15 mm:s 
tjocklek bör anbriogas i öpp· 
ningen framför bildröret för 
att skydda detta och som sä· 
kerhet för åskådarna. Bild· 
röret kan nämligen implo
dera. 

en, se fig. 89, och så ställa in lämplig potential, 
som då får utprovas. Denna finjustering åstad
kommer dock endast en obetydlig förbättring; 
man har fullt tillfredställande bildskäl']la även 
med g3 på +400 V. 

Tider för provsändningar från TV·nämnden 

N u återstår strängt ' taget inget annat än all 
vänta på en provsändning med monoskopbild 
på kanal 4-sändaren. När man får in provbil· 
den (se fig. 90) gäller det alt med hjälp av 
linearitetskontrollen R21 och det temporärt 

Veckodag Levande program Provbild 

Söndag 
Måndag 
Tisdag 
Oosdag 
Torsdag 
Fredag 
Lördag 

Fig. 90. Provbilden 
som utsändes av TV
nämndens sändare i 
Stockholm har detta 
utseende. Användes 
vid justering av bild· 
geometrin och bästa 
upplösoingsförmåga. 
Se texten. 

Sporadiskt 
22.00-23.00 

18.0{}-19.00 

19.3{}-20.30 

Sporadiskt 
11.00-12.00, 21.3{}-22.00 
11.00-12.00 
1l.0{}-12.00, 17.00-18.00 
11.00-12.00 
11.0{}-12.00, 19.0{}-19.30 
11.0{}-12.00 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 -1 9 5 5 35 



variabelt anordnade motståndet R26 åstad
komma, att bildens geometri blir korrekt_ Det 

J1:äller sålunda nu bLa_ att få den stora cirkeln 
på provbilden att verkligen bli en cirkeL Med 
R2I kan man justera lineariteten i bildens 
nedre kant, med R26 påverkas huvudsakligen 
lineariteten i den övre delen av bilden_ Sedan 
man inställt lämpligt resistansvärde på R26, 
kan man ersätta detta variabla motstånd med 
ett fast_ 

Skulle bilden ha för liten höjd, kan man 
korrigera detta genom att öka anodspänning
en på V6 och V7 i avböjningsdelen. Detta 
sker genom att resistansvärdet på R30 minskas. 
Samtidigt påverkas lineariteten av denna anod
spänning, så det gäller att finna ' ut, vilken 
kombination av anodspänning och resistans
värden, som ger bästa geometrin hos bilden. 

Den horisontella ' l ineariteten brukar man 
sällan ha något större bekymmer med. Det kan 
emellertid löna sig att ändra litet på kapaci
tausvärdet för kondensatorn C20. Man kan 
söka sig fram till något värde mellan 50 nF 
och 0,5 ,aF och får ta det värde, som ger bästa 
horisontella linearitet_ 

Skulle återgångslinjerna för vertikalavböj
ningen framträda på bildskärmen (i form av 
ett zig-zag-formigt mönster) far man växla 
anslutnings trådarna, som går fram till trans
formatorn TRI och samtidigt (för att inte bil
den skall bi uppochnenänd) växla anslut
ningstrådarna till kontakt stiften CBl3 och 
CBl4. 

Apparaten tas i bruk! 

Därmed är apparaten klar att tas i bruk. Till 
en början bör man då med hjälp av provbilden 
söka fastställa, vil.ken inställning av oscilla
torfrehensen med spolen L5, som ger den bäs
ta horisontella upplösnings!önnågan. Denna 
kan man undersöka ge:nom att iaktta de kil
formigt förlöpande radiella streck, som utgår 
från den lilla ringen i provbildens centrum i 
vertikalled uppåt och nedåt. Det gäller att av
göra på vilken »nivÄ» de radiella strecken inte 
längre går att särskilja från varal)dra utan 
övergår i en grå yta. På en topptrimmad mot
tagare skall man kunna särskilja linjerna till 
e1l punkt ungefär mitt på det övre knippe t av 
vertikala »ekrar»_ Men det är fullt tillräckligt, 
om man kan driva upplösningen till en punkt 
på samma avstånd från centrum som siffran 35 
på provbilden_ 

Den vertikala upplösningsförmågan är be
roende av fokuseringen. Den kan undersökas 
med hjälp av de från bild centrum utgående 
horisontella kilformiga strecken_ Den vertika
la upplösningsförmågan är teoretiskt något 
större än den horisonteJIla och man skall vid 
god fokusering kunna särskilja de enskilda 
)ekrarna» på högra knippet av radiella linjer 
räknat från bildcentrum upp till drygt samma 
avstånd som till siffran 45 på bilden.' , 

• 
l Se BJURSTRöM, L: TV-provTnÖnstret och 
vad man kan utläsa av det. POPULÄR RA
DIO. 1952, nr 2 s_ 15_ 
BRUUN, G: Provning av TV-mottagare med 
hjälp av provmönstret. POPULÄR RADIO, 
1952, nr 3 s. 19. 
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Har man sedan väl en gång ställt in oscilla
torfrekvensen och övriga inställningsorgan på 
appara.teq korrekt erfordras det sedan inte fle
ra justeringar. Det räcker i allmänhet med att 
man slår på apparaten, så kommer bild och 
ljud utan några efterkorrigeringar. Det kan 
dock visa sig att !ineariteten ändras något ef
ret det att apparaten varit i drift någon halv
timma. Även om denna ändring är obetydlig, 
kan det vara bra att ha motståndet R26 varia
belt och tillgängligt från apparatens framsida. 

Också oscillatorfrekvellsen kan visa en ten
dens att ändras något i samband med appara
tens uppvärmningstid. Man bör därför ställa 
in oscillatorspänningen definitivt, först sedan 
apparaten är fullt uppvärmd. Man får då kan
ske inte absolut bästa bild försIa minuterna 
efter apparatens inkoppling, llIen den blir bätt
re 'efterhand som apparaten uppvärmes. 

Apparaten, som här beskrivits, är - som re'
dan påpekats i inledningen - en lbkalappa
rat, vilket innebär att den inte har särskilt 
hög känslighet_ Denna kan emellertid ökas ge
nom att man mellan antenn och apparat in
kopplar en antennförstärkare, som ger den fe
lande förstärkningen. Under sådana förhållan 
den kan apparaten am ändas även. på platser 
med lägre fältstyrka. I extrema fall kan det 
vara lämpligt att ha antennförstärkaren an
bringad i antennmasten i närheten a" anten
nen. 

Därmed är denna beskrivning avslutad. I en 
senare artikel konuner att ges anvisningar tör 
hur man bygger OlD apparaten till kanal 5 el
ler annan högre kanal. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ I NYHET! 

JOHN SCHRÖDER: 

Tysk-svensk 

radioteknisk 

ordlista 

Tysk-svensk radioteknisk ord

lista omfattar ca 4000 uppslags

ord. Oumbärlig för radiotekni

ker'som med bristande språk

kunskaper vill tillgodogöra sig 

den numera synnerligen rik

haltiga och snabbt växande 

tyska radiotekniska facklitte

raturen_ 

Nu i bokhandeln. 

Pris 5:50 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m 

Våra läsare Ir välkomna med bldrae 
under aenna rubrik: lUlep!ca kopp
linear och mitmetoder, littlU"erka
de detaljer, enkla och eUekU"a hJllp
medel f6r se "I.,. ocb feJs6lminc etc:. 
Varje Inf6rt bidra, bonoreras med 
kr, 5:-, 

Bort med lysrörsknastret 

Man är ofta vid mottagning på kortvågsban
den tvingad att släcka lysröret, om man har 
ett sådant i sin »radiorum» eller på annan 
plats i lägenheten. Att sitta och lyssna med 
skallampan eller ev. en bordslampa som enda 
belysning, är varken trevligt eller nödvändigt , 
när lysrörsstörningarna kan avhjälpas. 

I fig. är lysl'örets inkopplingsschema ritat 
med tunna linjer, under det att ' filteranord
ningarna är ritade med tjocka 'linjer_ Konden
satorerna är på 0,01 ,uF (obs_ betryggande 
provspänning !) och spolarna är lindade med 
250 varv 0,25 mm emaljerad koppartrild . Spol
diameter 30 mm_ Filtret bör placeras inuti ar
maturens hölje, och dess ledningar göres så 
korta som möjligt. 

(E EJ 

Bra trimnyckel 

Denna trimnyckel är gjord så att den inte skall 
halka av skruven vid tdmning av Lex. moder
na Philipsmottagare. 

GD==========='=e==J 

~" "I')*k 
/ I 

Trimskruv Trimmejsel 

Den är tillverkad aven strumpsticka, som 
kapats till önskad längd och tillplattats i ena 
änden så att denna bildar en mejselspets. Över 
denna spets har trätts en bit rör, ex. en rörnit, 
som fastlötts. I andra änden har monterats ett 
handtag aven hylsa för banankontakt_ 

(AJ 

Beräkning av erforderlig seriekapacitans 

Har man inte ett nomogram tillgängligt för 
att bestämma kapacits:nsvärdet för två serie
kopplade kapacitanser kan man gå tillväga på 
följande sätt. när det gäller att få fram ett 
visst önskat kapacitansvärde. 
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Mätmun pl'esenlel'ur: 

SOLARTRON"S 
LABORATORIEFÖRSTÄRKARE 
elll-:el m ell fines s ,.-;"" oclllill/örlitlig - ins trum e ntet I1ted mer~anl.·ällc1bar/l el! 

När Ni mäter mycket små ingängsspänningar -
l.ex. från en mikrofon, hydrofon eller pick-up -
är Solartrons labOl"atorieförslärkare Ert idealiska 
instrument. Det ha r hög förstärkningsstabilitet 
(0,1 0/ 0), lag brusnivå och försumbar distorsion. 
Dessutom är det ett instrument med mer-använd
barhe t. Ni kan använda det som känslig rönolt
meteT. .. som förstärkare med osciJloskoput
gång ... eller som bandpassförstärkare med Ert 
eget 600 ohm-filter. 

Tekniska dala: 
100,uV in - S V ut (240 V topp / topp för oscillo-

skop) 
IS p/ s-3S0 kp/ s±0,25 dB 
3 dB fall vid 5 p/ s och 800 kp / s 
Ingång 600 ohm eller 100 kohm 
Inbyggd dämpsats 60 dB i l dB steg 
Dämpsatsens noggrannhet ±0,2 dB 

SOLARTRONS 
PULSGENERATOR 
* ger posi tiva och negativa pulser med kort stig

tid utan översvängningar och fall * har kalibrerad kontinuerligt va riabel tidsför· 
dröjning i förhållande till synk.-pulsen * ger en pulsform oberoende av frekvens, belast· 
ning samt in· och utspänning 

Pulsbredd 1-250 jJ.s. 

Pulsamplit.ud 1-70 V positiv , 10 V negativ. 
St.igtid 0,1 jJ.s. 
Puls fördröjning 2--4000 jJ.S . 

Repetitionsfrekvens 1-50.000 p /s vid triggning 
med kantvåg, pos. eller neg. puls, 100-50.000 
p is vid triggning med sinusvåg. 

Inbyggd triggergenerator 50 p /S-lO kpjs. 

Solartrons pulsgenera tor användes för prov på 
pulsförstärkare, RF·förstärkare, filter, oscilloskop 
och för att modulera UHF·generatorer. 

SOLARTRONS 
STABILISERADE NÄTAGGREGAT 
ger positiva likspänningar 20-500 V, 0-300 mA 

stabiliser ing ±0,2 % för 10 % nätspännings· 
ändring 

ut impedans 3 ohm 
brum <8 mV vid full bela stning 
negativa likspänningar 0-170 V, maximalt 

O,S mA för gallerförspänningar 
ostabiliserad växelspänning 
2 uttag, vardera för 6,3 V, 5 A 

Den inställda spännin gen avläses på ett stOr! 
visarinstrument. 
Oumbärligt för Ert laborato rium. Degä." demon s tration av geoeralageoteu 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Miilinslrumenla"deloingell , Darniingsga lao 30, Slockhohn Sö., Tel. 4-49760 
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ENGEL lödpistol, försedd med i handtaget 
inbyggd transformator och ström
brytare. Tack vare sitt lilla format 
idealisk för de flesta lödningar. 
Uppvärmningstid ca 4 sek. Effekt
förbrukning 60 Watt. Löder ma xi
malt 1,5 mm koppaI-t1·åd. S-märkt. 

- den händiga 

LÖDPISTOL,EN 
för punktlödning 

AB CHAMPI,ON RADIO 
STOCKHOLM 

GÖTEBORG 

MALMÖ 

"LlTESOLD-ETT A" 
med värmeskydd 
i aktion 

* 
NYHET för Sverige! 

V älkätld i England, 

Frankrike, USA .och 

Kanadu! 

Modern lödteknik kräver egenskaper hos lÖdverktygen, som Ni endast finner hos 
"LITESOLD". Utnyttjandet av dessa gör det mÖjligt att sänka Edert omkostnads
konto, spara tid, höja produktionens kvalitet och trevnaden i arbetet . Så stor är näm
ligen skillnaden mellan "LITESOLD" och gängse använda typer! 
Några fakta: "LITESOLD-ETTA" har utomordenligt små dimensioner och f innes 
även utförd för direkt anSlutning till belysningsnätet , en ovanlig fördel hos ett 
miniatyrverktyg. Typprov har utförts med 240-volts modell , som inkopplades för 
kontinuerHg drift l åtta månader utan att taga skada. 
"LITESOLD-ETTA" blir varm på en minut, förbrukar endast 12 watt och kan an
vändas för arbeten där lödkolvar med förbrukning 75 watt eller mera ofta använ
des. "LITESOLD-TV AA", "TREA" och "FYRA" ha samma goda egenskaper, men 
avge mera värme än "LITESOLD-ETTA". Alla modeller kunna levereras för 6, 
12, 24, 50, 110, 127 och 220 volt och är isolatIonsprovade med 1.000 V växelspänning. 

Modell lödspets 

"ETTAN" 3,1 mm 
"TVAAN" 4,7mm 
"TREAN" 6,4 mm 
"FYRAN" 9,7 mm 

&.täll lödvcrklyg 
och tillbehör direkl 
från generalogclllell 

P r i s 
vikt längd effekt lödkolv värmeskydd kolvställ 

l4g 152 mm 12 watt 19: - 4:- 4: 50 
42 g 221 mm 23 watt 21: 25 4: 25 5:-
56 g 240 mm 27 watt 22: 50 4: 25 5:-
98 g 273 mm 40 watt 25:- 4: 7~ 5: 75 

SIGNALMEIKANO 
Västmannagatan 74 - S T O C K H O L M 23 - Telefon 332606 

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

Antag att vi behöver en kondensator med 
kapacitansen 200 pF. Vi har en kondensator 
på 600 pF. Vilket kapacitansvärde skall den 

kondensa tor ha , som skall kopplas i se rie med 
600 pF-kondensatorn , för att vi skall få resul 
terande kapacitansen 200 pF? 

För att få fram det sökta kapacitan svärdet 
multiplicerar man nu de två kapacitansvärde

na 200 pF resp. 600 pI' med varandra, vilket 
ger siffran 120000_ Denna siffra (120000) di

videras sedan med skillnaden mellan nyss
nämnda kapacitansvärden 600 resp. 200 
(600---200=400). Det sökta kapaci tansvärdet 
blir alltså 120000 :400 = 300 pF. 

Så enkelt var det! (Lika enkelt som att be· 
räkna erforderlig paraUellres istans, se prak
tisk vink i nr l / 55, sid. 36. ) 

(L-bo) 

Skarv på mikrofonkabel 

Om man tillfälligtvis vill ås tadkomma en lätt 
isärtagbar, skärmad skarv på en mikrofon
kabel, kan man göra så som fig. visar. 

I en plåtbnrk med gänga t lock tar man upp 

hål för kabeln i lock och botten. Burken och 
locke t skjutes in på var sin kabelända, var-

efter innerledare och skärms trumpor samman
kopplas var för s ig med en tvåpolig kron kopp
lingsklänuna eller annat isolerat ~karvdon. En 
särskild jord tråd, lödd eller nitad till burken, 
anslutes till kabelns skärm. När locket sedan 
gängas på, blir skarven innesluten och skär

mad_ 
(Svelin) 

Fastsättning av spolstommar 

I en mycket kompakt konstruktion kan utrym
me t kräva, att spolstommen fästes direkt på 
chassiepIå ten_ Detta kan göras ganska enkelt 

genom att man smälter in en vanlig mutter 
spolstommen, som är gjord av polystyren_ 

Man liigger muttern 'mitt över centrumhålet 

på den plana änden av spolstommen. Med en 
varm lödkolv pressas muttern ned i materialet 
och efter avkylning sitter deri orubbligt fast. 

(PR) 

Skala till grid-dip-meter 

En bra skala till den i nr 8/ 1953 beskrivna 

grid-dipmetern kan man erhålla genom att ta 
en vanlig rektangulär skala från någon skro
tad rad iomottagare och montera den på fram
sidan av grid-dip-metern. Om skalglaset har 
stationsnamn målade på baksidan bör dessa 
skrapas bort. Graderingen av skalan kan lämp

ligen införas på en pappskiva bakom visaren . 
Fördelarna med en sådan skala är, dels att alla 
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DG 13-54 

Telefunkens nya katodstrålerör typ DC 13·54 är speciellt avsett 

för bredbandsoscilloskop och liknande instrument med krav på 

HÖG AVLÄNKNINGSKÄNSLIGHET 
LÅG KAPACITET MELLAN AVLÄNKNINGSPLATTORNA 

DC 13.54 har grön skärm med 13 cm diameter och normal efterlysning . 

. Motsvarande <rör med 10 cm skärmdiameter heter DC 10.54. 

Ovanstående rör liksom TELEFUNKENS övriga Katod

strålerör för instrumentändamål kunna normalt erhållas 

med följande skärmar: 

DZ blå-grön mycket kort efterlysning 
DB blå normal efterlysning 
DC grön normal efterlysning 
DN grön lång efterlysning 
DP gulvit mycket lång efterlysning 

Vid 2 kV anodspänning och 4 kV accelerationsspänning 

har DC13-54 en avlänkningskänslighet av 0,9 mm/V. 

Genom att anslutningarna till avlänkningsplattorna är 

uttagna i kolvhalsen kan plattkapaciteten hållas så låg 

som 1,5 pF_ 

Då röret har plan skärmyta ökas mätnoggrannheten 

väsentligt , och fotografisk registrering underlättas. 

Ring eller skriv fär kompletterande uppgifter till 

SVENSKA AB TRÄDLÖS TELEGRAFI 
Tekniska avd.; Stockholm 32 . Tel. 232005, 110993 
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GELOSO 
TELEVISIONS· 
MOTTAGARE 

i byggsats 
• Kanalväxlare med 5 kanaler. 

• Växelströmsutförande ger högre kvalitet som väl uppväger det något högre 
priset. 

• Kanalväxlare, MF-enhet, l]udenhet och synkenhet levereras fårdigkopplade 
- Ni behöver alltså inte själv bygga dessa Invecklade steg. 

• 17" bildrör. 

• Färdigborrat chassle. 

• Leverans i enheter, allteftersom NI själv bygger apparaten, inga avbetal
nlngskontrakt men trots detta delbetalningar. 

• Detaljerade beskrivninga r över monteringen. 

• Kurser i TV-bygge anordnas I Göteborg, Stockholm, Uppsala, Hälsingborg, 
Malmö och Lund. Begär uppgifter om dessa. 

Pris komplett med alla rör och 17" bildrör kronor 950: - . 

Begär utförlig beskrivning 

VIDEOPRODUKTER . Göteborg 38 

Standard
Ov-al

Bredbands

Pelar

Reflex

Sekundär-

FUR HUGA KRAV 

•• 

~ frekvensområden får lika lång skala, dels att 
man får ett mycket stort utrymme för kali· 
brering. 

Gangkondensatorn på 2X80 pF kan ersättas 
med en 2· eller 3·gangskondensator på 400-
500 pF, där en del av plattorna monterats bort.' 

Två plattor i rotorn brukar vara lagom att 
ha kvar, men fö r att vara säker kan man räkna 
plattorna och sedan dividera kondensatorns 
kapacitet med äntalet plattor. Därvid får man 
kapaciteten per platta och sedan är det ju lätt 
att räkna ut, hur många plattor som behöv;;, 
Om man har en 3,gangskondensator, kan man 
ta bort mittsektionen helt och där montera 
röret upp och nervänt. Därvid får man mycket 
korta ledningar mellan l'örhållaren och kon 
densatorn. 

(EO) 

Färgade ljusindikeringar 

Trevligt ljus på signallampor kan erhi.lIas ge· 
nom att man i signallamphållaren sä tter en 
celluloidskiva av önskad färg närmast lampan 
och utanpå denna en skiva tjock vi t cclluloid, 
SOIll på baksidan slipats med fin f; lI1ärgelduk. 

Instrumentpanel en ser tilltalande ut med 
alla signallampor. som är vita i släckt tillstånd 
och vid användandet lyser med sin färg. 

(Kny) 

l Man kommer då knappast upp till 100 MHz. 
Red:s anm. 

21//' _ 15" 

2" x 3" - 7" x 10" 
6",8",10" 

25,40, 60W 

2-30W 
5",6",8" 

I "lirl lillverkningsprogram ingår även bl. a. basreflexH'tdor 

i skilda utföranden. Speciella konstruktioner på begäran. 

- Säljes genom radiogrossisterna -

SINUS-HOGTALARE AB 
Försäljningsbolag för Svenska Högtalarefabri1..,en AB 

STOCKHOLM-SEGELTORP - Tel. 461980, 4,63525 

~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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latstiftkontakter 

Inom l'adio-, tele- och svagströmstekni
ken är Alphas flatstiftkontakter i minia
tyrutförande idealiska som anslutnings
don. 

Kåporna är utförda heldragna i mäs
sing samt krymplackerade. Avlastnings
kiämmor och fästvinklar är förzinkade. 
Hylsor och stift är försilvrade. Kon
taktmotstå~det är mindre än 5 mQ. 

Kontakterna kan även levereras med 
låsanordning. 

Utförandet är i enlighet med svensk 
standard. M-kontakterna kan även an
vändas tillsammans med engelska och 
ame~ikanska kontakter. . 

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

.' 1 min ia tyru tförande 

M.seriens 
flatstiftkontakter 
lagerföres med följande 

antal poler 

2 4 6 

B 12 .18 
24 33 

__ A_K_T __ I '_E_B_O __ LA_G_E_T--1 ___ S_U_N_D_B_Y_B_E_R_G __ 

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

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

INDUSTRI AB REFLEX 
Munkbron 9 - Stockholm - Tel. 119912 

Undertecknad önskar närmare upp
lysningar om Reflex-uret. 

Titel/Namn: 

,---~------------------~------~\ 

C~ anslutningsdon 

av precisionstyp -

Bäst i fråga om 

• konstruktion 

• utlörande 

• egenskper 

• pris· 

• leveranstid 

Den mest omfattande serien av 

kon/ak/don av amerikansk typ 

u/anför USA 

kontaktdon 
kablar, RG-kablar, 

mikrodrev för avstämningsrattar 

TRANSRADIO L TO. 138 A Cromwell 

Rd. London S W 7 - ENGLAND 

~~---------------------------------~ 
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vissa av uppslagsorden återfinnes i ordlistan 

en definition på danska. 

Ordlistan kan erhållas efter hänvändelse till 

Terminologicentralen, Danmarks tekniske bib· 
liotek, 0 Voldgade 10, Köpenhamn K eller 
från Dansk Standardi8cringsrud, Västerbroga· 

de 1, Köpenhamn V. 

I\lECHOLD, W: Radiotcc/lnik cxakt 
und doch leicht verständlich. Linz 1955. 
Techn. Verlag »das elektron». 522 S., 

434 fig. Pris 23: 40 schw.·fr. inb. 

Denna bok behandlar radioteknikens grund· 
läggande begrepp och är i första hand avsedd 
för nybörjare. Den som skall ha nytta av boken 

måste dock ha grundläggande kunskaper i 

stort sett motsvarande dem, som erhålles på 
realskolestadiet. Niigon riktig nybörjarbok är 
det kanske d,irför illle; matematiska krume· 
lurer - även om det gäller de mest elemen· 
tära sammanhang - verkar ofta ytterst av· 

skräckande på den som inte har de nödiga för· 
kunskaperna. Men å andra sidan gäller nog 

att det för den som på allvar ämnar syssla med 
radio inte finns någon geuväg förbi de där 
krumelurerna. 

Författaren till boken har under några år 
haft befattningen som lärare vid en yrkes· 
skola. Där har han haft till uppgift att förbe· 

reda eleverna för deras yrke inom l·adio· och 
televisionstekniken, och han säger i bokens 

företal, atl han efter åtskilliga å rs verksam· 
het så småningom kommit underfund med hur 
nyböljare vill ha de radiotekniska samman

hangen presenterade: exakt och doek lätt· 

fattligt. 

Om denna bok är den bästa nybörjarboken 
för självstudium må lämnas därhän, dock bör 

den ge rätt goda förutsättningar för den som, 
utrustad med vissa grundläggande kunskaper, 
vill tillägna sig radioteknikens grunddrag. Det 

finns oekså flera avsnitt, som på ett både en
kelt och exakt sätt beskriver även relativt in· 

vecklade fiirlopp: exempelvis televisionsmotta· 
garen oell dennas verkningssätt och kombine· 
rade A,\I / F.\I·lllottagares schemalösningar. 

(Sch) 

(---------------------~ 

KRAFTHÖGTALARE 
för utomhusbruk 

fabl"ikat Universit~ 5 Wall 
3' ohm a 95:-

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgalan 38 - Stockholm 

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

UNIVERSALINSTRUMENT 
med 28 mätområden 

(Beskrivning i septembernumret av denna tidning.) 

Riktpris 220:-
Gen.ra/ag ... ' : 

RUPO AB 
Brantingsgatan 22, Tel. 672064 

Stockholm Ö, 

\ 

~~--------------------------------./ 

Ett parti motorer 
Uteffekt 8 watt 2300 varv 220 volt 
netto 28: - fabdkat Elektrolux. 

Engel Lödpistoler 
220 V 54: - brutto, 220/127 om
koppl.bar 64: - brutto. 

Försilvrad koppartråd 
i dim. 0,5-0,8-1-1,2-1,5 mm. 
Pds per meter netto: -: 15, -: 20, 
-: 30, -: 40, -: 50. 
Försilvrade kopparrör i dim. 2-3---
5-8-10 mm. 
Pris per meter netto: 1: 70, 2: 40, 
4: 55,6: 70, 8: 40, 

Hörtelefoner 
Överklädd dubbel stålbygel netto 
12:-, 
Enkel lackerad stälbygel netto 
9: 50. 
Hörtelefonsladd av gummi modernt 
u tförande med förgreningen vid ena 
sidan längd 1,5 meter, netto 6: 25. 

Tonband. fabrikat B A S F 
Storlek 5", 6", 7". 
Pris 19: -, 27: -, 30: - brutto 
minus sedvanlig rabatt. 

AB RADIOMATERIEL 
Drottninggatan 69, GÖTEBORG C 

Tel, 112205 - 110364 

\ 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1955 



TEKTRONIX 
TYP 531 

SPAR TID 

GER RIKTIGARE 

INFORMATION 

Oscilloskop typ 531 spar tid på två sätt. Den förser Er med ytterst omfattande möjligheter. Den 

eliminerar behovet av att skaffa fram ett annat oscilloskop, då behoven ändras - t. ex. från 

"hög förstärkning" till "brett band" eller till "två förlopp". 

Förförstärkare av "plug-in"-typ användas för största möjliga anpassning till olika slags signaler. 

Området för horisontella svephastigheter är inställbart i förhållande 600 miljoner till 1 ~ det 

vidaste Ni kan få i ett oscilloskop. Accelerationsspänningen är hög nog att möjliggöra fotogra

fering avengångssvep - även vid högsta svephastigheten. 

Direkt-avläsning av tid och amplitud. Ni kan avläsa tid och amplitud med en noggrannhet, som 

är jämförbar med den hos indikerande instrument. 

Typ 535 

Svep-område: 0,02 fI.s/cm-12 s/cm 
10 kV accelerationsspänning 
Mångsidiga triggermöjligbeter 
Pris kr. 6300: - plus pris på önskad 
"plug-in" -enhet. 

har samma data plus fördröjda svep. 1 ,us till 0,1 s kalibrerad fördröjning i tolv 
områden, noggrannhet 0,2 "/o av skalan. Vanlig eller triggad funktion .. .. .... .. . . Kr. 8210:-

plus pris på önskad "plug-in"-enhet 

"Plug -in "-enheter 

Typ 53 A - Likström till 10 Mp/s; 0,05-50 V/ cm ................... .. . ... . .. ................. . Kr. 540;-

Typ 53 B - Samma som 53 A med ytterligare växelströmskänslighet till 5 mV /cm ....... .. . Kr. 790:-

Typ 53 C - Två-förloppsenhet med två identiska förstärkare; likström till 8,5 Mp/s; 0,05-50 
V/ cm. Elektronisk omkoppling mellan förloppen triggat av oscilloskops ve pet eller 
självsvängande med 100 kp/ s omkopplingsfrekvens ........ ... ... . ................ . Kr. 1735: -

Typ 53 D - Balanserad ingång. Likström till 350 kp/ s vid 1 mY/ cm - bandpasset ökande till 2 
Mp/ s vid 50 mY/ cm. Hela området: 1 mY/ cm-125 V/ cm ... . ... ... . .. .... .. .. . Kr. 915:-

Typ 53 E - Frekvensområde 0,06 p/ s-60 kp/ s, känslighet 50 ~v-lO mY/ cm . .... . .... .. ... . Kr. 1060:-
Typ 53 G - Likström till 10 Mp/s med differentialingång; 0,05-20 V/ cm med skilda steg-

attenuatorer för de båda ingångarna .................. . .. . . .................... . . . Kr. 1125: -

Pri.ser fritt förtullat Stockholm 

TEKTRONIX, INC., Portland, Oregon, USA 
Generalagent ERIK FERNER, Björnsonsgatan 197 - Bromma 3 - Tel. 377700 
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Säljes ; Sverige endas! 
av ensamlörsäljaren 

()AK 

AB 

Det finns 

bara en 

tillverkare 

i Europa 
av 

Original 

OAK 
omkopplare och 
strömbrytare 

- NSF Limited Keighley, 
Yorks, England 

- the switch people -

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

OAK 

JI. 
o .... 

IMPULS 
OBS! Ny adress! 

Kontor och lager S:t Erikspion 7, Stockholm 
Telefon växel 3408 50 

RADIO-PEN 
För felsökning och mätningar i radio- och elektriska anläggningar. Omkring 

95 % av alla förekommande felorsaker kan påvisas med detta instrument. 

Pris kronor 13: 25 

ELEKTRONIKKONTROLL Arkitektvägen 52, Bromma 

Sönd oss annonsen med Edert namn och adress i marginalen, så leverera vi omgående. 

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

, 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

cm> 
Inl'enJöra- o. verkm.-ex. trån tolkak, real- el. atudentex. Dag- o. alteallkola. 
Teleteknik m. telefoni, radio, radar, television. Maskinteknik m. ver .... t.-tekn. m Uga levnadskostnader: 1.000 kr läl"re pr år äR i StOCkholm o. Götebort; 
Moderna kursplaner. Höatterminen börjar 29 aug. eeh vårtermineR 10 jan. 
Angiv tack, prakt., åld. m.m. Aber. d . tldn. Aftonskoleelever kan ev. få arbete. 

0 .... 1'& •• !S, KiSpin ... Tel. 11311. - INOVAB LILLIBBOTB. elvllln ...... liktor. J 

r 
~t~!ä~~ ~~å~,E!~ ~o~_R 
fabriknt Smith. Ccntrum och Elek· 
trofon. 0llert på begäran 

AB CHAMPION RADIO j' 
Polhemsgatull 38 - Stockholm 

Under rubriken Radioindustrins ny· 
heter Införes uppgifter från tillverkare 
och importörer om nyheter, som av 
företagen Introduceras pi marknaden. 

SignaJgenerator 

Svell ska Radio AB, S~ockholm, har ii l'crsiillt 
data för en ny signal generator från Marc,olli, 
typ TF 801 B. Den nya signalgeneratorn har 
mycket vidsträckt frekvensområde, lO-son 
MHz i fem frekvensband och har en kalihre · 
ringsnoggrannhet av ± 1% . Utgång spänning· 

Signal generator typ TF 801 B från Marconi. 

en kan varicras från 0,1 fLV upp till 2 V lIIcd 
hjälp aven variabel dämpsats av pistongiyl'. 
Utgångsimpedansen är ca 50 ·ohm. Ge.nom ef· 
fektiv skärmning är mätning möjlig även vit! 
en lägsta Iltgångsspänning av 0,1 fLV. För ul· 

gångsspänningar upp till l V kan modlllerillg 

Pistongattenllatorn i signalgenerator typ TF 
801 B från Marconi. 

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

kantvåg. Typ GT 80 

MOTSTÅND 
Precis ionsmotstå nd, 0,05 '/.. Typ RPF 

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

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

Begär specialpros p e kt ! 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
P e pparvägen 30, Stockholm - Enskede 

Tel. 940810 . 

. '---------------------------~ 
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HEWLETT- PACKARD INSTRUMENT 

Högklassigt utförande, 

förnämliga data. 

* 
Vidsträckt frekvellsområde, 

direkt kalibrering. 

* 
Oavsiktlig frekvensmodulering 

mindre än 1kHz. 

* 
Frekvensdrift mindre än 0,005 fu. 

* 
Hög uteffekt. 

* 
Alla t-"per av modulering. 

* 
Hewlett-Packards UKV -signal
generatorer 
ty p 608D och 608C, uppnår en för instrument 
av detta slag tidigare okänd standard ifråga 
om bekvämt handhavande, användbarhet och 
utförande. 

Signalgenerator -hp-608D 
har utomordentligt förnämliga data. Den upp
visar praktiskt taget ingen oavsiktlig frek
vensmOdulering eller frekvensdrift och ger 

Två ny~ 

UKV-
SIGNAL-
GENERATORER 

i absolut toppklass 

kalibrerad utgångsspänning 0,1 ,uV-O,5 V ge
nom hela frekvensom rådet 10~20 MHz. En in
byggd 5 MHz kristallkalibrator möjliggör frek
venskontl'Oll med en noggrannhet av 0,01 ' / •. 

Dessa unika egenskaper hal' möjliggjorts till 
stor del genom nya sChemalösningal' för ge
neratorns stYl'oscillator och efterföljande föl'
stärkare. För att uppnå maximal stabilitet är 
generatorn försedd med stabiliserad glöd
strömskälla. En ny typ av variabel kondensa
tor och en ny spolomkopplare a trumtyp bi 
drar även till att minska frekvensdriften och 
öka stabiliteten. Genom den förnämliga frek
vensstabiliteten lämpar sig denna signaIgene
rator speciellt fÖl' trimning och provning av 
UKV-mottagare med extremt hög selektivitet. 

-hp-608C 

är en UKV-signalgenerator för allmänna la 
boratoriemätningar och för fältbruk . Genera
torn, som har styroscillator med efterföljande 
effektförstärkare, ger l V utgångsspänning 
och täcker frekvensområdet 10~80 MHz. In
strumentet är synnerligen lämpligt för upp
mätning av förstärkning, selektivitet, käoslig
het och spegelfrekvensdämpning l mottagare 
och för provning och trimning av MF-fö rstär
kare, bredbandsförstärkare och andra UKV
apparater. Utgå ngseffekten är mer än till
räcklig för att mata mätbryggor och stående
vagmetrar och räcker likaledes väl för mät
ningar på transmissionslInjer, antenner, filter 
etc. 

Båda signalgeneratorerna 
moduleras tiII 80 'I. med frekvenser från 20 Hz 
tiII l MHz. HF-Iäckn ingen är försumbar, var
igenom känslighetsmätningar ner till 0,1 ,uV är 
mölIiga med båda instrumenten. Inre impe
dansen är 50 ohm. (Kan även byggas för andra 
impedanser mot ett litet pristillägg.) 

I bada apparaterna är avstämningskonden
satorer och spolomkopplare försedda med kul
lager, de variabla kondensatorerna är special
tillverkade och utförda i specialmetall för att 
reducera frekvensdriften. 

(------------------------~ 

SPECIFIKATIONER 
UKV-SIGNALGENERATOR TYP 
-UP-608D 

Frekvensområdet: 10~20 MHz i 5 band. 
Kalibreringsnoggrannhet: ± l ' I •. 
Aterinställningsnoggrannhet: < 0,5 ' /, . 
KristaIlkaIlbrator: Inbyggd 5 MHz-

kl'istal lkal ibra to r. 
Frekvensdrift: < 0,005 '/, under 15 min. 

period efter uppvärmningstiden. 
Utgangsnlvå: 0,1 /LV-j),5 V över 50 ohms 

belastning. 

Noggrannhet I utgångsspännlllgen: 
± l dB. 

GeneratorImpedans: 50 ohm. 
Moduleringsgrad: o-aO ./. (indikeras 

på inbyggt instrument). 

Distorsion: <: 2,5 '1, vid 30 ' /, module
ring med sinusvåg. 

Inre modUlering: 400 Hz och l 000 Hz 
(± 10 '1.). 

yttre modulering: 0-80 'I" 20 Hz-100 
kHz. För frekvenser över 100 MHz, 
0-30 ' /, modulering_ upp till l MHz. 

yttre pulsmodulering: 10 V toppspän 
ning erfordras. 

OavstktIig frekvensmodulering: 
< l 000 Hz med 30 '/, amplitudmo
dulering föl' frekvenser över 100 MHz . 
< 0,001 '/, under 100 MHz. 

Läckning: försumbar; tillåte r k äns
Iighetsmätningar ner till 0,1 ,uV. 

Nätspänning: 115/230 V ± 10 '1" 50/1 000 
Hz, effektförbrukning ca 150 W. 

Dimensioner: 34 X40X52 cm. 
Vikt: ca 32 kg. 
-UP-608C UKV-SIGNALGENERATOR 
Samma data som för -hp-608D utom i 

följande avseenden: 
Frekvensområde: 10~80 MHz i 5 band. 
KrlstaIIkaIibrator: saknas. 
FrekvensdrIft: 0,01 'I, under 10 min. 

period eftel' uppvärmningstiden. 
Utgångsnivå: 0,1 .",v-1 V. 
Oavsiktlig frekvensmodulering: 

< 0,0025 o;, vid 30 'I, amplitudmodu
lering föl' frekvenser 21~80 MHz. 

Ring eHer skriv oeh begär närmare upplysningar fr~n generalagenten: 

K. L. N. QtaJing CO. JltJ . .dl. B. 
Sveavägen 70 - STOCKHOLM Va. - Tel. 215205, 206275 
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(------------------------~--~, med 1kHz tonspänning ske med modulerings
grad från O till 90 % . Även yttre modulering 
med sinusvåg 30 Hz till 20 kHz samt puhmodu· 
lering av bärvågen kan åstadkommas. Den oav
siktliga frekvensmoduleringen vid 30 0/o ampli
tudmodulering är vid 500 MHz ca 15 kHz och 
faller till 'ca l kHz vid 10 l\'lHz. 

För intermodulationsprov kan nätspänning 
50 Hz överlagras på oscillatorspänningen. Ä ,'en 
en yttre signal kan utnyttjas för samma ända· 
mål. 

\. 
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KUHNKE 
Precisionsrellier 

Ett känsligt, relativt högohmigt re lä 
i miniatyrutförande. Kräver endast 20 
mW för tillslag, nonnal driveffekt 30 
mW. Manöverströmmen måste dock 
va ra minst l mA. Relät innehå llel' en 
växlingsgrupp med silverkontakter, 
som tål högst 125 vol t elle r högst l 
amp. vid en maximal induktionsfri 
belastning på 50 W. Vikten ä r endast 
45 gr och med damm tät skyddskåpa 
(skuren på bilden ovan ) är höjden 57 
mm och dlam. 46 mm. Angiv vid för
frågan eller beställning önskad manö
verström (minst l mA) alternativt 
spänning (högst 30 volt). 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95 . 

Lågfrekvensoscillator 

AB Gösta BiickSlröm, Stockholm, har översänl 
dat.a {ör en lågfrekvensoscillator från Edison 
Swan E/ectric Co (Ediswan) i England. Os
ei latom, som har en rätt originell uppbyggnad 
(se fig.), omfattar frekvensområdet 1,4 Hz-S,S 

kHz i sju mätområden och med kalibrerings
noggrannheten ±2 %. Distorsionen är ca 2 % . 

Utgångsspänningen är i tomgång 50 V (topp
spänning) vid mottaktutgång. Utgångsspän
ningen kan varieras i sex dekadsteg lJIed dämp
sats i utgångskretsen och kontinuerligt med en 
potentiometer före utgångssteget. Utgångsim
pedansen är 10 kohm, då utgångsdämpsatsen 
står på max. spänning och avtar till ca 4{) ohm 
viJ lägsta värde. 

tD~bLlO a CQ ~-g generalagenter 

Tryckt ledningsdragning 

The Tefegraph Condensor Company Ltd, 
(TCC) London, har börjat tillverka apparatur 
baserad på tryckt ledningsdragning, en till
verkning, som äger rum på licens från del 
engelska företaget Technograph Ltd. Som 
exempel på vad som kan åstadkommas med 
denna teknik uppvisas bl.a. en 10·walls h igh
fidelity-förstärkare (se fig. 1), försedd med clt 
cllassie med tryckt ledningsdragning. Det upp-

Fig. 1. Hi-fi·förstärkare med tryckt lednings· 
dragning. (TCC) 

ges, att man i dessa förstärkare avsevärt kun
nat r educera brumnivån genom att man delvis 
kunnat eliminera behovet av metallchass ier. 
Förstärkarna är uppbyggda så, att ett metall 
chassie uppbär nättransformatorer och andra 

G.RAU 
PFORZHEIM 

tiO~T~tiT· 
BIMETi\LiLEB 
för enklare och binigart~ 

konstruktioner. 

TORSGATAN 48 - STOCKHOLM - TELEFON 329245,337545 
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Modernisera skivspelaren med 
o~@ei· nålmikrofoner 
Om Ni redan har en fin radiogrammofon eller skivspelare, har 
Ni nu möjlighet att för en ringa summa modernisera denna att 
motsvara dagens krav. ACOS »Hi-g. nålmikrofoner finns nu i 
en serie speciellt tillverkade »plug-in,-modeller för flertalet 
grammofon utrustningar. Ni kommer att finna att dessa ACOS 

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

Modell 

HGP 37-1 

Colloro 

HGP 37-1 

Gorrord 

l-tGP 39·1 

. ;\1), 
.t:!.,\ 

Nålmikrofonhu ... ·ud med HGP 37-1 kristallinsats avsedd 
för både 7a-varvs och lP skivor. Passar ColIoro RC 532, 
AC 534, AC3/534, 3RC 532 m. fl. Creme- eller valnöts
färgad. 

Nålmikrofonhuvud med HGP 37-1 kristallinsats avsedd 
för både 7a-varvs och LP skivor. Passar Gorrord RC 
75 M, RC 80 M, RC 90, RC 111, Modell TA . 

Nålmikrofoninsats. Separata huvuden för 7a-varvs och 
LP skivor. Passar ACOS GP 20 nålmikrofon och Gar
rard C adaptor. Användes i följande Gorrord enheter: 

~.j _________ J. __________ ~ ________________ _ 

f 
RC 72 A, RC 75 A, RC 80 och enheten modell M. Kan 
användas i alla enheter som för närvarande använder 
typ GP 19. 

HGP 35·1 

~~ i 
Separata mikrofonhuvuden för 7a-varvs och LP skivor. 
Kristallenheten är identisk med den som finns i HGP 
39-1 ovan. Kan användas i Gorrords enheter RC 75 M, 
RC 80 M, RC 90, RC 111 och TA-spelaren. 

:~t·; 
-----+------------~--~-------- -------------------------------------------------
HGP 41-1 

HGP 45 

Separata mikrofonhuvuden för 7a-varvs och lP skivor 
med kristallen heter som användes i HGP 39 mikrofon
huvud. Passar ColIoro RC 532, AC 534, AC3/534, 
3RC532. Creme- eller valnötsfärgad. 

Separata mikrofonhuvuden för antingen 7a-varvs eller 
LP skivor. Kristallenheten är samma som användes i 
HGP 39-1. Passar Gorrord RC 80, RC 72 A, RC 75 A 
och spelare typ M. Kan användas i alla enheter tom 
för närvarande använder Gorrord C adaptor med 
GP 19 huvuden. 

. . . leder utvecklingen 

Ceneralagent: 

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

i alla länder. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM Sö. - Telefon 449760 

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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JAME,S 
KNIGHTS CO 

Kristallugn typ IK-09 

En termostatreglerad ugn med plats 
för 2 st. klistaller typ H-l? (se annons 
i denna tidnings febl'uarinummer). 
Ugnen passar i en vanlig octalhällare 
och kan erhållas med uppvärmnIngs
lindning för 6-28 volt (max. 6,3 watt). 
ArbetstemperatuI' 50-100" C + to C. 
Dimensioner: Höjd 42 mm. eXkl. soc
kelstiften, diameter 32 mm . För två st. 
kristaller H-l? T används ugn JK-09 T , 
som är 62 mm. hög. I övrigt lika JK-OD 
ovan. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, StOCkholm SÖ. 

Tel. 449295. 

tyngre komponenter, under det alt rören och 
de lättare komponenterna anbringas på det 
tryckta chassiet, som består av bakelit platta, 
på vars undersjda ledningarna är tryckta. 

Ett annal exempel på den tryckta led niJlgs
dragningens möjligheter är MF·enhet er liir 
TV·mottagare, se fig. 2. En intressant variant 
av tryckta ledningstekniken har här ti]);illlpal', 
i det alt man för j\'fF ·spolarna utnyujat Iryck l 
l cdn ing~dragnjng på underlag, sonl seda n 'l i ~ 

kes ihop. Härigenom kan man lält erhiilla 
lämplig kopplingsgrad mellan sekundiir· och 
primärkrcts i MF·translormatorn. Fig. viour en 

?lTF·enhet med mellanfrekvens 35- 38 MHz. 
En allnan metod för framställning av ]\in'· 

enheter liir TV·mottagare går ut på att mon· 
tera spoLarna i ett plan för att uppnå minimulll 
induktiv koppling och sedan med hjälp av cn 

liten kapacitans mellan spolarna åstadkOlIlIna 
den lämpliga graden av koppling. Denna upp· 
läggning mijjliggör, att man kan trycka kopp· 
lillgskondensatorerna samtidigt med spolarna , 
vilket innebär en avsevärd förenkling i syune .. · 

Fig. 2. MF·enhet för TV·mottagare med tryckt 
ledningsdragning och tryckta MF·spolar (TCC). 

het som man därvid kan trycka de komplclI:t 
MF·trallsformatorerna samtidigt med MF·elws· 

siet. 
TCC har äveu börjat tillverka speciella e1ek· 

trolytkondensatorer och papperskondensulOJ"cr, 
lämpliga att användas i apparatur mcd Iry..kl. 
ledningsdragning. 

Vidare upplysningar beträffande hi·ii·för· 
stärkaren genom ELFA Radio- och Television , 
Stockhohll. 

Nytt oscilloskop från Tektrunix 

Data för ett nytt oscilloskop, typ 310, ff :i ll 
Tektronix In e., USA, har översän ts av firma 
Erik Ferner, Bromma. Det är en ued lJalllad 
version av ett laboratorieoscilloskop, SOIll "ii· 
ger endast ca 10 kg Oell som har de hlygsamma 
yttermåtten 16 X 25 X 43 cm. X·för~tärkare ll ge r 

vid likspänningsförstärkning (frekvensområde 
0- 3,S MH>:) en känslighet varierbaJ' Irän 0, I. 
V/ delstreck (på skärmen; se fotol till 50 V/ 
delstreck i 9 kalibrerade steg och vid v'ixcl· 
späuningsförstärkn i'ng en känslighet , som ii .. 
kontinuerligt var,jahel från 10 mV /dels lreck 
till 150 Vi deistreck. Stigtid 0,1 p s. Ingang'
impedansen är 1 ~1ohm parallellt med 40 pF. 
Tidavböjningen har 18 kalibrerade sleg friin 
0,5 ,us/ de1streck tiII 0,2 s/ delstreck med en 
noggrannhet av ± 3 %. HorisontalsvcJlcl: klin 
expaJlderas till 5 ggr skärmdiametern. 

Oscilloskopet har automatisk triggning Iii,. 
inkommande signaler med frekvens från (i() 

Hz till 2 MHz. Triggningen kan utlösas på iII ' 
ställbar nivå på mätspänllingell eller )' 1.1 re 

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

Dekadmotstånd 
fabrikat Danbridge 

Dekadmotstå"d DR 4 

DekadkondellSator med luftkotldellSator 

Dessa motstånd kunna erhållas i en komplett serie från 

3-6 dekader med motståndsvärden från 0,1--100000 

ohm. 

Noggrannhet: 0,5 %. 

Högre noggrannhet offereras på begäran. 

Vi leverera även andra laboratorieinstrument, såsom: 

DEKADKONDENSATORER 

DEKADPOTENTlOMETRAR 

MÄTNORMALER 

IMPEDANSBRYGGOR 

WHEASTON EBRYGGOR 

RORVOLTMETRAR 

Korta leveranstider Infordra offert 

------------------------------------------------------~-----
ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Arrillerigatan 85 - STOCKHOLM 28 - TeL 675715, 675716 

~~----------------~------------------------------------------------------------------------------_/ 
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spänning. Kanlvågskalibralor ingår 50111 gt:r 

Il olika spänningar från 0,05 V till 100 V, 'nog

grannhet: ± 3 %. 

Signallamphållare 

En ny lamphållare för signallampor avsedda 

för radio- och elektronikanläggningar tillver, 

kas nu av Plessey_ Lamporna, som är av minia

tyrlyp med Edison-gängor, kan anbringas i 

paneler med en tjocklek av upp till 1/ 8" och 

kan förses med oljka typer av skydd, innehål

lande glasfönSler med önskad färg. Bl.a. finns 

Erkänd 
välkänd 

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

En /llUbillirt 
(i Il ARR FÖRSTÄRKARE 
- även för REFRÄNGSÄNG 

till sensationspriset 425.-
inkl. kristall- och gitarrmikrofon 

Den förstärkareanläggning vi erbjuda 
föl'enar lågt priS med goda akustiska 
och tekniska egenskaper. 

Anslutningskontakter: l mikrofon , l 
grammofon, l högtalare. 

Uteffekt: 12 walt vid 10 ' /, distorsion. 
10 watt vid 3 'I. distot'sion. 

Utgångsimpedans: 4,8 och 20 o~m. 

Ingångsimpedans grammofon: 0,6 M. 
ohm. 

Ingång,impedans mi ·krofon: l M. ohm. 

Frekvensområde: mikrofon 40-10.000 
p/s. 

Känslighet: Mikrofon 2 mV. Gram
mofon 200 mV. 

Högtalare: 10" permanentdynamisk 
konserthögtalare . 

Lättransportabel - vikt: endast 12 kg
elegant och effektiv - en idealisk an
anläggning för såväl amatörer som 
yrkesmusiker. 

Pris, komplett med Ronette kristall
mikrofon B HO och Kjell gitanmlkro
fon, kr. 425: - nto. 

Kjell Gilarrmikroronsälje~ ä"f'n lIf':pant och klINI., 
dl I rörailvnt atföl'aode J38: - hr np.Uo. ocbi för
~U. utförande 143: - kr nello. 

* 

AB CHAMPION RADIO 
PoIhemsgatan 38 - Stockbolm - Tel. 51 65 72 
Nordbemsgatan 60 - Göteborg - Tel. 12 40 75 
lsak Slaktaregat. 9 - Malmö - Tel. 97 67 25 

, __________ ~ ____ ~ ____________ ~ ______ ~ __ ~------.--------J 

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

för tekniker, servicemän, amatörer 

Kursen omfattar 12 mycket innehållsrika läro brev samt dessutom 

fullständig l?yggnadsbeskriVning 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. 

Klipp ur eller skriv av kupongen! ------------lm AB BEVA-TEKNIK, linköping 

\ 

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

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

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

RADIO OCH TELEYlSlON - "IR '~ - 19:;5 

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

Adress, . . .............. ... ...... . ..... .. ...... . .. . 

Postadress .... ... ........... .... .. .... .. R. & T. <1 
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MAYR 
Keramiska omkopplare 

Typ E9 avbildad ovan är en miniatyr
omkopplare med upp till tre sektioner 
av frequenta. Varje sektion, som ä r 
endast 30 mm i diameter har plats fÖl 
8 kontakter motsvarande t. ex. l-pol. 
8-vägs eller 2-pol. 4-vägs. Provspän
ning 1500 volt. I standardutförande har 
omkopplarna kontakter av hårdför
silvrad fosforbrons, men KAN NU PA 
BESTÄLLNING ERHALLAS MED 
FORGYLLDA KONTAKTER, SOM 
GER 100 '/, DRIFTSÄKERHET GENOM 
SIN BESTÄNDIGHET MOT SVAVEL
HALTIGA GASER. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. ~9, stockholm sö. 

Tel. 44 92 95. 

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

ULTRA HIGH FIDELITY 
Noroton UKV-FM SpeCial, 18 kretsar, 
3 HF-, osc., 14 MF-kretsar, 85-105 mc/s. 
MF bandbredd 220 kels, känslighet 0,5 
mikrov. Frekvensdrift efter 60 min. 2 
kc/s. PCC84, EC92, EFSO, EF89, EF90, 
EAA91. - Pris netto kr. 475:-
Noroton UKV-FM Standard, 12 kret
sar, kan som vanligt erhållas direkt 
från lager. Rör: PCC84, EC92, EFSO, 
EF89 + RL2'Jl. Även i allstr.-utf.: 
UCC85, UC92, UF42, UF41 +RL231. 

Riktpris kr. 195: -
Noroton UKV-FM 35_8 mc/s, 10 kret
sar, äter i lager. Rör: EC92, EF80, EFS9 
+ RL231. Riktpris kr. 160:-

Generalagent för Sverige: 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 - Stockholm 

Tel. 3204 73, 305875 
~~----------------------------------/ 
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,REALISERAS 
Elektrolyter 

Amerikanska Dubilier 
16 mf 350 V •.....•..•..•. il. O: 75 
32 mf 250 V .............. il O: 85 
8+16 mt 450 V •....•..•..... il. O: 85 
8+16 mf 450 V s. k. minus ii O: 95 
S+8 mf 450 V s. k. minus il O: 95 

50 mf 150 V ........ .. .... å O: 75 

R.ullblock 
50 pr, 100 pf, 200 pf, 100 pf, 
300 pf ........................ il O: 10 
0,01 mf, 0,05 .................. il O: 20 

Glimrnerkond. 
lS60 pf ........................ il O: 10 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 - Stockholm. 

Tel. 51 65 72. 

• 

ett skydd, som samtidigt fungerar som en 

j usterbar bländaröppning för lampan, varige

nom önskad ljusstyrka från denna kan er

hållas. 

Svensk representant: AB Trako, Stockholm. 

Radioteknisk 
frågesport 

Svar på frågorna på sid. 6 

Svar på jråga 1: 

Colpitt-utförandet (fig. a) har svaga över

toner och Hartley-utförandet (fig. b) har star

ka. Kopplingen mellan krets och rör bestäms 

här bl.a. av impedanserna mellan galler, katod 

och jord. I förra fallet sjunker impedansen 

med stigande frekvens, men i senare fallet sti

ger den. Tydligen kopplas övertonerna starka

re vid Hartley- än Colpitt-koppling. - A/lm: 
Vad här säges är icke någon regel för övertons

dämpning i kretsar SOIll sådana! 

Svar på ! råga 2: 

Figurens värden är de rätta. De sammansatta 
filtren måste tänkas uppdelade i »halv-länkar» 
med ett enkelt L oeh ett enkelt C en!. vänstra 

del-fig. Pi-filtret består av två halvlänkar, vars 

L-ändar vänts mot varandra, ty då Mr lika 
impedans er vänts mot varandra. T-filtret be

står - av samma skäl - av två halv-länkar, 

vars C-ändar vänts mot varandra. Då får pi

filtret två spolar senekopplade tm 2· L och 

T-filtret två kondensatorer parallellkopplade 

till 2·C. 
(Sune Breekström, SiIUXL) 

Vi tillverka 
Högspännings. 
generatorer 2·75 leV 

Högspänningupol.r 

HF-dro5Siar 

UKV· dro"lar 

Videodrosslar 

Sug· och .pirrkrets.r 

Nätstörningslilter 

Spolar för 'polsy,tem 

Spolar i .peci.lu tföranden 

Firma ETRONIK 
SlolI.vig. 5- Näsbypark • Tel. 561828 

\ 

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

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

Ny 
likspännings · 
stabilisator 

LS14 
Den har tillkommit för att 
tillgodose önskemålet om 

2 helt skilda 
spänningar. 

Den består av vår välkända 

högsta bila LS 7C 
som kompletterats med ett 
mindre aggregat, som läm
nar 0--150 V, 30 mA. 

Stabiliteten på detta är 
± 0,1--0,5 V för ± 10 % 
nätspänningsvariation och 
belastningsändringar O--
100 %. Brummet är 5 mV 
vid 30 mA. 
Det inbyggda vridspole
instrumentet är omkopp
lingsbart för mätning av 
ström och spänning även i 
denna del. 
Genom seriekoppling kan 
spänningsområdetpå LS7C
delen väsentligt utökas, t.ex. 
till --300 V eller + 600 V, 
varigenom även klystroner 
kunna drivas. 

Pris kr. 1280:-

CARL O'LSSON 
Långseleringen 94 

Stockholm-Vä lIing by 
Tel. 378933 

RADIO ocn TELEYISIO," - NR 4 - 1955 



TER ·MIST-ORN 
- motståndselementet, 'Vars resistans 

a'Vse'Värt minskar med temperaturen 

Jlfot.tåndsmaterialet 
i termistorn utgör en blandning av meta lloxi

der av halvledartyp, som vid fabrika tionen 

behandlats på sådant sätt, att stabila och re-o 

producerbara motståndsvärden erhå llas. Ter

mistorns motståndsökning är endast ca 1,2 % 

per år och dess motstånd är hela tiden repro

ducerbart inom ± 0,01 C. 

TERM ISTORN "ar ett vidsträckt användningsom

råde oc" erbjuder enkla lösningar på bl. a. löljande 

problem: 

l Mätning och kontroll av temperaturer från -100° C 

upp till +300° C med en noggrannhet av ± 0,01 ° C. 

2 Kompensation av temperaturfel i exempelvis preci

sionsinstrument. 

3 Begränsning av (inkopplings-) strömstötar, fördröj

ningsanordningar. 

4 Omkopplingsanordningar, reläfunktioner, utan rÖI'

liga kontakter. 

5 Spänningsstabilisering även för höga frekvenser, 

spänningsreglering. 

6 Mätning av gastryck och gasflöde, mätning av vär

meledningsförmåga i vätskor och gaser. 

TERMISTORN tillverkas huvudsakligen i två grundtyper, den 

direkt och den indirekt upphettade med de ovan angivna olika 

användningsområdena. Själva termistorkroppens resistans i kallt 

tillstånd kan ges en mångfald olika värden. För att förbilliga 

framställningen tiUverkas dessa emellertid i ett begränsat antal 

standardvärden, från 200 ohm till 500.000 ohm, som är lämpade 

för praktiskt taget alla ifrågakommande användningsområden. 

AB Standard Radiofabrik 
J~hannesfred8vägen 9 - Il, Bromma 

Telefon: Stoddtolm 252900. Telex: 1165 

Il \ I) I l) () I. II 'f' E L E \' I ~ [ () N - ~; I~ ., ...,. l 9 :; :; 
I . 

.. 
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RÖR REALISERAS, 

Äldre nummer 

RT:5 expedition får ofta moltaga förfråg: 

ningar om äldre nummer av tidskriften. OfIa 

utgår vederbörande ifrån att äldre nummer 

skall finnas på lager och bifogar frimärken 

som betalning. Tyvärr är det dock s il., att äldre 

nummer av tidskriften rätt snabbt blir slutså l

da, varför fiirskotlslikvidcn ofta får retW'lleras, 

enär ön"kade nummer inte fions. Av ' denna 

orsak får vi uppmana d em som vill köpa äldre 

nummer att inte insända jörskottslikvid Ulan 
rekvirera önskade exemplar att säll das mot 
postförskott. 

\ 

6AQ5 3: -; 6AT6 2: 50; 6SL7 4 
12AT6 3: 50; 12AU6 3: 50; 12BA7 3 50 
12SG7 3: -; 12SH7 3: -; 12SJ7 3 50 
1629 5: 50; 9004 3: 50; N. U. 5Z3 4 25 
2C34 4: -; 2E31 4: -; 2EJ2 4: -. 

RELÄER 
Rl\<IA-IO för lO volt med en 

brytn. oisol. .... .. . ... . .. ....... 2: 50 
RMC-50 för 50 volt med två 

växlingar ...... . . . ........ . ...... 5:-
RMV-4 föl' 4 volt växelstr. tvä 

växlingar .. . .. .. ... ... . . . . . . . .. 8:
RCA89103 Telefonreiä föl' 24 volt 

med sex växltngar (surplus) .. 7: 50 
Div. telefonreläer av KTV:s mo 

dell, 36 V. ..... .... . .. .... . ..... 9: 50 

DIVERSE 
BC-645 IFF-transc.eiver, exkl. rör 

och reläer med maSSor av an-
vändbara detaljer .............. 39:-

Frlll flygsändare för frek\'. om
kring J,5 mc och med rör: I st. 
RS287, 2 st. EL2. Utan nätaggTe-
gat .......... .. ................. . 45:-

FrUI flygmottagare för frekv. 
omkr. 3,5 mc och med 5 st. rör, 
utan nätaggregat .............. 45:-

PS-225 Omformare 14 V/:175 V, ISO 
mA, begagnad och utan kapor 15: -

LM7 Omformare 12 V /500 V, 125 
mA med störningsskydd . . .... 95:-

FV A-I Förstärkare med rör EF9 
och EL2, inbyggd i grålackerad 
lada. Exkl. nätaggregat ........ 19: 50 

8230 BeJden JOO-ohms bandkabel 
med ledare av förkopprad stål -
tråd . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Im -: 75 

827S Belden JOO-ohms tubulär 
"twi.n-lead" med kärna av gas-
fylld plastsvamp . . . . ........ Im l: 40 

PT-5 Koaxkabel motsv. RG-8/U Im l: 50 
Kapslad transformator avsedd för 

lågohmig pick-up och anpassar 
200 ohm till galler. Lämplig 
mikrofontransfoFmator .. . .. .. . 2: 50 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Sthlm SÖ. 

Tel. 449295. 

Som en orientering kan nämnas, att av 1954 

års lI rgång finnes alla nummer utom nr 5, av 

1953 års årgång finns nr 7, 9, 10 och 12. Av 

1952 års årgång och tidigare finnes endast en

staka exemplar av ett fåtal nunnller i behåll. 

Av årgångarna 1952, 1953 och 195'l finns det 

ännu några inbundna kompletta årgångar på 

lager. Dessa betingar ett pris av 18 kr. 
Red. 

RÄTTELSER 

Svenskbyggd bandspelare 

I artikel om sven skhyggd banJspehu'c i nr 2!~ ;, 

s. 33 anges att band hastigheten är 9 resp. 4,5 

cm/ s. Skall vara 19 resp. 9,5 cm. 

10 W förstärkare med anodjordat 
utgångssteg 

AB STOCKHOLMS 

I artikel »10 W förstärkare med allodjordat 

utgångssteg» i nr 2/ 55 är i fig. 2 på sid. 26 be· 

teckningarna för radio· och grammofoningullg

arna felplacerade. Båda ingångarna skall an· 

slutas till ett galler i vardera dubbclu'iodc lI 

VI resp. V2. 

PATENTBYRÅ 
Zacco & Bruhn 

Grundad 1878 

Patent 
Varumärken 
H. ann, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. L'arfeldt 

M6dlemmar ay SV6nska Patentomb,uls/o'rmi"gm 

CENTRUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 230970 

Om användning av färgat brus vid 
akustiska mätningar 

I artikeln »Om användning av färgat brus vid 

akustiska mätningar» nr 1/55, s. 14 ._tår på 

s. 14 sp. l rad 13 

där o= 6,9/ T 

Detta iir fel. I själ\'a verket sker efterklangs

förloppet enligt en exponentialfunktion e- i), 

där ,j '=-ln[(l- a) 334T/ l,,). 
Här betecknar v en dämpnillgs koefficiellt, 

llll den genomsnittliga väg ljude t har att gå i 
lokalen och a absorption~värdct. 

Kvartskristaller av alla typer 
- korta leveranstider -

K,INSEKISHA LABORATORY 
TOKYO • JAPAN 

Generalagent 

VIDEOPRODUKTER • GÖTEBORG 38 

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

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

ANNONSÖRSHEGISTER 
APRIL 1955 

Sid. 
Alpha AB, Sundbyberg ..... . ...... 41 
Amerikansk Ljudteknik, Stocl<holm 8 
Beva-Teknik AB, Linköping ...... 51 
Champion Radio AB, Stockholm 38 
Champion Radio, AB, Stockholm 41 
Champion Radio, AB, Stockholm 46 
Champion Radio, AB, Stockholm 51. 
Champion Radio, AB, stoekbolm 52 
Cosmocord Ltd., England .......... 49 
Eklöf, Ernst, StockhOlm .......... . . 12 
El<ofon, Ingenjörsfirma, Stockholm 52 
F.lektronikbolaget AB, Stockholm.. J7 
Elektronikkontroll, Bromma ... . .. 46 
Elfa Radio & TeleviSion AB, Sthlm 3 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm 5 
Elit, Elektriska Instrument AB, 

Stocl<holm ... .... . .. . .. . . .. .. . . . . . 7 
Elit, Elekt.rlska Inst.rument AB, 

Stockholm ... . . ... . . ... ... . .. . .. . . 42 
Elit, Elektrlsl<a Instrument AB, 

Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . SO 
Esselte AB:s Bokbinderier, Stock-

holm . ..... .. ............... .. . ... . 12 
Etronlk, Näsby Park ...... . ...... . 52 
Ferner, Erik, St.ocl<bolm ............ 45 
Forslid & Co. AB, StockhOlm ...... 48 
Hörapparatbolaget, StockhOlm .... S 
Impuls AB, Stockholm ............ 46 
Intram AB, Ingenjörsfirman, Brom-

ma ................................ 13 
K. L. N. Tradlng & Co. Ltd. AB, 

stockholm ............ . ......... . . 47 
Köpings Tekn. Institut, Köping .. 46 
Lagercrantz, Johan, St.ockholm .... 9 
Lagercrantz, Johan, Stockholm . ... 56 
Nordisk Rotogravyr, .• Stockholm . . 42 
Olsson, Carl, Stock.holm- Vällingby 52 
Palmblad, Bo, AB, StockhOlm . . . . 7 
Palmblad, Bo, AB, St.ockholm 48 
Palmblad, Bo, AB, Stocl<holm SO 
Palmblad, Bo, AB, 'Stockholm S2 
Palmblad, Bo, AB, StOCkholm ... . 54 
Pearl Mikrofoniab, Spånga ..... . .. 6 
Radiomateriel AB, Göteborg ... . .. 44 
Reflex, Indnstrl AB, StockhOlm .. 44 
Rifa AB, Ulvsunda ..... . ..... . .. . ... 11 
Rupo AB, Stockholm .. .. ... 44 
Sela, Svenska Elektronik-Appara-

ter, Enskede ....... . ............ .. 8 
Signalmekano, StOCkholm .......... 38 
Sinus Högtalare AB. Segeltorp .... 40 
Sivers Lab. Stockbolm .............. 6 
S.iöquist, F., Stockholm ............ 4 
Sonoprodukter AB, Stockholm .... 55 
Standard Radiofabrik AB, Bromma 53 
Stockholms Patentbyrå, Stockholm 54 
Svenska AB Philips, Stoekbolm .. 10 
Svensl<a AB Philips, Stockholm .. 14 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, 

Stockholm . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . J9 
Svenska Mätapparater, AB, En· 

skede .............................. 46 
Svenska Radio AB, Stockholm .. .. 43 
Telex, Ingeniörsfirma, Göteborg .. 12 
Transradio Ltd., London ... . ...... 44 
Universal-Import, StockhOlm . ..... 2 
Videoprodukter, Göteborg 12 
Videoprodukter, Göteborg . . ...... 40 
Videoprodukter, Göteborg ........ 54 

RADANNONSER 
Önskas köpa: Populär Radio Il. 12/49. 1 ut

byte kan motsvarande ex. lämnas av föl.ian
de nr: 12/41, 6/44, 4, 8, 12/45, 7/ 48. l, 2/ 47, 3, 6, 
8/49, 1/50, l , 11/52, 2/53. Eric Ritzen, Redskaps
gatan 12, Arboga. 

Till salu: S40, som ny. med trafo och extra 
rörsats kl' . 625: -. Glid-dip Millens, ny, kr. 
400: -. Tel. Sthlm 5941 57. 

Till salu: FM-UKV tillsats, 88-108 Mc, all
ström. 7 rör + likr., ej S-märkt. Glasskala. 
Kompl. med rör. Endast kl'. 180: -. 2 st. frakt
fritt. Hans-Ove Nilsson, Möllevångsgatan 45, 
Malmö. 

Till salu: Elektronisk orgel , 2 man. och pe
dal, exp.-modf'U, delvis färdig, kompl. utI'. 
med generatorer, först., filter, tangenter, 
register, kontakter, inb. akustikiåda etc., 
polerat trähölje, allt nytillv. Slumppris kr. 
1.350: -. Tongenerator 15-150000 p/ s konst. 
var. utput. Z = 500 ohm (2 st. 6SJ7 och I st. 
6L6) sammanbyggd med elektroniSk . dubbel
str"leosc. (1 st. 6SN7 och 2 st. ECH42). Pris 
kr. 195: -. Bashögtalar'e 15" 17-3000 p / s Sinus 
typ PM 153 Special kr. 150: -. Tel. 61 44 29, 
lng. Eriksson, Olaus Petrigatan lO, Sthlm ö. 
(kl. 17-21). 

Till salu: BaSl'eflexlåda, c:a 700 l. Hörnmö
bel. Höjd 1.500 mm. Pris kr. 100: -. Tel. 
4783 67, lng. Edberg, Kallforsvägen 5, Sthlm
Bandhagen. 
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Tidigare system med 

riktad diskllutstråle 

Grundigs 3D-klang innebär en sinnrik placering av nog

grant beräknade högtalare i radiomottagaren, varigenom 

diskant och bas blandas likformigt runt mottagaren, så att 

lyssnaren vid ett musikprogram får intrYCk av att sitta mitt 

i ot"kestern. 

Den tidigare allmänt vedertagna högtalarplaceringens 

strålningskarakteristik visas i tig. 1. Vid 3D-klang inb'ä

der helt andra förhållanden. Fig. 2 visar ett av placerings

sätten för högtalarna. Ljudstyrkefördelningen är liknande 

den i fig. 1. 

Grundig 3 D-klang med jämn 

spridning av diskant och bliS 

När det häl' inom hörbara regish'et uppträdel' särskilt höga 

resp. låga toner, är ljudfördelningen enligt fig. 2 med av

seende på tonfrekvensen fullkomligt likformig. 

Denna nya likformighet i fördelningen av diskant och bas · 

ställer större fordringar P~l uppställningen av 3D-klang-. 

apparaten, för att den skall komma till sin rätt. Med en 

fritt uppställd 3D-klang-apparat uppnåt" man otvivelaktigt 

en naturtrognare återgivning än vid appamter med de tidi

gare använda högtalaranordningarna. 

; 

Nyll e tern a kommer från Grundig 

SOIlOprodulcteT 
AKTIEBOLAG 

STOCKIIOLM·CÖTEHOHG 



AMERICA o le CORP. 
är och har alltid varit en ledande fabrikant inom tele

teknik, radio, television och radar. Bland Amphenols 

specialiteter märkas särskilt 

KONTAKTER AV ALLA SLAG 

AN-serien 
Amphenol är den erkänt 

ledande tillverkaren av 

AN-kontaktdon. Samt

liga kontakter i AN

serien ha äkta guIdplä

tering och även i övriga 

avseenden ha dessa kon

taktdon ett utomordent

ligt gediget och påkos

tat utförande. 

BNC-serien 
Kompakt, klimatsäkert utförande för snabb in- och 

urkoppling. För kablar av klenare dimensioner. 

Infordra detaljerade trycksaker från 

-N-serien 

Denna ''!-ijlJlgl'lIbild'' 

l/ha,. AN-kotJlakternm 

k011-slruktiol1. 

lågvoltskontaktdon för kablar av de vanligaste di

mensionerna. Klimatsäkert utföranae. 

UHF-serien 
En- och två-poliga kontaktdon av allroundtyp i ge

diget men prisbilligt utförande. 

Rikhaltl;~ .fortering av 

A LV - o[h koaxialkontakter 

finner .rtiindigt i lager 

Telefon 

Växel 630790 
* . johan Lagercrantz * 

Stockholm O 

Värtavägen 57 


