


GENERAL ELECTRIC nya UGHTHOUSE TRI01D 
för frekvenser 

Verklig storlek: Höjd 66 mm 

Diameter 16,5 mm (gallerflänseri 

ej inräknad) 

fl Pulseffekt 2 kW vid 3.500 
MHz 

• Användbar vid omgiv
ningstemperatur upp till 
175° C 

• Chockprovad vid 400 G 

• Den planparallella elek
trodkonstruktionen ger hög 
elektrisk verkningsgrad 

Försilvrade elektrodanslut
ningar med stor yta ger 
små kontaktförluster 

. 
upp till 4.,000 MHz 

Röret är huvudsakligen avsett för lågeffektradar, radiofyrar, mikrovågslänkar, 

navigeringsutrustningar samt utrustningar för telemetri- och mätändamål. 
- . 

Ytterliga data och upplysni,ngar erhålles från 

" 

,SVENSKA AB TRÅDLÖS T .E L E G R A ·F J ' 
Tekniska avd. ; Stockholm 32 - Tel. 232005, 

• 
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ALLT MELLAN ANTE NN OCH JORD 

HEATH:s 
TRIMNINGS
GENERATOR för 
TV - MOTTAGARE 
Modell T$ -4 

Frekvensområde 4-220 Mpj s. 

'i'rippel-markeringssystem med kristallkontrolL 

Svepfunktionen erhålles genom elektroniskt kontrollerad 
variabel induktans. 

Variabel markeringsoscillator på grundton av 19-60 Mpj s. 
Kalibrerade övertoner, från 57-180 Mpj s. 

Svepområdet kontinuerligt och mjukt reglerbart från noll 
upp till max. 50 Mpj s beroende på grundfrekvensen. 

* Anordning finnes för att använda yttre markeringsgenerator, för 
att kolla MF, bandbredd etc. Som standard levereras kristall på 
4,5 Mp/s enligt amerikansk standard. Kristall på 5,5 Mp/s (enligt 
svensk norm för bandbredd i TV-mottagare) levereras på extra 
beställning. Här är den mest radikala förbättringen på "svep
generatorns" område i TV-industriens hittillsvarande historia. * Grundkonstruktionen . följer de senaste rönen på HF-teknikens 
område, vilket resulterat i funktionsegenskaper, som inte kan 
återfinnas hos någon annan svepgenerator. 

* Här är verkligen en svepgenerator för TV som ingen serviceman 
har råd att avvara, om han skall kunna göra ett snabbt och nog
grant trimningsarbete på TV-mottagare. 

Pris kronor 460:- netto 

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

Generalagent för Skandinavien: 

ELFA Radio & Television ~B 
H ollän dargatan 9A - STOCKHOLM C 

Tel. 2078 14, 207815 Postgiro 2512 IS 
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UR PR NR 6/30 

För 25 o ar sedan 
Under denna rubrik kommer vi 
i fortsättningen att med en del 
klipp ur 25 år gamla nummer 
av POPULÄR RADIO ge några 
glimtar från svunna radiotider. 

Fig. 1. Jättelik radiomottagare från 1930: »Ste· 
nodradiostaten», med kristallfilter i mellanfre· 
kvensdelen och ca 50 Hz (!) bandbredd. 

Fig. 2. 3-rörs batterimottagare beskriven i PR 
nr 6/ 1930. 

POPULÄR RADIO nr 6/ 1930 innehöll en objekt var huvud bilder av herrar och damer, 
besk ledare med rubriken »Ett fattigdomsbe. 
vi~». Ledarskribent~n, red. C·E Holmqvist, 
klagar över att radion på Stockholms·utställ· 
ningen fått en ytterst un~anskymd plats, som 
inte svarar mot dess betydelse, och ställer frå· 
gan: »Är det utställningsledningens eller våra 
fabrikanters fel?» Radiofabrikanterna har gi· 
vit sig själva ett alldeles onödigt underbetyg, 
sägs det i ledaren, där det i övrigt framhålles, 
att radioindustrin borde ha lättare än andra 
att anpassa sig efter »funktionalismens linjer». 

I en annan artikel, »En televisionssändning 
i England år 1930», omtalas, att man i Europa 
och i synnerhet i England gjort »förbluffande 
framsteg». Författaren, som hade övervarit en 
engelsk demonstration, säger dock att pro· 
grammen är rätt enformiga. Man utsände gär· 
na .bilder av ett stort ur, vars visare rörde sig 
med mycket stor hastighet, och andra vanliga 

\ 

varvid »-helt enkelt glänsande effekter med 
belysning» uppnåddes. För överföringen av 
programmet hade man då två sändare, »Lon· 
don l» och »London Il», den ena för bilden 
och den andra för ljudet. TV·systemet basera· 
des på Nipkow·skivor och överföringen skedde 
på mellanvåg. Bilderna betraktades genom en 
linsförsedd glugg på apparatens framsida. 

»Selektivitetsproblemet löst?» är rubriken 
på en annan artikel, där det beskrivs en impo· 
nerande mottagare (se fig. 1) bestående aven 
superheterodyn med kristallfilter i mellanfre· 
kvensdelen. Enligt uppgift erhöll man med 
denna mottagaranläggning en bandbredd på 
ca 40--50 Hz (!). »Stenodradiostaten» kalla· 
de man apparaturen. 

En konstruktionsbeskrivning i nr 6 beskri
ver en batterimottagare med tre trioder A415, 
A425 och B405, återkopplad detektor, LF och 

slutsteg. (Fig. 2.) I en annan artikel behand
las skärmningsproblemet ; i fig. 3 visas vilka 
jättespolar man på den tiden använde i MF
delen. 

I en artikel »Radion i det fria» beskrivs, hur 
man lämpligen anordnar antenn och jordled-

Fig. 3. Jättelika spolar användes för band filt
ren i MF-delen i 1930 års mottagare. Obser
vera den vidlyftiga skärmningen och rörens 
placering! 

\ 
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flFA -nytt 
ELFA 

TELEVISIONS
MOTTAGARE 
i byggsats modell A 201-1955 

Lätt att bygga - ritningar i " perspektiv" 

"Lär TV - a'99 själv" 

SOMMARTID ÄR DX-TID FÖR TV-MOTTAGNING 

ELFA ~V-byggsats levereras numera - mot et t mindre tillägg - även med 
färdigbyggd kanalväljare: 

Kanalväl!are alt. l: lämplig för mellan-Sverige: kanål 2, 4, 5 och 6. 
» » 2: lämplig för västra och södra Sverige: kanal 2, 4, 9 och 10. 

Kanalväljaren passar även till tidigare typer av ELFA TV-byggsatser. 

ELF A byggsatser har nått en allt vidare krets bland amatörer och tekniker -
ELFA TV -byggsats användes vid Folkskoledirektionens hobbyverksamhet, Yr
kesskolan i Karlskrona m. fl. 

DUBBELPROGRAMMET KOMMER! ELFA HAR MATERIELET FÖR FM·MOTTAGAREN 

o 3 3 a 

M 182 

GÖRLER-NYHETER 
Trp UT 340 
UKV-avstämningsenhet m ed H F-rör ECC 85 (i a!1-
ström UCC 85) . 
Dubbeltrioden ECC 85 tjänstgör dels som ga!1er
jordat HF-steg och dels som självsvängande 
blandare. 
10,7 Mp/s utgångstr ansformator är jnbyggd. 
Ersätter tidigare typ O 33 och O 34. 
Kat. n r O 33a P r is k r. 48: -

UKV- AM-avstämningsenhet, typ UT 341. 
UKV-avstämningsenhet lika O 33 a med vridkon
densator för AM - båda monterade på gemensam 
platta. 
Kat. nr O 35 Pris kr. 84: -

SPOLSYSTEM typ TA 350 avsett att 
använd as i samband med O 35. 
Tryckk nappsomkoppling för UK V och 
AM-band en. Spolsystemet om fattar 
mellan-, lång- och kortvågsb anden. 
Vid UKV-bandet tillkommer avstäm
ningsenheten, kat. 033 a. 
K at. nr O 36 Pris kr. 64 : -

MF - transformatorer 
GÖRLER typ UF 376 - lika tidiga r e 
F 323 10,7 Mp/ s. 
K at. nr M 182 Pris k r . 9: SO 

GÖRLER typ U R F 377 - lika tidigare 
F 324 10,7 Mp/ s kvotdetektor. 
K a t. nr M 183 Pris kr. 10: 50 

035 

036 

Vi lagerföra samtliga standard Görler MF- filter kombinationsfilter för AM- FM etc. 

Allt 'mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION AB 
Holländargatan 9 A - Stockholm C - Telefon 207814, 207815 - Postgiro 251215 
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GELOSO 
TELEVISIONS· 
MOTTAGARE 

i byggsats 

• Kanalväxlare med 5 kanaler. 

• Växelströmsutförande. 

• Kanalväxlare, .)IF-enhet, ljudenhet och synkenhet levereras färdigkopplade 
- Ni behöver alltså inte själv bygga dessa invecklade steg. 

• 17" bildrör. 

• Färdigborrat chassie. 

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

• Detaljerade beskrivningar över monteringen. 

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

Begär utförlig beskrivning 

VIDEOPRODUKTER . Göteborg 38 

@St') 
BEREC 

TIltA.Of MARK 

~ 

Världsmärket för batterier 
_ ger större effekt och längre livslängd 

B E R E C användes av de flesta svenska radiofabrikanter 

B E R E C försäljes av ledande grossistfirmor 

Fig. 4. Sådan här resemottagare hade man 
1930. Bilden är hämtad ur en artikel »Radion 
i det fria» i PR nr 6/ 1930. 

ning, när man vill ha radiomottagning ute 
det fria (fig. 4). 

Under rubriken »Rundradion 1940» åter
finnes en artikel av Dr Lee De Forest, »radio
rörets uppfinnare», förmodligen saxad ur nå· 
gon amerikansk radiotidskrift. De Forest skri· 
ver om den framtida utvecklingen på radio
området. Han säger bl.a.: 

»1 stället för den normala ljudradion (mu
sik och, tal) kommer år 1940 fjärrseendet att 
särskilt framträda. 1 stället för konserter skola 
vi om kvällarna kunna både se och höra en 
ljudfilm eller en opera. Nya och betydligt för· 
bättrade rör komma att finnas i marknaden. 
Själva apparaterna skola väsentligt förenklas. 
Den elektriska grammofonskivsåtergivningen 
skall röna stor spridning. Det kan väntas, att 
framtidens radioapparat skall utgöra en liten 
teater för sig, som består aven mottagare för 
musik och tal, en apparat för fjärrseende och 

'\ 

Generalagent: TRYGGVE SUNDIN; Riddargatan 23A, Stockholm - Tel. 677168-69-70 
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STROMSTJELLARE 
O~M K O P.P L A R E 

för såväl miniatyr 
som standard 

Att välja en strömställare-om
kopplare av god kvalitet är i 
högsta grad angeläget vid var
je fabrikation, oavsett om det 
gäller mätinstrument, provut
rustningar eller elektrotekniska 

. specialapparater. Man har rätt 
att aven fullgod komponent 
fordra en hållbar konstruktion 
och pålitlig mekanism med högs
ta driftsäkerhet, som gör tids
krävcmde och dyrbara byten 
överflödiga. 

Som företrädare för ett flertal 
ledande fabrikanter kan vi er
bjuda strömställare-omkopplare 
för de mest skilda användnings
områden. Vår stora sortering 
gör det möjligt för Er att alltid 
finna de för Edra ändamål läm
ligaste komponenterna . 

• 
Ring eller tillskriv oss för kom
pletterande tekniska data . 

• 
Vi sända gärna vår katalog på 
begäran. 

••• 

ELEKTRISKA INSTRUMENT 
Artillerigatan 85 - S T O C K H O l M 28 

Tel. 6757 15, 6757 16 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1955 
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,---------------------------------------------------------------------~\ mottagning av bilder av olika slag, aven film
apparat för demonstration av ljudfilmer, samt 
slutligen av grammofon för grammofonskivor
nas elektriska återgivning. Alltsammans hop
byggt i form aven elegant möbel.» 

\ 
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presep lera r .. -: .. ~ 

CHAMPION 
FLAMINGO 

Förstklassig batteri- och växelströmsmottagare för inom- och utomhusbruk. 
lika användbar överallt - i sommarstugan, i trädgården, på badstranden 
eller i stadsvåningen. Utomordentlig ljudåtergivning. 

* Ferritantenn - även för kortvågen. 
* Magiskt öga för fininställning. * Strömsnål - med sparläge som ger 

rekordlåg strömförbruknillg. 
* I flera färger: bIll, röd eller grön. 

* Sensationellt Illgt pris kr. 238:-
(exkl. b"tterier) 

Lagerföres IIOS välsort erade radiohandlare 

TEKNISKA DATA: 

Rörbestyckning : 
Dl 96, DAF 96, OF 96, DK 96 
samt torrlikriktare SSF B155C75 
8 rörfunktioner. 
5" högtalare med special magnet. 
Våglöngder: 
kortvåg : 51-19. m 
mellanvåg: 57()-187 m 
långvåg: 2000-707 m 
Vöxelström och batteri dr if:. 
Omkopplingsbar: 13G-15()-220 V. 
Batterier: l st. 90 V (t.ex. 9OA5) 

l st. 4,5 V (t.<>:x .. l1t 

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLM 
MALMÖ 
GÖTEBORG 

'Z-g DIAGRAPH 
instrumentet 
för snabba 
och noggranna 
impedans
mätningar 

Onekligen (frånsett filmprojektorn!) en rätt 
träffande besIp-ivning av vår tids kornbina· 
tionsmottagare. Vidare säger Lee de Forest : 
»Vilken utveckling kortvågstekniken skall upp
visa kan ännu ej överblickas. En sak kan 
emellertid redan nu anses vara fastställd: sy
stemet med långa vågor kommer så småningom 
att utträngas av kortvågssystemet.» 

»-En faktor att räkna med är den, att appa
raterna· skola kunna tillverkas till betydligt 
billigare priser. Först när apparaterna blir så 
små och behändiga som de fotografiska, vilka 
utan besvär kunna förflytt,!s och därtill lika 
lätta att handskas med, då först skola de i den 
enskildes liv komma att spela sin stora roll. 
Måhända hava vi år 1940 kommit så långt, att 
en radioapparat i hushållet blir lika oumbär
lig som en klocka eller en tidning.-» Detta 

sIgevs alltså 1930. 

Under rubriken »Radioindustrins nyheter» 
återfilmes några rördata bl.a. för det nya slut
röret E406. Det sägs där, att »-deras data, 

'. ·,;om äro utomordentligt goda, verka vid en 
första överblick i många fall rent av sagolika, 
men när man ser på siffrorna för glödströms
förbrukningen, finner man hur de ha möjlig
gjorts. Det är säkert en god väg Philips här 
har slagit in på, enär en eller annan ampere 

Eliminerar tidsödande rökningar. Mätresultatet 
avlöses direkt på utbytbara diagramblad . 

Två typer : 

Med Z-g Diagraph möter man på liknande 
sött komplex dömpning hos en fyrpol samt 
fasvinkeln mellan två spönningar av samma 
frekvens. 

ZDU för 3G- 300 Mp/s 
ZOO för 300--2 400 Mp/s 

Bilden visar Z-g Diagraph och en signaIgene
rator uppkopplade för mötning på ett filter . 
I nstrumentet presenterar mötresultatet i form 
aven ljusfläck på Smith-diagrammet. På några 
minuter erhålles mötabjektets impedans eller 
admittans i diagramform för ett start frekvens
område_ 

Diagramblad finnas för impedansmötning i 
form av resistans/reaktans eller absolutbe
lopp/fasvinkel och dessutom för reflexions
faktor för fyrpoldömpning. 
Z-g Diagraph tillverkas av Rohde & Schwarz, 
Munchen. 

Ring eller skriv och begär 
specialbroschyr. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. Barnängsgatan 30 - Stockholm Sö. - Telefon 449760 

RADIO OCH TE(,EVISION NR6-1955 



ADVANCE reläer 
. Advance Electric'and Relar Company 

- ledande tillverkare av reläer av 

alla slag och för alla ändamål. 

Advance miniatyr-reläer finnas 

för såväl lik- som växelström 

samt för ett flertal spänningar. 

Kombinerat antenn- och 

anodspiinllingsrelä. 

l-poligt 2-vägs 

koaxialrelä. 

- Utöver ovan avbildade reläer lagerföra vi ett flertal andra typer 

Telefon 
Växel 630790 * 

Infordra detaljerade trycksaker från \ 

johan Lagercrantz 
RAD·IO OCH TELEVISION - NR 6 - 1955 
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Resultat 
som syns -

Radiotekniker Rune Peterson hos M. Berlin & Co. AB i Värnamo vid TV
apparaten, en Centrum, gläder sig åt det glada, danska TV-programmet. 

Utmärkt TV från Köpenhamn 
20 .mil oCh längre 

Engels utmärkta mellandistans
antenn. Best.-nr AS-6098 

Riktpris 150,-

Engels suveräna långdistans-
antenn Best.-nr AS-6102 

Riktpris 318,-

tack 
vare 

oöverträHade 

antenner 
I Värnamo, omkring 20 mil från TV -sända
ren i Gladsaxe, ser man TV: programmen 
från Köpenhamn med utmärkt resultat. 
Aven ännu längre från sändaren har man 
kunnat glädja sig åt god TV-mottagning. 
Öyerallt använder man Engels berömda 
antenner, som ökar räckvidden och ger 
bilden skärpa och briljans. 

Generalagent för Engels : 

AB GYLLING &. Co 
Stockholm 

Postfack 4013 
Tel. 449608 

Göteborg 
Korsgatan 17 
Tel. 17 58 92 

Malmö 
östergat. 27 
Tel. 15610 

mer i glödströmsförbrukningen ej spelar nå
gon roll nu, när man äntligen kommit till in
sikt om nödvändigheten av att dimensionera 
nättransformatorerna rikligt.» Data för röret 
E406: branthet 6 mA/ V, glödspänning 4 V, 
glödström 1 A, anodström 48 mA och anod
förlust 12 W. 

I en notis omnämnes, att Elektriska Industri
aktiebolaget i dagarna har utgivit sin radio
handbok för apparatbyggare 1930-1931. Som! 
bekant har denna lilla handbok nyligen upp
levt sin 25:e upplaga, som f.ö. helt nyligen 
recenserades i denna tidskrift. 

Radio och TV i Australien 

Ingenjör Gösta Bäckström, som nyligen åter
kommit från en affärsresa till Australien och 
Nya Zeeland, berättar för RT, att man i 
Australien kommer att dra igång televisionen 
för fullt i höst. Man har under några år haft 
försökssändningar igång men startar nu på 
allvar. Programmet kommer att gå håde i stat
lig och privat regi, delvis med reklamunder
stödda program. 

Även i Nya Zeeland, som har en folkmängd 
av ca 2% milj. och en areal ungefär motsva
rande halva Sverige: pågår försökssändningar 
med , television. Även där kommer man att 
arheta med kombinerad statlig och privat 
drift. 

FM-UKV-sändare finns det i båda länderna, 
förutom stationer på mellanvågsområdet. 
Australien med 8 milj. invånare spridda över 
en hel kontinent -har tre fri stående rundradio
program. 

TV-DX 

Enligt en rapport från Hilmer Larsson i Lud
vika går Stockholms TV-sändare på kanal 5 
numera in endast sporadisk;. Däremot · har 
provbilder gått in både från Italien, Schweiz 
och sannolikt även Tjeckoslovakien, varifrån 
den 16 ap:6i1 utmärkta bilder kom in på kanal 
2 kL 19.30-20.30. Även franska TV-stationer 
har kommit in med full styrka bLa. i mitten 
på mars på förmiddagen kl. 11.30-11.45 och 
den 17 april under ·några minuter. Antennen, 
som är avsedd för kanal 4, I är en 8 elements 
Yagi-antenn i två våningar av egen tillverk
ning. 

. .Radiokomponenter . 
på Diisseldorf-utställningen 

På radiout~tällningen i Diisseldorf 26/ 8- 4/ 9 
1955 kommer inte endast att utställas kom
pletta rundradio- och televisionsmottagare, 
utan det kommer också att bli en utställning 
av radiokomponenter. Det finns i Västtysk
Iand sammanlagt ca 150 fabrikanter, som spe
cialiserat sig på radiokomponenter, och ett 
stort aIJ-tal av dessa kommer nu att utställa 
sina produkter .tillsammans med apparatfabri
kaJ.lterna. 

RADIO O C H TELEVISION - NR 6 - 1955 
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EN IMPEDANSMÄTBRYGGA 
med 10 gånger större .. an normalt noggrannhet 

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

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

Mätområden: , 
Resistans: 1 milliohm - 11 Mohm 
Kapacitans: 1 pF - 1 100 p F 
Induktans: l u H - 1100 H 
FörluStfakto~: 0,001 - 1 D=R/X 
Q-värde: 0,02 - 1000 Q=X/R 

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

De induktansfria bryggresistanserna äro åldrade och in
justerade till en noggrannhet av bättre än ± 0,05 % av 
deras nominella värden. Temperaturkoefficienten är lägre 
än ± 0,002 % per grad CO. 

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

Noggrannhet: 

±(O,l %+1 skaldel på LRC-skalan) 
±(O,25 %+ 1 skaldel på LRC-skalan) 
±(O,9 %+1 skaldel på LRC-skalan) 
±(l %+0,0025) 
±(l %+0,0025) uttryckt i dess recipraka värde. 

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

- GENERALAGENT 

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

RADIO OCH TELEVISIO~ - NR 6 - 1955 11 

,..... 



; 

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

Engel lödpistoler 
Den oöverträffade lödpisto-

len 220 V .... . . .... .... 54:-
125/220 V, omkopplingsbar 64:-

Transistorer, dioder, fotodioder 
av vältjänt tyskt fabrikat väntas 
lager inom kort. 

SPECIALERBJUDANDE: 

BuHerflykond. 15+ 15 Pf dubbla 
calitplaHor,l mm plattavstånd, 
för sändare, neHo .. .. 5: 70 

Vridkondensator, 100 Pf keram., 
för moHagare, neHo .. 4: 50 

Högtalare 
OvalhögtalClre s.k. kombi

fon med sep. hpgtonsys-
tem ........ ......... . 130:-

Statiska högtonhögtalare (konden-
sator) . 

Görlers spolsystem med nya våg
längdsområden. 

Likriktare 
från 0,5 mA upp till 108 amp. 
från 6 till 380 volt eller högre vid 
beställning. 

AB RADIOMATERIEL 
Drottninggat.69, Tel. T1220S-11 03 64 

GÖTEBORG C 

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

PRD typ 119 
o o 

STAENDEVAGINDIKATOR 
100 - 1000 Mp/s 

ger direkt ståendevågförhållandet och fasvinkeln 
utan berökningar. 
Ett kompokt, billigt instrument för mötningar inom 
frekvensområdet 100-1 000 Mp/s. Kan med omrök· 
ning anvöndas ned till 30 Mp/s . 

• Resterande ståendevågförhållande bäll-
re än 1.05. 

• Noggrannhet i fasvinkel bättre än ±5°. 
• Impedans 50 ohm. 
• Mätkontakt typ N, med övergångsmöj

lighet till andra ledningstyper. 

Begär databladl 

Generalagent för alla PRD-instrument: 

SIVERS LAD Kristallvögen 18 
Hägersten 
Stockholm 
Tel. 198633 

Hirschmann 
originalantenn 

för bättre radiomottagning i Er 
bil! 

Det finns en Hirschmann-antenn 
passande varje bil. 
Kan även erhållas halv- eller 

helautomatisk. 

Begär specialbroschyr! 

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

Ord och uttryck. Korta uppsatser i-ak
tuella frågor inom teknikens språkvt1rd 
under år 1954. Västerås 1955. Tekniska 

. Nomenklaturcentralens publikationer. 
TNC25. 48 S., 4 kr. 

Publikationen innehåller 22 uppsatser, som 
TNC under år 1954 haft införda i tekniska tid
skrifter. Sex av dem avhandlar i sammanhäng
ande följ d regler för skrivning av definitioner 
och ordförklaringar i allmänhet, med påpe
kande av de vanligast förekommande felen och 
anvisning om hur man i stället bör uttrycka 
sig. Övriga uppsatser avhandlar diverse språk
liga företeelser som varit aktuella i TNC-ar
betet, såsom genitiv utan -s, ord med uteslutna 
sammansättningsleder, användning av prono
menet man. Vidare avhandlas en Gel nomen
klaturfrågor. 

* 
SCHRÖDER, J: Tysk-Svensk Radio
teknisk ordlista, 64 sid., Nordisk Roto
gravyr, Sto«?kholm 1955. P!is kr. 5: 50. 

För alla som har behov av att hålla sig ii jour 
med tele- och radioteknikens utveckling är 
studier i utländsk facklitteratur ofrånkomligt. 
Med den västtyska återuppbyggnaden har 
bland annat följt att tyskan nu håller på att 
återta sin plats som ledande fackspråk. Den 
ordlista som föreligger, tar - helt i linje med 
förlagets tidigare engelsk-svenska radiotek
niska ordlista - sikte på detta faktum. 

I ordlistan har sammanställts dels fackter. 
mer, dels sådana till det allmänna språkbru
ket hänförliga ord som ofta förekommer i tek
nisk text. Beträffande· facktermer,na har med
tagits såväl sådana ord som kan bereda svå
righeter vid identifiering med svensk - hu
vudsakligen av anglosaxiskt språk infIuer!ld 
- nomenklatur som även sådana ord som före
faller mera självklara. Genom tillämpning av 
dessa urvalsprinciper har ordlistan - utan att 
dess omfång blivit ohanterligt - blivit an· 
vändbar icke blott för de utprägl~de fackmän
nen utan också för affärsmän, tekniker, tek
niska ~tuderande oc4 amatörer med begränsa
de eller osäkra språkkunskaper. Samtliga des
sa kategorier bör med ordlistans hjälp kunna 
bli i stånd att följa framställningen i teletek
niska ämnen på tyska. 
- Den enda invändning anmälaren - med uno 

dantag för ett par betydelselösa ombrytnings
fel - har att göra mot ordlistan är, I!tt sub
stantivens tyska genus borde ha angivits, enär 
detta ofta kan vara värdefullt ~id arbetets prak
tiska bruk. 

Arbetets tillkomst kan endast hälsas med 
tillfredsställelse och det anbefalles åt alla in· 
tresserade på det varmaste. 

(COH.) 
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T,EKTRONIX-NYTT 

TYP 310 
likström - 4 MHz 

Oscilloskop typ 310 , 
är ett lätt bärbart oscilloskqp av preci
sionsutförande med bandbredd från lik
ström till 4 MHz, konstruerat för både 
fält- och laboratoriebruk. Genom sin 
ringa volym (17 X 25 X 43 cm) och rmga 
vikt 11,5 kg hanteras typ 310 smidigt och 
får lätt rum på trånga ställen, trots att 
det är kapabelt att utföra mycket av Ert 
laboratoriearbete. Data äro: Brett svep
område 0,1 ,us-O,6 s/skaldel kontinuer
ligt variabelt med 18 kalibrerade steg från 
0,5 ,us-O,2 s/ skaldel, noggrannhet 3 0/0, 
5 ggr expander med stor noggrannhet på 
samtliga områden; trigger-amplitud-väl
jare eller automatisk triggning valbar; 
direktkopplad släckning av återgången. 
Stigtid hos vertikala förstärkaren 0,09 ,us; 
noggrant kalibrerad känslighet från 0,1-
50 V /skaldel i 9 steg vid likström - 4 
MHz, med ytterligare steg från 0,01 V-
0,05 V/skaldel v.id 2 hz-3,5 MHz; käns
ligheten kontinuerligt variabel från 0,01 
-150 V /skaldel: fyrkantvågkalibrator: 
1850 volt accelerationsspänning på 3" ka. 
todstrålerör. Stabiliserat nätaggregat för 
anslutning till 210-250 V, 50-800 p/s. 
På gångjärn monterat chassi med god 
åtkomlighet till alla komponenter. 

Pris Kr. 3.800:-

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

I Pris Kr. 7.300:-

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

TYP 541 och 545 
likström - 30 MHz 
Oscilloskop typ 545 - . 

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

Pris Kr. 9.200:-

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

Generalagent: 

. TYP 532 
likström ..;.. S. MHz 

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

",' . 
rekt är 20 ,u,uF, 1 megohm; med proben 
P410 7,5 ,u,uF, 10 megohm. Vikt 1,6 kg. 

Pris Kr. 790:-

Bjömsonsgatan 197, Bromma 3 ER·IK FERN ER AB Tel. 377700 
I 
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Disc·seal Iriod EC 55 ... 

Triod DC 70 ~ 

Å 
Reflex-klystron 2K 25 

4. Triod EC 80 ...&. Triod EC 81 

14 I 

PHILIPS levererar nu en hel serie VHF, UHF 

och SHF-rör för television, radar, radiolänkar 

för telekommunikation, fjärrmätning, fjärrstyr

ning och mycket annat. Dessa rör är byggda 

för dagens och morgondagens teleteknik och 

motsvarar mycket höga krav ifråga om pålit

lighet och livslängd. De tillverkas i ett stort an

tal typer för olika driftsfall. De rör som visas 

här utgör endast en liten del av programmet 

- ring eller skriv efter utförliga data öve'r de 

rörtyper som är av intresse just för Er! 

Typ spänning ström mox, max . max, 
y A W mA .y 

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

Ee 80 
triod 0,48 15 300 

EC 81 
triod 6,3 0,2 30 300 

Ee 55 
disc-:r.eal 
triod 6,3 0,4 10 40 350 

fe 56 
disc-seol oppr. 
uiod 6,3 0,6 10 35 300 

Ee 57 
disc-seal oppr. 

triod 6,3 0,6 10 70 300 

Typ spänning ström Uleflekl 
y A mW 

2K 25 
Reflex-klystron 
8500- -400 
9660 Mpl, 6,3 0,44 330 +0 37 25 

721 A/B 
Reflex.klyslron -400 
9370 Mpl' 6,3 0,44 330 +0 37 30 

Typ spänning ström Brusnivå 
y A V mA över 3000 K 

K50A oppr. i 3 cm·bondet 
Bru,diod 2 2 165 125 19.3 dB 

K51A oppr. i 10 cm·bondel 
Brusdiod 2 3,5 140 200 19.1 dB 
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AMATÖRRADIO 

Radiotjänst och televisionen 

R adiotjänst har som bekant sedan nyåret 
haft igång en övningsverksamhet för televi
sion med 1-2 programtimmar per vecka. För 
ändamålet fick man av licensmedel disponera 
660000 kr, varav för inköp av TY-utrustning 
360000. Därtill har kommit ett tilläggsanslag 
på 100 000 kr, varför Radiotjänst för sin TY
programproduktion förfogat över 400 000. 

Radiotjänst började sin programproduktion 
29 okt. 1954 och avslutade televisionssäsongen 
i mitten på maj i år och har under den tiden 
producerat ca 40 ' programtimmar. Det blev 
alltså 10000 kr per timme. 

Jämsides med Radiotjänsts sändningar har 
en extra programverksamhet finansierats av 
radioindustrien, som haft igång dels filmpro
gram med en timma i veckan och dels ett serie
program, »Club 100», det senare ett variete
program, som utgått från Tekniska Högsko
lans televisionsstudio. »Club 100»-programmet 
har enligt uppgift gått på ca l 500 kr per 
timma. 

Det egendomliga är nu, att detta, föga på
kostade men omväxlande och pigga seriepro
gram, »Club 100», har varit det som förefaller 
att ha slagit bäst an. Televisionspubliken har 
haft svårt att riktigt uppskatta de dyrare men 
- med några undantag - rätt stereotypa och 
oftast alltför långrandiga »filmade radiopro
gram», som Radiotjänst presterat. 

Nästa TV -säsong 

Man skall k~nske inte dra alltför)ångt gående 
slutsatser av dessa siffror. Men de kan ge en 
antydan om att det inte är nödvändigt med 
fullt pådrag för alla programpunkter i televi
sion. Det är kanske inte heller ur vägen, att 
man med utgångspunkt från de nämnda siff
rorna granskar Radiotjänsts begäran om an-

slag för nästa budgetår för fortsatt övnings· 
verksamhet. 

2 milj. kr begär Radiotjänst för televisio
nen, och man får väl anta, att huvuddelen av 
detta belopp är avsett för en utvidgad pro
gramverksamhet. Tar man nu den nyss uträk
nade siffran, 10 000 kr/ timme, som utgångs
punkt, kommer man fram till att de 2 milj. inte 
kommer att förslå till mer än 200 program
timmar under nästa år, dvs. endast ca 4 tim
mar i veckan. 

TV varje kväll! 

Det måste genast slås fast - och däråt pekar 
entydigt utländska erfarenheter - att om det 
skall bli någon fart på televisionen, får inte 
TY-apparaterna stå svarta och stumma någon 
kväll i veckan. Folk måste tycka, att det är 
någon mening med att investera pengar i en 
så dyr apparat, som en TY-mottagare dock är. 

2-miljonersanslaget nästa år räcker tydligen 
inte för ett l-timmes program varje kväll, om 
programmen skall kosta 10000 kr/ timme. Där
för gäller det att på ~ågot sätt ordna så, att 
programkostnaden kan hållas nere vid halva 
detta belopp, vilket skulle ge 400 program
timmar per år, dvs. drygt en programtimme 
varje kväll. Med de extra program, som radio
industrien kan tänkas finansiera, skulle då en 
tillräcklig programproduktion vara säker
ställd vilket utgör en av förutsättningarna för 
ökat publikintre.sse. 

Bra program för 5000: - kr/tim. 

En annan minst lika viktig förutsättning är, 
att det man får se i apparaten är sådant, som 
verkligen ger något utbyte och som gör att 
folk finner, att den tid och uppmärksamhet de 
ägnar vad som sker på bildrutan inte är bort
kastad. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1955 

_ Omväxlande televisionsprogram, program 
som slår, under minst l program timme per 
kväll och detta för en kostnad av högst 5 000 
kr per programgmme är den svåra uppgift, 
som Radiotjänst har att lösa. Säkert en besvär
lig uppgift. Men inte omöjlig att klaral 

De danska programproducenterna har visat, 
att det går. På en budget av 3 milj. kr per år 
håller de igång en fortlöpande programproduk
tion om 1-2 timmar per kväll året runt. Re
sultatet har inte heller låtit vänta på sig. TY
abonnentsiffran har börjat växa. Den är nu 
uppe i 4000, och tillströmningen är ca 200 
abonnenter per vecka. 

Det är ingalunda alla här i landet, som hy
ser den uppfattningen, att statlig television är 
det bästa alternativet och Radiotjänst har 
knappast under den gångna säsongen övertygat 
folk om, att det är så. Ingen vill dock förneka, 
att en TY·programproduktion i Radiotjänsts 
regi och med tillskott utifrån av mera bild
kunnigt och mindre radiobundet folk skulle 
kunna resultera i en hygglig programstandard. 
Får verkligen Radiotjänst sina 2 miljoner, för 
nästa år har man på det hållet i alla fall ännu , 
en chans att visa statsmakten och TY-tittarna, 
att det är id~ att hålla på det statliga TY
alternativet. 

(Sch) 
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AKTUELLT 

•• 
Svensk Decca-kedja för · Ostersjön 

Marinförvaltningen har nyligen beslutat att in
köpa en Decca-kedja,! som kommer att täcka en 
stor del av Östersjön från Öland i söder till Åland 
i norr. Anläggningen, som går på ca 3 milj. kr., 
beräknas kunna tas i bruk under 1956. / 

/ 
/ 

/" 
/' 

D en svenska Decca-kedjan (se karta i fig. l) 
komme·r att ansluta till en redan befintlig 
dansk Decca-kedja', varför man i framtiden 

-skall kunna navigera med Deccasystemet längs 
hela västkusten, sydkusten och östkusten upp 
till Söderhamns-trakten. Vidare finns anslut
ning till kedjor i England, en tysk' och en 
fransk kedja. Se fig. 2. 

Den beslutade Decca-kedjan kommer att 
ha stor betydelse inte endast för den svenska 
marine!). inklusive dess .sjömätningstjänst utan 
också för sjöfarten i Östersjön och för sjö
räddnings- och bärgningsföretag. Även flyget 
har nytta av den, genom att man i flygplan 
kan utnyttja automatiska »flygloggar», som på 
en karta automatiskt ritar upp flygplanets väg3

• 

Decca-systemet har som bas en »kedja», be
stående av fyra marksändare placerade -i 
stjärnformering ; en huvudstation omgiven av 
tre understationer med ett inbördes avstånd av 
ca 150 km. Stationerna sänder kontinuerliga 
vågor av låg frekvens (70-100 kHz). Genom 
att i speciella mottagare jämföra fasläget mel
lan de radiovågor, som utsändes från någon 
av understationerna i kedjan och de som ut
sändes från den gemensamma huvudstationen, 
kan man· inom resp_ stationljrs räckviddsom
råde bestämma mottagarens position med hög 

1 Se SUNDIN, A: Decca. Ett engelskt naviga
tionssystem_ POPULÄR RADIO 1947, nr 3, 
s.67. 
2 Se Decca i Danmark. POPULÄR RADIO 
1947, nr 5, s. 133. 
• Se TETZNER, K: Tysk Decca-kedja. POPU
LÄR RADIO 1952, nr 4, s_ 10. 

Fig. 1. Räckvidds
karta för den 
svenska Deccaked
jan. Heldragen lin
je betecknar den 
gräns innanför 
vilken positions
bestämningens 
noggrannhet = l 
nautisk mil. Strec
kad linj e beteck
nar yttre räck
viddsgränsen, in
nanför vilken po
sitionsbestäm
ningens noggrann
het=4 nautiska 
mil. 

/ 
/ 
I 

.... I 
I 
\ 

/ 

~/~ 
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I 
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grad av noggrannhet. Som underlag för posi
tionsbestämningen har man därvid kartor med 
inritade s_k. positionslinjer. Man har därvid 
tre hyperbelskaror, som trycks på normala 
sjökort och flygkartor, och varje hyperbelskara 
har numrerade gröna, röda och violetta linjer. 

Decca·mottagarna är försedda med klock
liknande instrument, s.k: decometrar, se fig. 3, 
vilkas visare roterar under inverkan av de in
fallande radiovågornas inbördes fasläge, allt· 
eftersom farkosten, i vilken mottagaren är in· 
stallerad, förflyttar sig. Den siffra, som visa
ren pekar på, återfinnes som en numrerad po
sitionslinje i kortet, och skärningen mellan två 
linjer ger då positionen. 

/ 

Fig. 3. Decca-mottagare med decometrar indi
kerande det inbördes {asläget mellan de radio-

Decca-systemet har utvecklats mycket 
snabb takt, och i dag är över 2600 -fartyg ut
rustade med Decca-anläggningar. Fartyg av 
alla slag använda Decca, från stora oceangåen
de passagerar- och linjefartyg till små last
skutor och fiskebåtar. Utrustningen tar liten 
plats och kan installeras utan svårighet i de 
allra flesta fartyg. Decometerenheten, som in
nehåller klockorna, är en separat låda, som 
lämpligen placeras över kartbordet. Mottagare
antennen kan vara av enklaste slag: en enkel 
isolerad tråd, upphängd på lämpligt sätt. 

Man har vidtagit många mått och steg för 
att sändningen från Decca-stationerna i land 
icke skall mankera. Sålunda har man normalt 

Fig. 2. Befintliga Decca-kedjor i EuroPll. vågor, som infaller från Decca-sändarna. Fig. 4. Slutstegen i en Decca-sändare. 
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utrustningen fördubblad på varje station, och 
vidare finns reservantenner, så att underhåll 
kan ske på hela installationen när så behövs. 
Sändninge~ utgår kontinuerligt dag och natt, 

år efter år. 
De olika Decca·kedjorna arbetar på skilda 

frekvenser, så att interferens icke kan uppstå. 
Mottagarna är försedda med en omkopplare, 
som användes då man övergår från en kedjas 
område till nä~ta. 

Noggrannheten aven Decca-position beror 
på avståndet från landstationerna. I de mest 
noggranna områdena nära stationerna är det 
möjligt att erhålla ett läge på någon meter 
när. Detta är värdefullt för sjömätning men 
knappast erforderligt för handelsfartyg. 

Speciella Decca·mottagare kommer att ut
hyras i Sverige av Decca-Navigator och Radar 
AB, Stockholm. Kostnaden är 5700: - kr/ år 
för navigatormottagare, som kan ta in samtliga 
Decca-kedjor, och 4000: - "för mottagare, av
sedda endast för en kedja,. Driften av de svens
ka kedjestationerna kommer att handhas av 
ett särskilt bolag, som är under bildande. 

Special-TV 
ombord på krigsfartyg , 
En televisionsanläggning har nyligen instal
lerats på ett fartyg tillhörande den kanaden
siska flottan. Utrusiningen, som levererats av 
Pye Canada Ltd, är en special-TV-utrustning 
av företagets standardtyp. Meningen är, att an. , 
läggningen skall användas för att till olika . 
centraler ombord på fartyget överföra taktiska 
informationer, som hittills överförts per tele: 
fon. 

En televisionskamera installeras istridscen. 
tralen och inriktas dar på den översiktskarta, 
på vilken de fientliga enheternas flyg- och sjö
stridskrafter, liksom enheterpa i den egna styr
kan är markerade. Denna karta överföres till 
bildskärmen på fem eller sex mottagare, pla
cerade på lämpliga ställen ombord på farty
get. Exempelvis finns det en mottagare på 
kommandobryggan, där officerarna har en 
omedelbar bild framför sig av ' den taktiska 
situationen. De blir alltså inte beroende av 
långrandiga telefonrapporter. 

Anläggningen kommer tills vidare att in
stalleras endast på försök, för att man skall 
få en uppfattning om hur pass användbar en 
dylik \j.trustning är för detta ändamål. 

/ 

Jätte-radioteleskopet tar form 
Det av universitetet i Manchester i England 
planerade j ätteradioteleskopet vid . J odrell 
Bank, som tidigare omnämnts i RT'-, är nu 
under uppbyggnad. Ml!n väntar att hela an
läggningen skall vara ' komplett i slutet av 
1955. Vinjettbilden visar t.V. de torn, som 
skall bära upp den vridbara jättespegeln. T.b. 
på bilden ser man ett av de mindre radiotele· 
skop, som f.n. utnyttjas för radioastronomiska 
undersökningar. 

Det nya jätteradioteleskopet beräknas möj· 
liggöra undersökningar av ett område l 000 
ggr större än de, som f.n. är möjliga att ut· 

---~--.' 

1 Se C J WRIGHT: Radioteleskop kan upp· 
täcka flygplan på månen. RADIO och TELE· 
VISION 1955, nr 2, s. 16. 

forska med optiska teleskop. Enligt A C B Lo· 
vell, professor i radioastronomi vid un'iversitet 
i Manchester, kommer radioteleskopet de förs
ta åren att uteslutande utnyttjas för under
sökning av radiostrålningen från världsrym
den, men efter hand kommer man att även 
täcka andra områden inom radioastronomin. 
En detaljerad k~rta av' strålningskällorna i 
världsrymden kommer att bli det första resul
tatet av verksamheten, vilket säkerligen avse
värt kommer att fördjupa vår kunskap om 
universum. 

Antennens förstärkuing (jämförd med en 
halvvågsantenn är ca 16000 ggr, och . strål· 
bredden ca 10 vid l m våglängd. Vid 21 cm 
våglängd omfattar strålningsloben endast 
några få vågminuters rymdvinkel. 

Ljusförstärkaren - en epokgörande uppfinning 

I januari i år presenterade några forskare 
vid General Electric Research Laboratory 
i Schenectady i USA en s.k. ' »ljusförstärkare», 
ett länge eftersträvat tekniskt-vetenskapligt 
hjälpmedel. Ljusförstärkaren erbjuder många 
nya möjligheter inom den fotografiska tekni· 
ken och kan redan i sitt nuvarande utveck· 
lingsstadium användas för apparatur, som 
»ser i mörker». På längre sikt kan den nya 
uppfinningen tänkas möjliggöra television av 
typ »bild-på-väggen». 

Ljusförstärkaren har den principiella upp· 
byggnad, som visas i fig. l. Den demonstreran· 
de experimentm6dellen, som bestod aven 
»cell» med 10 cm diameter, uppvisar en för· 

stärkning av ca 10 ggr. Då förstärkningen är 
praktiskt taget linjär, återges en infallande 
bild med rätta nyanser i den förstärkta bilden. 
Se fig. 2. 

En karakteristisk egenskap är, att det av
givna ljuset alltid har en annan våglängd 
(färg) än det infallande. Vid demonstratio
nerna används ultraviolett infallande ljus, un
der det att det ljus, som avgavs av cellen, var 
gröngult. Hög ljusförstärkning kan uppnås 
genom att man seriekopplar ett .flertal ljus
förstärkare eller celler. Ett problem är emel
lertid ännu inte löst, nämligen cellens rela
tivt långa tidskonstant, ca 4 sek. 

(Tele-Tech nr 2/55) 

5 

Fig. 2. Två fotografier av 
bild på 4" ljusförstärkar
cell tagna med samma 
exponeringstid och blän
daröppning. T.v. med ar
betsspänningar anslutna, 
t.h. utan arbetsspän-

ca "SlV 

2 

ningar. __ ----",,=-.:o / 

I 
I 

Infallande ljus Synlig strålning 

Fig. 1. Den principiella uppbyggnaden av ljusförst#aren. l) me· 
tallelektrod, 2) glimmerisolering, 3) ledande genomskinlig ytbelägg· 
ning, 4) ledande metallisk ytbeläggning, 5) luminiscerande zinksul· 
fitskikt, 6) ledande pasta. 
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Brus och störningar • 
l lågfrekvensförstärkare 

~ Ing. Lennart Brand
qvist, _ . an§tälld vid 
Institutionen för tele
teknik I, Chalmers 
Tekniska högskola, 
Göteborg. 

ningen har vanligen frekvensen 50 Hz jämtc 
övertoner upp till den 10:e. Vid förekomsten 
av magnetiska störfält räcker det vanligen med 
en magnetiskt sett tät skärmning kring in-
gångskretsen och ingångsröret. Härvid måste 
vanlige,1). något magnetiskt material använTas 
med J1Ö1f permeabilitet, t.ex. mumetall. 

Vid för~komst av elektriska störfält tilläm
pas samma avstörningsprincip, med den skill
naden att det magnetiska skärmmaterialet ut
bytes mot en väl ledande metall. 

Nätbrum alstras bl.a. av förstärkarens nät-

, 

En uttömmande översikt med 
riktlinjer för dimensionering 
av lågfrekvensförstärkare för 
extremt hög förstärkning. 

\ aggregat. Vid allströrrisapparater och även i 
någon mån -vid växelströmsdrivna förstärkare 
är brum härrörande_ från fluktuationen (i takt 
med dubbla nätfrekvensen) i ingångsrörets 
katodtemperatur vanlig. Brum kan även över
föras via kapacitansen och isolationsresistan
sen mellan glödtråden och styrgallret i in-

De störningar, som är av betydelse i lågfre-
kvensförstärkare har i allmänhet sin energi 
fördelad inom bandet 10 Hz-20 kHz. Stör-
signaler av detta slag som uppträder jämsides 
med signalen är, nätbrum, kolbrus, mikrofon. 
effekt, samt dessutom - vid känsliga förstär
kare - kretsbrus och hastigt varierande termo
potentialer. Beroende på den använda förstär
karens koppling och bandbredd, samt var inom 
bandet denna är centrerad, kan vissa av de 
uppräknade störningarna helt dominera, me
dan de övrigas inverkan ibland kan försum-
mas. 

r exempelvis till växelströmsnät anslU1l)a 
tonfrekvensförstärkare med hög känslighet, 
och låg undre gränsfrekvens, kan störningar 
från nätspänningen och övertonerna till denna 
vara besvärande. I högkänsliga förstärkare 
för mätändamål med spärrfilter för brumfre
kvensen kan däremot nätbrummet bli av för-
sumbar betydelse i jämförelse med exempel
vis k~l- och kretsbruset. 

I allmänhet skiljer man på yttre störningar 
som intränger i förstärkaren, och inre stör
ningar, som förstärkaren själv alstrar. Vanligt
vis är det ingångsstegen, som är mest kritiska 
ur störningssynpunkt, enär ju signalnivån där 
i regel är lägst. I vissa fall måste dock även 
störningar som inkommer i efterföljande steg 
tagas med i beräkningen; de kan vanligen lätt 
omräknas till ekvivalent störspänning över för
stärkarens ingång. 

I det följande skall lämnas en översikt över 
de vanligaste störningarna i lågfrekvensförstär
kare och de åtgärder som man kan vidtaga för 
att reducera deras inverkan. 

Nätbrum 

Brum kan inkomma i förstärkaren genom ytt
re ;lektriska eller magnetiska fält. Brumspän-

gångsröret. Denna senare brumstörning kan 
vid växelströmsapparater lätt utbalanseras me
delst en potentiometer om ca 100 ohm, inkopp
lad över glödströmskretsen. Se fig. L Vid all
strömsapparater får man nöja sig med alt 
lägga de »känsligaste» rörens glödtrådar när-
mast jord: .~ 

Den brumspänning som ev. intränger på 
rören via anodspänningskällan vid ofullstän
dig filtrering av likriktad nätspänning kan i 
allmänhet elimineras med LC- och RC-länkar , . 
i anodtilledningarna. Brum som inkommer 
»mitt i förstärkaren» exempelvis vid sista rö
rets galler eller anod, kan reduceras med hjälp 
av negativ återkoppling anordnad från förstär
karens utgång till dess ingång. Om däremot 
störningarna i huvudsak härrör från ingång
en av förstärkaren är återkopplingen resul-
tatlös. 

Ibland kan man se kopplingar, där en kon
stant brg.,mspänning av motfas, exempelvis med 
en liten spole som upl!!ar störfältet, införes 
vid någon punkt i förstärkaren ~ avsikt att 
motverka det ' ursprungliga brummet. Se fig. 2. 
Detta förfarande är dock inte alltid att rekom
mendera på grund av att man inte har garan
tier för att utbalanseringen håller sig med 
tiden. 

II 

Fig. L En avsevärd reduktion av brum i nät
anslutna lågfrekvensförstärkare kan uppnås 
genom att en potentiometer med jordat mitt
uttag inlägges i glödströmskretsen. Potentio
metern injusteras för minimum brumstörning. 

Då mycket hög grad av brumfrihet är önsk
värd, kan en koppling med spärrfilter (modi
fierad Wien-brygga) för 50 Hz eller '100 Hz, 
beroende på det brum som dominerar, inkopp
las mellan två steg i en förstärkare. Koppling- , 
en är visad i fig. 3; filtret spärrar för fre
kvensen f=1 / 47tRC, varvid man lämpligen 
kan utgå från R = 100 kohm om filtret kopplas 
mellan två högimpediva förstärkarsteg. 

Om särskilt hög grad av brumfrihet önskas 
kan man övergå till att mata förstärkarens 
glödtrådar med likström. 

Kolbrus 

Om ett kolskiktmotstånd får genomflytas av 
likström, uppstår över motståndet ett spän
ningsfall och en på spänningsfallet överlagrad 
brusväxelspänning, som till sin natur mycket 
påminner om bruset i en kolkornsmikrofon. 
Det brus som på detta sätt genereras har ett fre
kvenssp~ektrum som ligger mellan ca 70 och 

, 1i 000 Hz. Effektivvärdet för denna brusväxel
spänning är beroende av den påtryckta lik
spänningen och liandbredden enligt den ~ 

approximativa formeln: u=Uo'KVlog(fö/ fu ) 

där U o är den påtryckta likspänningen i volt, 
K en materialkonstant, och fö/lu förhållan-

I det mellan övre och undre gränsfrekvensen, 
inom bandet 70-5000 Hz. ~Inom hela det 
band, som motståndet avger brus, kan brus
spänningen uppgå till ca 3 flV per volt lik
spänning. Sålunda kan vid en tonfrekvensför
stärkare, ett anodmotstånd på l Mohm ge upp
hov till ca 0,3 m V brusspänning, om spän
ningsfallet är stl!rt och motståndet av dålig 
kvalitet. 

Man bör därför vid konstruktion av förstär
kare med hög förstärkning, taga hänsyn till 
detta fenomen och lämpligen använda trådlin- / 
dat motstånd åtminstone i ingångsrörets anod
krets. 

Mikrofoneffekt 

På grund av att elektronrörens inre delar inte 
är fullkomligt stelt förbundna med varandra 
kan skakningar utifrån orsaka mikroskopiskt 
sma variationer i rörets data. Dessa varia tio-

F'ig. 2. I vissa fall kan en reduktion av brum
störningar i LF-förstärkare ernås genom att en 
liten sökarspole ~anbringas på förstärkarens in
gång. »Brumspolen» orienteras för minimum 
brumstörningar. 
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ner i rördatan, den s.k. mikrofoneffekten, 
bidrager till utgångssignalen på samma sätt 
som om en motsvarande variation av ingångs· 
signalen ägt rum, och kan därför resultera i 
rent elektriska störningar. 

Mikrofoneffekten kan variera vid olika rör· 
konstruktioner, och kan till och med för :am. 
ma rörtyp skilja inom vida gränser för olika 
exelIlplar. I allmänhet finnes vissa mekaniska 
resonansfrekvenser för rörens inre delar, och 
det gäller att undvika att rören påföres meka· 
niska svängningar, som kan komma att sam· 
manfalla med dessa. Ett klassiskt exempel på 
hur mikrofonstörningar kan nedbringas är den 
lösa fjädrande upphängningen av ingångs· 
röret, exempelvis i svampgummi. 

Man har även funnit att förstärkning och 
mikrofoneffekt inte avtar i samma grad vid 
minskad anodspänning till ett rör. I de fall 
man önskar låg grad av mikro fon effekt, är det 
därför lämpligt att använda sig av låg anod· 
spänning till ingångsröret. Det finns f.ö. nu· 
mera att tillgå ror med extremt låg mikrofon· 
effekt. 

Motståndsbrus 

Motståndsbruset uppstår genom att de fria 
elektronerna i ledarematerial uppvisar en oord· 
nad rörelse, den s.k. värmerörelsen, vilken sva· 
rar mot ledarens absoluta temperatur. 

Till följd av att elektronrörelsen inte sker 
i någon bestämd riktning, utan är slumpartad, 
kommer ledarens laddningsfördelning att 
oupphörligt ändras och en brusspänning gene·
reras med ett frekvensspektrum sträckande sig 
från extremt låga upp till utomordentligt höga 
frekvenser. 

Den brusspänning som -på detta sät~ upp· 
står i en ledare är beroende av bredden av det 
frekvensornråde, inom vilket man observerar 
brusspänningen (bandbredden), ledarens re· 
sistans och temperatur enligt formeln: 

U=V4RKTB 

där U den uppträdande brusspänningen (ef. 
fektivvärde) i volt, R=resistansen i ohm, K= 

c c 

R 

Fig. 3. Spärrfilter, avstämt till brumfrekvensen 
50 eller 100 Hz och inkopplat mellan två för· 
stärkarsteg kan avsevärt minska brumstör· 
ningar i en LF·förstärkare. 
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Fig. 4. Nomogram för bestämning av brusspänningens storlek e som funktion av bnis~ 
resistansen R med bandbredden Ji som parameter. 

=Boltzmanns konstant = 1,38' 10-23, T=abso· 
luta temper~turen (OK) och B = bandbredden 
i Hz. 

Varje motstånd kan därför vid rumstempe
ratur (K=300) betraktas som en brusgenera· 
tor med . den tillgängliga effekten U2 / 4R = 
=KTB=4·1O-21W. Bruseffekten är sålunda 
oberoende av motståndets resistans. 

Motståndsbrus kan inte genereras i reaktiva 
impedanser; har man sålunda en komplex im· 
pedans; Z= jZj'ei'P, glInereras bruset endast 
inom den reella delen av impedansen R = 

= jZj'cos '1'. Härvid måste dock tagas i beak
aktande, att det uttryck som erhålles för R 
ofta är frekvensberoende, och det allmänna 
uttrycket för brusspänningens kvadrat blir 
därvid: 

fö 
U2=4KT J Rdf 

1" 
där f ö = övre gränsfrekvensen och f" = undre 
gränsfrekvensen. 

Rörbrus 

Vid förstärkare måste man förutom det brus 
som genereras i ingångsresistansen, även taga 
hänsyn till det brus, som uppstår i elektronrör 
till följd av bl.a. elektronströmmens korpusku. 

, 
lära natur. Varje elektronrör som är genom· 
flutet av likström är nämligen en förhållande· 
vis kraftig brusgenerator, med ett avgivet 
brus, som kan få olika karaktär, beroende på 
belägenheten och bredden av det frekvensband 
inom vilket man uppfattar brusspänningen. 

Sålunda dominerar vid såväl lågfrekvens· 
som högfrekvensförstärkare den s.k. hagel. 
effekten, som beror av små hastiga ändringar 
i elektronströ~en i röret, samt vid skärrngal. 
lerrör även det s.k. ström/ördelningsbruset, 
vilket är orsakat av hål i rymdladdningen som 
uppstår då en del elektroner dragas till skärm· 
gallret. Vid förstärkare för låga frekvenser till· 
kommer den s.k. /laddere//ekten vilken är för· 
orsakad av plötsliga kastningar i katodens 
emissionsförrnåga. 

Ekvivalent brusresistans 

I allmänhet är det praktiskt att hänföra röt. 
bruset till en ekvivalent brusresistans, (se fig. 
5), som tänkes ligga i serie med gallret och 
generera brus svarande mot formeln: 

U=V4ReKTB 

där Re = ekvivalenta brusresistansen. Den 
tänkta resistansen får dock inte anses, ·ha nå· 
gon annan inverkan vid ingångskrelsen, utan 
måste sättas =0 vid 9VJ"rga beräkningar. 
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Tab. l. Ekvivalent brusresistans (R ) för någ· 
ra vanliga rör. e 

Rörtyp S 
mA/ V 

Trioder eller triodkopplade pentoder. 
lLE3 O,85S -
3AS 1,80 
6AC7 1125 
6AKS 6'67 
6C4 2'20 
6F4 S;SO 
614 12,00 
6J5 2,60 
6J6 S 30 
6SC7 1;33 
6SN7 260 
7l'11 5;65 
9002 2,20 
l2AT7 5,SO 
l2AU7 2,20 
12AX7 1,60 

lL4 
liNS 
lU4 
6AC7 
6AG5 
6ATS 
6AKS 
6AS6 
6SH7 
6.sJ7 
9001 
lT4 
6AB7 
6SG7 
6SK7 -
9003 

Pentoder 
1,03 
O,SO 

9,00 
S,OO 
2,75 
S,OO, 
3,SO 
4,90 
1,6S 
1,40 
0,75 
S,OO 
4,70 
2,00 
1,80 

2920 
1390 
220 
385 

l10W 
430 
210 

1300 
470 

1840 
1000 

440 
1140 
450 

1000 
1600 

4300 
34S0 

25000 
720 

160W 
26S0 
1880 
4170 
2850 
6000 
6600 

20000 
2440 
4000 

10S00 
13000 

Den ekvivalenta brusresistansen för en triod 
kan vid normala arbetsförhållanden uppskatta~ 
till: . ' 

Re=2,S/5 

och för en pentod: 

Re=(Iar lk)' [(2,S/ 5)+(201/S2)] 

där S=brantheten i. A/ V, I =skärmgaller· 
.. . ' s 

$tronunen l A, I k = katodströmmen i A och 
III = anodströmmen i A. 
, Vid känsliga förstärkare är det sålunda för· 
delaktigt att som ingångsrör använda sig av 
en triod med hög branthet, varvid låg ekviva· 

• lent brusresistans erhålles. 
Motståndsbruset är en typiskt inre störning 

i förstärkare och det s!itter till slut en fysika· 
l~k gräns för hur långt ned man kan gå i 
känslighet med förstärkare. Som ett mått på 
förstärkarens godhet i brushänseende, anges 
ofta förstärkarens brusfaktor, vilken definie· 
ra~ som förhållandet signalbrusförhållandet på 
ingången av förstärkaren, och signalbrusför· 
hållandet på utgången av förstärkaren. 

I tabell l ges några värden på ekvivalenta 
brusresistansen för några vanliga rör vid fre· 
kvens~r <10 kHz. Att märka är att vid 1kHz 
ä.r Re ca 2 ggr större, och vid 100 Hz ca 20 
ggr större än de i tabellen angivna värdena på 
grund av fladdereffekten. Vid beräkning av 
lågfrekvensförstärkare får man alltså inte di· 
rekt taga de för rören angivna värdena på 
ekvivalenta brusresistansen. 

En teoretisk möjlighet att reducera rörbru· 
sets inverkan, är att använda en ingångstrans· 
formator med högt omsättningstal till först är· 

20 . 

karen (se fjg. 6). Generatorresistansen R . kan 
I 

då tänkas överförd till en ekviv~lent resistans 
R/ över transformatorns sekundärsida av stor· 
leken R/=n2R j. Den totala brusspänningen 
vid ingången blir således: 

U = y'4KTB(Rjn~+Re) 
Som synes kommer, vid stora värden på om· 
sättn' gstalet, brusbidraget från röret att kun· 
na försummas vid sidan av det brus, som .alst· 
ras av den till sekundärsidan överreducerade 
generatorresistansen n2R j • 

I praktiken lämpar sig dock denna metod 
endast i sådana fall där signalkällans inre 
resistans är relativt låg, (R j<14 ohm), på 
grund av de praktiska svårigheter som är för· ' 
enade med att erhålla högt omsättningstal vid 
låga frekvenser hos en transformator (primär· 
induktansen måste vara hög). 

Vid högre impedanser (R.>l kohm) blir 
d • I et svart att, på grund av det höga värde på 
primärimpedansen som erfordras, erhålla ett 
omsättningstal> 10. Dessutom kommer trans· 
formatorn att bli mer känslig för yttre magne· 
tiska störfält på grund av de ökade värdena 
på lindningsvarven oth kärnarean. Ä ven trans· 
formatorns egenbrus kan bli besvärande på 
grund av de med varvtalet ök,ade värdena på 
lindnjingsresistanserna. 

Ofta finns f.ö. ingen anledning att transfor· 
mera ned rörbruset, bruset i signalkällan är 
oftast många gånger större än bruset i röret. 

Hastigt varierande termopotentialer 

Om två fnetaller med någon materialskillnad 
förbindes med varandra, och skarven hålles 
vid en med avseende på tiden konstant t~mpe. 
ratur uppstår en konstant likspänning, en s.k. 
termospänning, som till sin storlek kan be· 
stämmas ur ekvationen: 

Uo=at+bt2 

där a och b är materialkonstanter och t tem· 
peraturskillnaden i skarven. U o yttrar sig som 
en störning i känsliga likströmsförstärkare, 
men kan naturligtvis inte intränga i växel· 
strömsförstärkare. I de flesta praktiska fall är 
emellertid inte temperaturen konstant, utan 
kan variera med små positiva och negativa be· 
lopy kring ett medelvärde, vilket resulterar i 
en iiverlagrad växelströmskomponent lt på den 
nämnda likströmsnivån av storleken: 

u=dUo/dt~a,+2bt . 

r~ 
Fig. 5. Ekvi~alenta brusresi;tansen R för ett 
rör tänker man sig förlagd i serie m:d rörets 
styrgallertilledning. R har ingen inverkan på 
. e 
mgångskretsen och sättes=O vid kretsberäk· 
ningar. 

Som s, -nes ökar växelströmskomponentens 
storlek med likströmsnivån, varför man som 
helhet bör sträva att hålla termokrafterna vid 
låg nivå. 

Denna störning, som kan omfatta ett fre· 
kvensband från ca <> till l Hz och som kan ha 
en amplitud av storleken någon fLY, blir känn· 
bar först vid högkänsliga förstärkare för låg 
frekvens för exempelvis mätändamål. Även om 
förstärkarens passfrekvens ligger högre kan 
denna störning förorsaka en besvärande modu· 
lation av den nyttiga signalen. Vid mycket 
känsliga förstärkare måste av denna anledning 
tra,psformatoringång med högt omsättnings· 

. tal och med primärlindningen i avsaknad av 
lödningar, rekommenderas. Dessutom bör in· 
gångskontakterna vara av samma material som 
primärlindningen samt anslutas fritt från löd· 
ningar. Hela primärkretsen bör i extrema fall 
värmeisoleras och i varje fall inte utsättas för 
drag. 

Beräkningsexempel 

Till sist skall genomgås ett par praktiska be· 
räkiiingsexempel för högkänsliga lågfrekvens· 
förstäFkare, dels en förstärkare för konstant 
frekvens = 1000Hz och med inre resistans= 
l ohm och dels en förstärkare för frekvenser 
mellan 100 Hz och 10 Hz och med inre resis
tans=l00 kohm. I båda fallen gäller det att 
åstadkomma så stor känslighet som möjligt 
hos förstärkarna, och det är därför nödvändigt 
att tillgripa batteridrift på grund av brum· 
störningar. 

Vid den förstnänmda förstärkaren är det 
mycket lämpligt att använda sig av ingångs· 
transformator, då det med hänsyn till den 
lågresistiva generatorn (l ohm) lätt går att 
erhålla ett omsättnings tal av ca l :300. Den till 
rörets ingång överreducerade generatorresis· 
tansen R/ uppgår då till n2 '1=3002 '1=90 
kohm. 

Som ingångsrör kan lämpligen användas bat· 
teriröret l T4, vilket visserligen har en ekviva· 
lent brusresistans för lågfrekvens av ca oW 
kohm, men inverkan av denna brusresistans 
»överskuggas» av den till rörets ingång över· 
Ireducerade kretsresistansen 90 kohm. Det är 
vidare möjligt att genom _ kända kopplingar 
begränsa förstärkarens bandbredd till ca 100 
Hz, varvid brusspänningen vid transformator· 
ingången antager värdet: 

U=y'4KTB(R/+Re) = 
=y'4' 1,37'10-23 '3'102 • 102(90+oW) '103= 

=0,47 flV ... 

.. 1: n Re 

Flf 
~, l"i} 

-:- -;-"7 

Fig. 6. Ingångssteg med ingångstransformator 
kan i vissa fall förbättra signalstörningsför. 
hållandet i LF·förstärkare. 
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Det kol brus som kommer att uppträda över 
ingångsrörets anodmo.tstånd, om detta är av 
en vanlig typ, kan uppskattas med den approxi
mativa formeln 

U=1,4' UoYlog(iö/ fu) pV 

Om likspänningsfallet antages 30 V blir kol
brusspänningen, för f ~= 1050 Hz och f u =950 
Hz ca 10 "V- Om vidare förstärkningen i röret 
antages 50 ggr, blir detta brusbidrag, härlett 
till rörets ingång 10/ 50=0,2 "V. Sålunda blir 
totala brusspänningen vid rörets ingång av 
storleksordningen 0,47+0,2=0,67 "V. Detta 
motsvarar en spänning av 0,67/ 300=2,2'10-3 

f tV över ingångsklämmorna. Vid ett signal! 
störningsförhållande=l:l är det sålunda t~o.

retiskt möjligt att med denna förstärkare spåra 
en signal av storleken 2,2'10-3 f ,V. 

De mikrofoniska störningarna kan dock 
mo.mentant antaga ganska höga värden, men 
geno.m en väl utförd stötisolering av ingångs
röret, samt genom ett försiktigt bruk av förr 
stärkaren under mätningar, kan dock' en siffra 
i närheten av den angivna anses gälla. Brum
störningaina är av försumbar betydelse genom 
att förstärkaren drives från batterier och in
gångsimpedansen är låg. Givetvis är do.ck en 
omsorgsfull skärmhing av transfo.rmatorn och 
ingångskretsen nödvändig. Störningar i fo.rm 
~v variera~de termopotentialer, är svåra att 
beräkna men kunna väntas åstadkomma en 
viss modulation av signalen, även o.m ingångs
kretsen är väl utförd med avseende på termo.
krafterna. 

Andra beräkningsexemplet gällde en för
stärkare för frekvensområdet 100 Hz-10 Hz 
och signalimpedansen 100 kohm. Ingångstrans
formator är inte användbar i detta fall. Vid 
denna frekvens är ekvivalenta brusresistansen 
för 1T4 ca 400 kohm, o.ch vid uppgivna värden 
på bandbredd och resistans, blir brusspän
ningen på .rörets ingång 

U=Y4KTB(R/+Re) = 
=y4' 1,37'10-23 ' 3' 1()2' 90(4' 105+105 ) = 

=0,86 "V 

Kolbrusets inverkan vid denna brusnivå kan 
helt försummas, varför den slutliga känslighe
ten i detta fall. kommer att ligga vid ca l fÄ, V. 

Om man jämför de geno.mgångna beräk
ningsexemplen, vill det kanske synas som om 
senare förstärkaren är »sämre», än den tidi
gare på grund av att känsligheten hos den 
l örra är ca 2 000 ggr större än hos den ~e. 
Do.ck är det så att båda förstärkarna kan spåra 
signaleffekter som inte ligger långt från den 
fysikaliskt bestämda gensen KTB watt. 
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TEKNISKT 

Om distorsion och distorsions
mätningar 

Distorsionsmätning på lågfre
kvensförstärkare kan utföras 
med mycket enkla hjälpmedel 
påvisas i denna artikel. 

Varje radio.tekniker eller ·amatör har väl 
någon gång ställts inför problemet aU under
söka om en lågfrekvensförstärkare uppvisar 
distorsion. I många fall betyder kanske »dis
tO'rsionsmätningen», att man litar till sitt' öra. 
Hör man inte någon förvrängning, räknar man 
med att förstärk\lren är OK. 

Detomänskliga 'orat är emellertid icke alltid 
att lita på. Många tekniker använder därför 
ett oscilloskop för att undersöka, om en för
stärkare distorderar. De upplysningar man får 
fram av bilden på oscilloskopskärmen, kan 
emellettid ej direkt omsättas i en sifferupp
gift. Distorsionen (klirrfaktorn) angives ju 
som regel i 0/0, och den beräknas med utgångs
punkt från spänningar, som motsvaras av 
grundtonen och förekommande övertoner en
ligt följ ande formel: 

k= [YV22+VS2+V4~" ./ (1) 

N VI 2+V22+VS2+V42 ... J ·100 Ofo 

Uttryckt i ord är klirrfaktorn således lika 
med kvadratroten ur summan av kvadraterna 
av de enskilda övertonernas spänningar divi
derat med kvadratroten ur summan av grund
tonens och övertonernas epänningskvadrater. 

Bestämningen av de olika frekvenskompo
nenternas spänningar kan företagas på olika 
sätt. Har man ett oscilloskop, kan man gå 
tillväga på följande sätt: Från en tongenera
tor med liten klirrfaktor påföres en signal
spänning förstärkarens ingångsklämmor, och 
över belastningen anslutes oscilloskopets y
plattor. Den kurva, som e;hålles på oscillo.
skopskärmen, "fotograferas eller avritas nog
grant på ett millimeterpapper. Därefter ana-

Jyseras den uppritade kurvan med grafisk 
fourieranalys, varvid grundton och övertoner 
bestäminas'. Metoden låter ganska enkel på 

\ 

l Se RATHEISER-KECUK-SCHRöDER: 
Radioteknisk Uppslagsbok, s. 263. Stockholm 
1952. Nordisk Rotogravyr. 

Tongenerator 

papperet, men räknearbetet är rätt besvärligt 
och användes endast i speciella fall. 

En hetydlig t bekvämare metod att mäta 
klirrfaktorn för en förstärkare är att am/ända 
en ' frekvensanalysator. En sådan apparat"'be
står i princip aven selektiv rörvoltmeter, med 
vilken man omedelbart kan mäta grundtonens 
och de olika övertonernas spänningar, alltså 
VI' V 2 etc. När man har fastställt dessa olika 
värden, kan man direkt sätta in dem i ekv. (1) 

och får då tämligen lätt värdet på k. 
En frekvensanalysator är ett utmärkt labo-' 

ratorieinstrument, som också kan användas, 
för fånga andra slag av mätningar än den 
här omnämnda. Tyvärr är dock ett sådant ,in
strument mycket dyrbart och »betalar sig~, 
därför endast, om man dagligen har anled
ning att utföra många mätningar av detta slag. 

Enkel »bryggmätningsmetod» för 
distorsionsmätning 

Det finns emellertid andra metoder, som, 
visserligen ej ger lika noggranna resultat som 
en frekvensanalysator, men som är tillräckligt 
noggranna för de flesta i praktiken förekom, 
mande matnmgar. Bland dessa metoder 
märks en bryggmetod, vid vilken man, ~ 
efter att ha mätt den totala utspänningen 

=YVI 2+V22+Vs2+ ... eliminerar grundto~ 

nen och därefter mäter samtliga övertoners 

spänning =YV22+VS2+V42+ ... Dessa mät~ 
ningar förutsätter tillgång till en rörvoltmeter~ 
och med lämpliga anordningar får man irr
faktorn bestämd genom två spänningsmät
ningar. 

Mätprincipen framgår av fig. l. En tongene
rator med låg distorsion anslutes på vanligt 
sätt till förstärk~rens ingångsklämmor och' 
över förstärkarens utgång, dvs. över högtalar
spolen inkopplas distor~ionsmätaren. Deima 
innehåller två voltmetrar, MI och M2, mellan 
vilka en s.k. »överbryggad ' T-Iänk» är inkopp-' 
lad. T-armarna består av de två kondens~to
rerna CI och C

2
, medan »överbryggningen» ut

göres aven induktans L. 
, Den överbryggade T-länken kan nu dimen
sioneras så, att den fungerar som ett mycket, 

DIstorsionsmätare 

Fig. 1. Disto.rsionsmätaren anslutes parallellt över förstärkarens belastningsimpedans, dvs. vid 
tonfrekvensförstärkare parallellt över högtalaren. 

I 
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S, Justering 

M 

Fig. 2. Schema för enkel anordning för distor
sionsmätning, där Cp C2 och R2 dimensione· 
ras så, att grundtonsfrekvensen spärras helt. 

selektivt bandspärrfilter, som fullständigt 
spärrar en viss frekvens, medan övriga fre· 
kvenser passerar utan dämpning. Detta an
vänder man sig av vid distorsionsmätningen på 
så sätt, att man avstämmer den överbryggade 
T-länken till grundtonsfrekvensen, varvid den
na totalt undertryckes. (I praktiken justerar 

\ man dock vanligen först T-länken ungefärligt 
till den önskade frekvensen och efterjusterar 
t!>ngenerato.rns frekvens så, att full under
tryc~ning av tongeneratorns frekvens ernås.) 
Voltmetern M1 kommer,- då den sitter före 
ba.ndspärrfiltret, att mäta den totala utspän
ningen från förstärkaren. Voltmetern M

2 
där

emot mäter endast den spänning, som överto
_nerna åstadkommer, ty grundtonen har ju filt-
rerats bort med hjälp av T-länken. Förhållan
det mellan utslagen på de två voltmetrarna ger 
därför ett mått på distorsionen (jfr ekv. l). 
Justerar man sedan ingångsspänningen så, att 
M~ I aTItid visar samma utslag, kan skalan för 
1\12 . d,irekt kalibreras i procent distorsion. 

Enklare variant 

En enklare variant av den nyss beskrivna 
metoden för distorsionsmätning visas i fig. 2. 
Principen för denna mätmetod är densamma 
so~ för d,en som nyss beskrivits (fig. 1). Man 
utelämnar dock instrumentet MI' och i stället 
fö~ser mah anordningen med en omkastare St' 
med vars hjälp man kan kortsluta spolen L
Är L kortslu~en, ~äter instrumentet M det
sam;n~ ~~~ M1 skulle ha mätt. Efter denna 
mätning bo~ttages kortslutningen över L ge
~om att S1 slås ifrån och den resterande spän
ningen - orsakad av övertonerna - uppmätes 
~led M. Klirrfaktorn erhålles som kvoten av 
de två mätvärdena. Jfr ekv. (1). 

Vilken typ av voltmeter bör man nu använ· 
da som M? Det är naturligt, att det skall vara 
ett växelströmsinstrument, och i en högklassig 
anordning bör man ha' en rörvoltmeter med 

·utprovas 

Fig. 3_ Praktisk koppling för distorsionsmätare 
enl. fig. 2. Komponenterna är beräknade för 
en grundtonsfrekvens av ca 400 Hz. 
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tvåvägslikriktare. Ett sådant instrument är 
nämligen särskilt lämpligt, när det gäller att 
mäta komplexa växelspänningar. I en enklare 
mätanordning kan man dock klara sig ut
~ärkt med en betydligt enklare voltmeter. 
Man kan mycket väl använda en vanlig kri
stalldiod, exempelvis typ lN34, i serie med en 
mikroampermeter med fullt utslag för 100 f tA. 
En dylik kristallvoltmeter mäter endast me
delvärdet av den ena halvperioden, och det en
dast under förutsättning att spänningen är så 
stor, att likriktningen är linjär. Vid mycket 
små signalamplituder får man däremot kva
dratisk likriktning i dioden. Praktiska prov 
visar emellertid, att man vid linjär likriktning 
(stora spämiingar) erhåller för praktiskt bruk 
tillräckligt noggranna mätvärden. 

Det fullständiga schemat för en mätanord
ning av nyss antytt slag visas i fig. 3. Över 
ingångsklämmorna är inkopplad en potentio
meter Rl' som användes för att ställa in in
gångsspänningen till ett nor~alvärde. De vär· 
den, som i figuren är angivna för T-länken, 
gäller för frekvensen 400 Hz. Det är emeller· 
tid lätt att åstadkomma spärrning även för 
andra frekvenser. Med exempelvis C1 =C2 =20 
nF erhålles band spärr för l 000 Hz. 

Med omkastaren Sl i läget »Juste~ing» in
ställes ingångspotentiometern R1 så, att in
strumentet visar fullt utslag, och med omkas
taren \ i läget »Mätning» utföres distorsions
mätningen helt enkelt genom att man avläser 
voltmeterns utslag. 

Voltmetern, som användes i detta instru
ment, består som nämnts aven kristalldiod och 
en mikroampermeter 0--100 fIA. Detta val har 
flera fördelar. För det första erhåller man med 
en mikroampermeter en relativt stor inre re
sistans för voltmetern, och för det andra kan 
skalan 0--100 direkt användas för avläsning 
av distorsionen i %. Man bel1över således ej 
rita en särskild skala. 

I serie med kristalldiodvoltmetern är in
kopplad en omkastare S2' som i läge l inkopp
lar ett förkopplingsmotstånd Ra på 40 kohm 
i serie med instrumentet. I läge 2 inkopplas 
med S2 ett förkopplingsmotstånd R4 med lägre 
resistans i serie med ,uA·metern. Detta -för
kopplingsmotstånd skall ha sådan resistans att 
utslaget på instrulnentet blir 10 ggr större än 
när förkopplingsmotståndet Ra ligger inne. 

Tidigare nämndes, att fullt utslag (100 flA)

motsvarade 100 % distorsion. Detta gäller då 
förkopplingsmotståndet R3 är inkopplat. Med 
förkopplingsmotståndet R4 erhålles, som nyss 
nämnts, 10 ggr större utslag, och man har då 
tydligen 10 Ofo distorsion för fullt utslag. Den· 
na senare distorsionsskala 0--10 .0/0 blir dock 
inte någorlunda linjär - som fallet är med 
0--100 0/0·skalan - ytan man får utföra sär
skild kalibrering för denna. Se nedan. Det är 
emellertid besväret värt, då instrumentet här
igenom vinner avsevärt i användbarhet. 

Justering av T-länken 

Innan distorsionsmätaren är klar för använd
ning, måste T-länken injusteras. Härvid anslu· 
tes distorsionsmätarens ingångsklämmor till 
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Fig. 6. Vid distorsioJlsmätning med oscilloskop 
en!. fig. 5 bör man förse bildrörets skärm med 
ett rutnät för att underlätta mätningen. Rut
nätet kan exempelvis ritas på cellon. 

tongeneratorns utgångsklämmor. Med hjälp av 
distorsionsmätarens potentiometer R

1 
inställes 

tongeneratorns utspänning så, att M visar fullt 
utslag, då omkastaren står i läget »J ustering». 

Denna inställning utföres med tongeneratorn 
ungefärligt inställd på den frekvens, som den 
T-länken är avstämd för (ca 400 Hz). Omkas
taren ställ!!s nu i läget »Mätning», och tonge
neratorns frekvens justeras, tills instrumentet 
visar minsta möjliga utslag. Som regel visar 
det sig, att frekvensen icke blir exakt 400 Hz 
vid minimiutslaget, vilket bl.a. beror på att de 
ingående komponenterna ej exakt överens
stämmer med de beräknade värdena. Detta 
spelar emellertid icke så stor roll, då man kan 
förse tongeneratorns frekvensskala med en 
markering för ifrågavarande frekvens. Sedan 
tongeneratorns frekvens inställts för minimi- _ 
utslag, justeras R

2
, tills utslaget blir så litet 

som möjligt. Ev. företages härefter en för
nyad justering av frekvensen, så att man slut
ligen når fram till minimum utslag. 

När man efter alla dessa inställningar fått 
minsta möjliga utslag, är instrument justering
en avslutad. Med en fullkomligt distorsionsfri 
tongenerator bör utslaget vara =0. Helt utan 
distorsion är dock inte någon generator och 
vid noggrannare mätningar bör man därför dra 
ifrån tongeneratorns egen distorsion från mät-
resultatet. - • 

Kalibrering m. Dl. 

Distorsionsmetern är avsedd för att årbeta vid 
en ingångsspänning, som inte understiger 4 V. 
Vid denna ingångsspänning erhålles maximalt 
utslag på ,ilA-instrumentet, när R1 står på 
maximum. Skulle utgångsspänningen över
stiga 4 V, får R1 vridas ner så, att instrumen· 
tet nätt och jämnt ger maximalt utslag. 

Bestämning av resistansvärdet för R4 utfö
res på följande sätt: Påför från tongeneratorn 
exakt 4 V ingångsspänning, ställ omkastare S2 
i läge l (100 Ofo), omkastare Sl på »Justering» 
och R1 på max. samt påför en utgångsspän
ning från tongeneratorn, som ger fullt utslag 
på instrumentet. Vrid därefter ned potentio· 
metern R1 så, att mätinstrumentet' visar på 10, 
dvs. 1/10 av fullt utslag. Därefter lägges om-
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Fig. 7. Med S1 i läge »justering» inställes 
spänningens amplitud så att den på bildskär· 
men synliga kurvans övre och nedre del når 
upp till +l()() resp. -100 på rutnätet. 

kastaren S2 till läge 2 (lO ~/o), och förkopp
lingsmotståndet R4 fintrimmas genom serie
eller parallellkoppling med andra motstånd så, 
att instrumentet nätt och jämnt gerfullt utslag. 
De på detta sätt utprovade motstånden inlödes 
i apparaten. 

Det gäller därefter att 'kalibrera skalan för 
det lägre distorsionsområdet. Härvid måste 
man ha tillgång till ett växelströmsinstrument, 
so~ lägges parallellt över ingången på dis tor
sionsmetern. Från tongeneratorn pålägges en 
ingångsspänning av storleksordningen' 4 V. 
Omkastare \ lägges i läge »Justering» och 
omkastare S .. i läge 2 (lO. %). PI nedvrides 
så, att nätt ;ch jämnt max. utslag erhålles på 
instrumentet. Därefter varieras utgångsspän
ningen från tongeneratorn, så att ingångs· 
spänningen, avläst med växelströmsinstrumen
tet, visar på 1/ 10 av det ursprungliga värdet, 
dvs. 0,4 V. Det utslag, som mätinstrumentet nu 
visar, antecknas. Denna punkt motsvarar tyd
ligen l 0/ O, eftersom max. utslag ju var 10 %. 
Därefter ökas tong~neratorns utgångsspän
ning till 2/ 10 av det ursprungliga värdet, dvs. 
0,8 V. Det nya utslaget på mätinstrumentet 
svarar nu tIdligen mot 2 %. Så fortsätter man 
hela skalan igenom och får på detta sätt kali
breringspunkter för 3, 4 och 5 % etc. Dessa 
punkter inritas på skalan, som sedan förses 
med lämplig gradering mellan kalibrerings
punkterna. Ev. får man ta en extra kalibre
ringspunkt för 0,5 %, dvs. för en ingångsspän-
ning av 0,2 V. 

Efter kalibreringen är instrumentet färdigt_ 
för användning. Tillvägagångssättet vid dis
torsionsmätning har redan genomgåtts. Där
utöver bör tilläggas, att man alltid bör börja 
mätningarna med omkastaren S2 i läget »100 

51 Justering 

Mötning 

SOk Ut 
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Fig. 4. Annan mätanordning för bestämning 
av distorsion med utnyttjande av oscilloskop. 
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Fig. 8. Vid distorsionsmätningen eli~ineras 
grundtonen helt, och endast övertonerna fram
träder på ·bildskärmen. I det här återgivna 
fallet är distorsionen 10 %. 

%». Först då ~lan förvissat sig om att distor
sionen ligger under 10 %, kan man tillåta sig 
att slå över S2 i läge »10 %». 

Instrumentets praktiska utförande bör icke 
vålla några besvärligheter. Det bör anbringas 
i ett aluminiumhölje av lämpliga dimensioner 
och kan exempelvis utformas i samma stil som 
ett universalinstrument. 

Det finns inga kritiska komponenter och 
inga ledningar i instrumentet behöver skär
mas. Motståndet R2 kan lämpligen monteras 
på en vinkel så, att det kan nås utifrån genom 
ett hål i höljet med en skruvmejsel. Det skall 
ju endast inställas en gång för alla. Instru· 
mentets ingångskontakter bör utgöras av ett 
anslutningsdon för mikrofonkabel. Skärmad 
mikrofonkabel användes för anslutningen till 
utgången på den förstärkare, som skall provas. 

Slutligen bör kanske erinras om att ingångs
impedansen för distorsionsmätaren är rätt låg, 
ca l kohm, varför man endast kan koppla den 
över förstärkare med lågimpediv utgång. Att 
märka är. också, att förstärkaren skall ha sin 
ordinarie belastningsimpedans inkopplad vid 
mätningen. Då det krävs minst 4 V för att man 
skall få fullt utslag vid första inställningen, 
kan man endast utföra distorsionsmätningen 
vid relativt stora uteffekter (om högtalarimpe- ' 
dansen är 8 ohm, behövs sålunda minst 2 W 
uteffekt (= 42/ 8). Men å andra sidan är det 
ju framför allt vid stor utstyrning som man är 
intresserad av distorsionens storlek_ 

Annan variant 

Samma apparatur med en mindre modifika
tion (se fig. 4) kan även utnyttjas för distor
sionsmätning med oscilloskop. Härvid ansluter 
man apparaturen enligt fig. 5. Oscilloskopets 
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Fig. 9. Genom att slå över omkopplaren S2 i 
det »känsligare» läget erhålles 10 ggr större 
amplitud på övertonerna varigenom noggran
nare distorsionsbestämning är möjlig. 

bildskärm förses därvid med ett rutnät, gra
derat i ett antal horisontella och vertikala del
streck enligt fig; 6. 

Mätningen tillgår på följande sätt: Omkas
tare \ sättes först i läge »J ustering» och St 
i läge !, varefter oscillOSKopets tidavböjning 
inregleras så, att man får en hel period av ton
frekvenser '(ca 400 Hz) på bildskärmen (se 
fig. 7); signalamplituden inställes därefter 
med Rl eller med ;scilloskopets förstärknings
regleringsratt så, att den på oscilloskopet upp
tecknade vågen når nätt och jämnt till del
strecken +100 resp. -100. Se fig. 7. 

Därefter slår man över omkastaren 'SI i läge 
»Mätning». Härvid spärras grundtonen, och 
man får endast övertonerna kvar på bildskär
men; de ger tillsammans kanske en amplitud 
hos vågen, som når upp exempelvis till första 
delstrecket = 10. Se fig. 8. Man har i så fall 
tydligen 10 % distorsion. Slår lilan över om
kastaren S2 i läge 2, får man 10 ggr högre käns
lighet på oscilloskopet, och man får då 10 ggr 
större amplitud på de efter spärrfiltret befint· 
liga övertonerna. Ett delstreck på bildskärmen 
motsvarar då tydligen l Ofo (se fig. 9). 

Det intressanta med denna metod är att man 
av kurvformen på bildskärmen delvis kan av
göra vilken frekvens övertonerna har. Ge
nom att studera övertonsblandningens huvud
sakliga vågform kan man avläsa vilken eller 
vilka av övertonerna, som dominerar efter det 
att grundtonen bortfiltreras. Därigenom kan 
man exempelvis undersöka om det är andra" 
tredje eller fjärde övertonen, som överväger. 
Med litet övning kan man med rätt stor nog
grannhet bestämma distorsionen och karaktä
ren av distorsion hos en lågfrekvensförstärkare 
med denna metod. 

52 
@J 

Distorsionsmötare 

Fig. 5. Distorsionsmätaren enl. fig. 4 kopplas parallellt över förstärkarens belastningsimpedans. 
Utgången påföres ett oscilloskop. 
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25 mA batterirör från Philips 

Philips har introducerat en ny 
serie batterirör med endast 25 
mA glödström, avsedda för 
portabla batteriapparater. 

D e löpande kostnaderna för batterimottagare 
består till stor del i kostnaderna för utbyte av 
batterier. Minskad strömförbrukning i dylika 
mottagare innebär därför ett väsentligt fram
steg_ Lägre strömförbrukning medför också 
den fördelen, att man kan arbeta med mindre 
och lättare typer av batterier. 

... 

Fig. L De 'nya batterirören i »D 96-serien» från 
Philips är av miniatyrtyp och har i stort sett 
sainma uppbyggnad som tidigare batterirör 
med högre glödströmsförbrukning (DK 92, 
DF91, DAF91 och DL94). 

Philips har introducerat en ny serie av bat
ter irör av miniatyrtyp för re~emottagare med 
endast 25 mA glödströmsförbrukning och med 
låg anodströmsförbrukning. Serien omfattar 
följande' rör: 

DK 96 (heptodblandarrör>, DF 96 (HF-pen
tod), DAF 96 (detektordiod+LF-pentod) samt 
DL 96 (slutpentod). 

Dessa rör möjliggör tack vare den låga glöd
strömsförbrukningen en förenklad konstruk
tion av kombinationsmottagare avsedda för så
väl batteri- som nätdrift.1 

\ 
Rören är dimensionerade för att ge optimala 

data vid 90 V anodspänning. De kan dock med 
gott resultat utnyttjas för anodspänningar ner 
till 67,5 V. Totala strömförbrukningen i en 
ordinär 4-rörs mottagare, bestyckad med dessa 
rör, uppgår till 125 mA glödström (vid 1,4 V 
glödspänning) och ca 10 mA anodström. Vid 
67,5 V anodspänning kan därvid 100 m W ut
effekt (vid 10 % distorsion) erhållas; dubbla 
uteffekten erhålles vid 90 V anodspänning. 

Blandarrör DK 96 

Blandarröret DK 96 är ett blandarrör av hep~ 

todtyp. Det har reglerkarakteristik och en 
hlandningsförstärkning av max. 0,3 mA/ V vid 
90 V anodspänning och max. 0,275 mA/ V vid 
67,5 V. För optimal hlandningsförstärkning 
räcker det med 4 V oscillatorspänning på första 
gallret, vilket är särskilt gynnsamt, när det 
gäller rörets användning på kortvåg: Övriga 

1 Artikel härom kommer i nästa nummer av RT. 

Tah. L Data för 25 mA·båtterirör från Philips (»D96·serien») 

DK96 DF96 DAF96 DL96 

Glödspänning (V) . 1,4 1,4 1,4 1,4 (2,8) 
Glödström (mA) 25 25 25 50 (25) 
Ingångskapacitans (pF) 3,8 3,3 1,8 5 
Utgångskapacitans (pF) 8,1 7,8 2,7 4,7 
Kapacitans styrgaller-anod (pF) <0,01 <0,3 _. <0,4 
Anodspänning1 (V) 64 85 64 85 64 85 64 85 
Anodmotstånd (kohm) - - - - 1000 100O - -
Skärmgallermotstånd (kohm) - 120 ° 39 2700 2700 - -
Skärmgallerspänning (V) 64 - 64 64 64 85 - -

1
64 85 

Gallerförspänning (V) O" O" ° -4,1 ° -5,5 -" -" '-3,3 -5,2 
Anodström (mA) . 0,55 0,6 1,65 - 1,65 - 0,042 0,064 3,5 
Skärmgallerström (mA) 0,12 0,14 0,55 - 0,55 - 0,013 0,021 0,65 0,9 
Branthet (mA/V) 0,2754 0,34 0,85 0,Ql 0,85 0,01 - - 1,3 1,4 
Inre resistans (Mohm) 0,75 0,8 0,7 >10 l . >10 - - 0,17 0,15 
Optimal belastningsresistans 

(kohm) - - - - -
-

- - - 15 13 
Spänningsförstärkning (ggr) - - - - - - 63' 70' - -
Ekvivalent brusresistans (kohm) 110 100 14 - 14 - - - - -

I 

1 Batterispänning 67,5 resp. 90 V minus gallerförspänningen till slutröret DL 96. 2 Galler 3. 

• Med 10 Mohms gallerläcka till »minus» glödtråd.' Blandningsbranthet vid 4 V oscillatorspän
ning (effektivvärde). • Vid 2,2 Mohm gallerIäcka för efterföljande rör. 
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Fig. 2. Sockelkopplingar samt ytterdimensio
ner för Philips hatterirör i »D·96·serien». Soc
kelko~plingarna för rören är identiska med 
rören DK 92, DF 91, DAF 91 och DL 94. De tre 
sist nämnda rören har dessutom samma soc
kel koppling som rören lT4, lS5 och lS4. 

J 

stycklista (till ffg. 5) 

Rl=1,5 Mohm, R2=R3=27 kohm, R4= 
120kohm, C l=C 2=C 3=C 11=C 12= 0-30 
pF, C4=CI0=180 pF, C5+C6=2x'5oo pF 
C 9=C 13=100 pF ker., C 14=1500 pF, ker. 
C 8=47 000 pF, ppr. 

Spole Induktans Anm. 

Ll 5mH Q=125 

L2 10,uH Kopplingskoeff. 0,173; lin-
L3 -0,85,uH das på 10 mm spcilstomme. 

L4 25,uH Kopplingskoeff. 0,173; lin-
L5 2,uH das på 10 mm spolstomme. 

L6 0,8 ,uH Lindas på ferroxcube-kärna, 
L7 grad- IV, diam. 7 mm, längd 

15 mm. L6 lindas med 8,5 
varv 0,7 mm lackisolerad 
tråd med 1,1 mm varvav-
stånd. L7 lindas med 6,5 
varv 0,2 mm lackisolerad 
tråd, tätlindas i två lager 
över den jordade änden av 
spole L6. 

L8 2,uH Lindas på ferroxcube-kärna, 
L9 grad IV, diam. 7 mm, längd 

15 mm. L8 lindas med 13,5 
varv 0,4 mm lackisolerad 
träd med 0,75 mm varvav-
stånd. L9 lindas med 8,5 
varv 0,2 mm lackisolerad 
tråd, tätlindas i två lager 
över den jordade änden av 
spole LS. 

J LlO lO,uH 
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Fig. 3. Rörkurvor för blandarheptoden DK 96: 
blandningsbranthet Se' inre resistans R1, 

skärmgalThrström Ig2, anodstr{im samt galler· 
strömmar för signal galler (Il Igt och oscilla· 
torgaIler (4) Ig4 som funktion av oscillator· 
späningens effektivvärde. 

rörda ta framgår av tab. l och kurvorna i fig. 
3 och 4. 

För optimala oscillatoregenskaper skall gal· 
lerläckan i blandarröret alltid förbindas med 
positiva änden i glöd~tteriet. Liksom fallet 
är i alla blandarrör av oktod· eller heptodtyp 
är det tillrådligt att neutralisera den in duk· 
tionseffekt, som på kortvågsområdet förorsakar 
återverkan mellan signal· och oscillatorkrets 
och besvärande frekvensdrjft vid varierande 
AFR·spänning. Neutralisering kan ske genom 
att en kondensator på 1,5-2 pF anslutes mel· 

/ lan första och tredje gallret på röret. Med så· 
dan neutralisering kan röret användas för fre· 
kvenser upp till ca 30 MHz. AFR·spänning, 
kan därvid utnyttjas upp till ca 20 MHz. 

Ett praktiskt schema för DK 96 använt som 
blandarrör i en kortvågsmottagare visas i fig. 
5. Denna mottagare har två kortvågsområden 
dels 14-22 MHz, dels 5-13 MHz. Det förra 
området har bandspridning genom seriekon· 
densatorerna C4 och CIO. Neutraliseringskon:, 
densatorn Cn' som skall utprovas, skall vara 
av storleksordningen ca 1,5 pF. Neutralise· 
ring med Cn utföres jöre trimningen. Härvid 
injusteras Cn så att minimum oscillatorspän· 
ning kommer ut över signalkretsen. 

• 01 i ' löge 1: 14 - 22MHz 

2: 5 -14 MHz 1-

+ 

• 

Fig. 4. Ytterligare kurvor för DK 96: anod· 
strömmen la ~om funktion av styrgallerspän· 
ningen Vg3 vid Vg2 =35 V och Va=85 V. De 
streckade kurvorna avser la som funktion av 
styrgallerspänningen vid Va = 85 V och skärm· 
gallermotstånd Rg4 = 120 kohm. De senare 
kurvorna gäller även för Va=Vg.=64 V. - \ 

För området 5-14 MHz ingår i oscillator· 
kret.sen en speciell »boosterspole» LlO för att 
öka återkopplingen vid lägre frekvenser. Spo· 
larna L9 och LlO ger med kondensatorn C13 
resonans vid 4,6 MHz. 

HF-pentod DF 96 

HF·pentoden DF 96 är en HF·pentod med en 
branthet av 0,85 "AlV vid en katod ström av 
2,2 mA. Röret bör företrädesvis (för lägsta 
korsmodulation) användas med glidande 
skärmgallerspänning vid 90 V anodspännings· 
källa. Seriemotståndet i skärmgallerkretsen 
bör därvid uppgå till ca 39 kohm. 

Data för röret framgår av tab. l och kurvor· 
na i fig. 6, 7 och 8. I de fall rören DK 96' och 
DF 96 används i samma mottagare, kan dessa 
lämpligen matas med samma skärmgallerspän. 
ning. Vid 90 V anodspänningskälla' bör det för 
dessa två rör gemensamma seriemotståndet 
uppgå' till ca 33 kohm. 

Diodpentod DAF 96 

Röret DAF 96 ä~ ett kombinerat rör med ett 
diod- och ett pentodsystem. Den LF-förstärk
ning, som 'kan uppnås röret, är ca 60 ggr. 

+ + 

Fig. 5. Princip schema .för blandarröret DK 96 använt som blandarrör i kortvågsmottagare med 
två kortvågsområden 14-22 MHz resp. 5-14 MHz. Komponentvärdena framgår av stycklistan. , 
RADIO O.CH TELEVISION - NR 6 - 1955 

"u,J 

V ... 64-85V 

Ull 
v. =85V 

It~I5V , = 

~,::!v 

. 
fBI 

11l 
I ~1I1111 1 , . '" -6 -, -, o 

Fig. 6. Rörkurvor för röret DF 96: ' la som 
funktion av styrgallerspänningen V gl med 
skärmgallerspänningen V g2 som parameter. 
Anodspänning 64-85 V. Streckade kurvor av
ser la som funktion av V gl med Va = Vb = 85 
Y och Rg2 =39 kohm. Samma kurvor gäller 
även för Va=Vg2 =64 V. 
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Fig. 7. Ytterligare rörkurvor för DF 96. Req = 
ekvivalent brusresistans. 

Fig. ~. Rörkurvor för röret DF 96. Ig2 som 
funktion av V g2 med V gl som parameter. Ar
betslinje för Rg2 = 39 kohm inritad. 

Därvid kan max. ca 5 V utgångsspänning er
hållas vid en max. distorsion av ca 2 %. Då 
slutröret DL 96 i- samma serie behöver ~ax_ 
3,5 V ingångsspänning för full utstyrning sak
nar den distorsion, som erhålles i förröret, be
tydelse. Använd som triod ger röret en spän
ningsförstärkning av ca. 12 ggr . 

Röret bör användas med en gallerIäcka på 
10 Mohm, varvid förutsättes att diodbelast
ningen begränsas till 0,5 Mohm. Vid l Mohms. 
diod belastning bör gallerläckan vara 22 Mohm. 

25 



Fig. 9. la-Va·kurvor för DÅF 96. V g2=67,5 V. 

Fig. 10. Rör· 
kurvor för dio· 
den i DAF96. 

Fig. Il. la-Va-kurvor för slutröret DL 96. 
Vg2 =85 V. 

Fig. 12. Rörkurvor för röret DL 96. Anodström 
la' distorsion d, ingångsspänning Vi och 
skärmgallerspänning Ig2 som funktion av ut· 
effekten i mW. Klass-A·drift. 

Fig. 13. Motsvarande rörkurvor för röret DL 96 
i klass·AB·drift. V =85 V. a 
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Rördata framgår av tab. l och kurvor fig. 
9 och 10. 

Slutpentod DL 96 

DL 96 är ettslutrör försett med två glödtrå· 
dar, vardera dimensionerade för 25 mA glöd
ström vid 1,4 V glödspänning. Dessa glödtrå· 
dar kan antingen kopplas parallellt eller i 
serie. 

Röret ger med parallellt förbundna glödtrå· 
dar i klass A och med 90 V anodspänning en 
utgångseffekt aVI 200 m W vid 10 % distorsion. 
Ingångsspänningen, som därvid erfordras, är 
3,5 V. 'Katodströmmen är därvid endast 5,9 mA. 
Totalt tillförda effekten är ca 600 m W (inkl. 
glödeffekten) , varför totala verkningsgraden 
hos röret är ca 33 %, det högsta värde, som 
hittills uppnåtts för ett rör av detta slag. 

Båda glödtrådarna i slutröret måste utnytt-
, jas om man vill ha full uteffekt, men i de fall 

sträng sparsamhet med strömförbrukningen är 
nödvändig, kan man använda endast ena glöd· 
tråden. Därvid blir utgångseffekten hälften av 
den tidigare angivna. Samtidigt ökas optimala 
anodbelastningen från 13 kohm till 25 kohm. 

Då styrgallret genom spänningsfallet över 
glödtråden alltid är mera negativt iförhållan· 
de . till den till positiva polen av glödbatteriet 
~nslutna änden av glödtråden än i förhållande 
till den »negativa» änden av glödtråden, är 
emissionsströmmen för denna sektion av glöd· 
tråden lägre än för den negativa sektionen. 
Emissionsströmmen för den senare når redan 
maximalt tillåtet värde 3 mA, när den förra 
delen endast bidrar med 1,4 mA till totala 
katodströmmen. Det är av denna orsak slutrör 
av detta slag ger lägre utgångseffekt, när glöd· 
trådarna är förbundna i serie än för de fall, att 
de går i parallellkoppling. 

När glödtrådarna i DL 96 förbindas i serie, 
måste negativa delen shuntas av ett motstånd, 
som .därvid skall ta upp katodströmmen för 
den positiva delen. Detta för att förhindra, att 
katodströmmen från positiva delen bidrar till 
glödströmmen i den negativa glödtrådsg~enen, 
vilket skulle återverka ogynnsamt på rörets 
livslängd. 

Röret kan användas i mottaktkoppling, var
vid i klass AB-drift 420 mW uteffekt kan er
hållas och 440 m W i klass B. I klass B eller 
klass AB-koppling kan inte slutrören gå med 
glödtrådarna i serie med övriga rör i mottaga
ren, enär variationerna i katodströmmen i 
slutrören skulle pberka glödspänningen för 
de övriga rörel'\,. Om emellertid rören går med 
2,8 V glödspänningsbatteri, kan glödtrådarna 
för varje slutrör förbindas i serie, och mot
svarande sektioner i vartdera röret kan därvid 
kopplas i parallell_ Negativa glödtrådssektio
nerna' bör då shuntas med etLmotstånd på 680 
ohm vid klass B-drift och med 90 V anodspän
ningskälla. Motsvarande resistansvärde är 
1000 ohm vid 67,5 V anodspänning. Vid klass 
AB-drift är samma resistansvärde 330 ohm vid 
90 V anodspänning och 470 ohm vid 67,5 V_ 

Rördata m.m. framgår av tab. l och fig. 11, 
12 och 13. , 

På annan plats i detta nummer 
lämnas data för de nya rören 
i den s. k. D96Cserien från Phi
lips. Dessa rör, som klarar sig 
med · endast 25 mA glödström, 
har använts i den 4-rörs bat
terimottagare, som beskrives 
här. Mottagarens känslighet är 
ca 100 flY för ca 50 mW u(
gångseffekt, totala strömför
brukningen är ca 10 mA fran 
ett 90 V anodbatteri och 125 
mA från ett 1,5 V glödströms
batteri. 

Den batterimottarage, som beskrives här, är 
avsedd enbart för mellanvågsområdet och är 
försedd med en avstämd ferritantenn. Motta
garens känslighet är ca 100 flV för 50 mW ut
effekt, och då man från ferritantennen har en 
effektiv höjd av ungefär 1 m, erhåller man re
dan vid relativt låga fältstyrkor (IV storleks
ordningen 100 flV god mottagning (bruset blir 
dock rätt besvärande vid så låg ingångsspän
ning, det krävs ca 500 'flV för brus fri mottag-
ning) . " 

Genom att de nya miniatyrrören i D 96-
serien använts i mottagaren, har mycket god 
strömekonomi uppnåtts med ökad livslängd 
hos de använda batterierna som påtaglig för
del. 

Principschemat visas i fig. 2_ Som synes har 
en helt konventionell schemalösning tilläm
pats. Mottagaren består sålunda av ett blan-

. darrör, bestyckat med röret DK 96, följt' av ett 
MF-steg med röret Dl' 96, därefter signaldi~d 
samt LF-steg med diod trioden DAF 96 samt 
slutröret DL 96. Max. uteffekt för mottagaren 
är 200 mW vid 10 % distorsion. 
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Strömsnål 4-rörs hatterimottagare 

I mottagaren ingår en avstämd ferritantenn ; 
ferritantennen ingår alltså i den avstämda in
gångskretsen. Oscillatorspolarna L

2
- La är 

lindade på en Alpha trimspole, typ A. Lind
ningsdata framgår av skisserna i fig. 7 och 8. 

I MF-transformatorerna MFt och MF
2 

är av 
ordinär miniatyrtyp för någon frekvens mellan 
447 och 473 kHz. Signaldioden i rör 3 levere
rar dels spänning för den automatiska för
stärkningsregleringen, och dels demodulerad 
MF-spänning som lågfrekvensspänning till 
LF-steget. Slutsteget, som skall ha belastnings
impedansen 30 kohm för minsta distorsion, 
erhåller negativ förspänning genom ett serie
rnotstånd R12 i ~en för mottagaren gemen
samma min~stilledningen. Utgångstransforma
torn TRI skall ha en varvtalsomsättning, som 
kan beräknas ur formeln 

n/ n2=\/13OOO/ R". 
där R" högtalarens talspoleresistans. För 
R" = 8 ohm erhålles 

nt /n2 =\/13000/ 8 = 40:1 

För att förhindra återkoppling över anod
batteriet, när det blir urladdat och därigenom 
får högre inre resistans, är en kondensator C19 
på 25 [tF inkopplad parallellt över batteriet. 
Härigenom kommer inre impedansen hos 
strömkällan vid tonfrekvens och högfrekvens 
att bestämmas nästan enbart av reaktansen 
hos C19. Om reaktansen för CI9 är tillräckligt 
låg, förhindras återverkan mellan stegen via 
-den gemensamma impedans, som strömkällan 
utgör. Skulle besvärande mikrofoni uppträda 

mottagaren, kan man öka shuntkondensa-

+ 

Jord 

-1-
Fig. 2. Princip schema för batterimottagaren. 

Stycklista 

Rt = Rs=Rg= 
1 Mohm, 14 W 

R~ = 120 kohm, % W 
R; = 27 kohm, 112 W 
R4 = 39 kohm, 1J2 W 
Rs = 33 kohm, % W 
R6= 2 Mohm, 14 W 
R7= 2,7 kohm, 14 W 
RlO = 0,5 Mohm, pot. 
Ru = lO Mohrn, 14 W 
Rl2 = 560 ohm, 1 W 
ClA = ClB = 2 X500 pF 
C

2
= Cs =30 pF, 
trimmer 

Ca= 30 pF, gl. 
C4 = 3 nF, ppr 

CS = ClO = CU = 
Fig. 1. Den färdiga resemottagaren. 

= Cl4 = 0,1 ,uF, ppr 
C6= se text 
C7 = IOO pF, gl. 
Cg = 400 pF, gl. 
Cl2 = 3 nF, ppr 
C13 = I00 pF, ppr 
Cl5 = Cl6 = 0,0l ,uF 

ppr 

Cl7 = Clg = 25 ,uF, 
100 V, el.-lyt 

Cts = 500 pF-2000 
pF (utprovas) 

Ll = ferritantenn, ca 
200 [tH 

L2 och L3 =se text 

torn över utgångstransformatorns primärlind
ning till ca 2000 pF. 

Mellan blandarrörets första och tredje galler 
är inlagd en liten neutraliseringskondensator 
på ca 2 pF. Värdet på denna kondensator mås
te utprovas. Kondens~torn tillverkas· enklast 
av två isolerade trådsturnpar, ca 3 cm langa, 

+ + + 

Ra 

Vgl Vgl 

R6 

L...-t--=::J--- + 

MF l' MF 2 = mellan
frekvenstransfor
mator (miniatyr
typ) 

Vt =DK96 
V2= DF96 
V3 =DAF96 

V4= DL96 
TRt = utgångs trans

formator, . se text 
Bl = anodbatteri 90 V 
B

2 
= glöclströms
batteri 1,5 V 

som ihopvrides (utan att det blir metallisk 
kontakt mellan dem) i tillräckligt antal varv. 

Mottagarens uppbyggnad 

Delarnas placering och mottagarens uppbygg
nad framgår av fotografierna i fig~ 4 och 5 
och måttskisserna i fig. 6, 7 och 8. Det är na-

+ 

Vgl 

V9l-~ 
J: B

2 
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, Fig. 3. Kopplingsschema för batterimottagaren. 

turligtvis inte nödvändigt att aI,lvända exakt de 
komponenter, som ingår i modellapparaten, 
men man får givetvis anpassa konstruktionen 
efter de valda delarna. Högtalaren anbringas 
på chassiet med ett på lämpligt sätt tillbockat 
aluminiumband, som fastskruvas i chassiet. 

Det är dock en nackdel förknippad med 
detta monteringssätt : man får ingen baffel-

.. verkan och får därigenom mycket obetydlig 
bas i ljudåtergivningen. Bättre är att montera 
högtalaren på en plywoodskiva försedd med 
passa' de högtalaröppning och montera denna 
skiva på insidan av frontpanelen bakom det 
rektangulära hålet på denna. 
Glödströms~erierna är fastkilade i ett 

särskilt litet fack inuti trälådan. Facket bildas 

Fig. 4. Den färdiga batterimottagaren sedd underifrån. 

Fig. 5. Den färdiga batterimottagaren sedd bakifrån. 

" 

aven i lådan fastskruvad aluminiumhylla. Se 
fig. 6. Till denna hylla går en tillednings
tråd för negativa glödströmspolen. Innan man 
sätter batterierna på sin plats, måste man 
skala av pappersisoleringen kring dem, så att 
batteriernas yttre metallhölj kommer i direkt 
kontakt med aluminiumhyllan. Tilledningstrå
darna för glödströmmens positiva pol 'förses 
med två toppanslutningskontakter, som trädas 
på batteriernas pluspol. 

Anodbatteriet ställes på högkant i mottagar
lådan. Två trälister anbringas inuti lådan, så 
alt inte batteriet skall falla över chassiet och 
skada rören. 

Oscillato~spolen lindas på en Alpha spol
stomme typ A, som ~ppliceras på chassiet på 
så sätt, att trimskruven blir tillgänglig vid 
trimningen. 

Ferritantennen 

Ferritantennen lindas med ca 60 varv 0,15 mm 
lackerad och silkesomspunnen koppartråd. 
Lindningen utföres i två lager enligt skiss i 
fig. 7. Lindningen anbringas lämpligen på en 
ca 2 cm bred remsa styvt papper, som lindas 
upp ett par varV på ferritstaven: När lindni~
en är klar indränkes pappersremsan och lind
ningen med zaponlack. Då spolen skall vara 
förskjutbar utefter ferritstaven, får man där~id 
se till, att spolstommen inte fastnar på kärnan. 

-Man får alltså, innan zaponlacket börjar stel
na, dra av spolen fråri ferritkärnan. Spolens 
placering på ferritstaven fastställes vid trim
ningen, se nedan. 

Ferritstaven placeras på insidan av locket 
på ett par träbockar, som samtidigt utgör spär
rar som hindrar att locket går upp. De två till- ' 
ledningstrådarna för ferritantennen förbindes 
med mottagarens ingång med ett par böjliga 
trådar. På locket anbringas ' också en antenn 
och en jordkontakt (banankontakter); yttre 
antenn och jordledning .kan vara bra att ha i 
ogynnsamma lägen, där ferritantennen inte 
förslår. 

Oscillatorspolarna 
Oscillatorspolarna L

2 
och La lindas som 

nämnts på Alpha spolstomme, typ A. Spolen 
L2 lindas med 50-60 varv litztråd 7XO,7 mm, 
spolen La med 15 varv av samma tråd. Hur 
lindningen anordnas visas i fig. 8. 
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Trimning 

Trimningen företages lämpligen med en sig· 
nalgenerator. Man trimmar då först mellan· 
frekvenstransformatorerna MFI och MF2 till 
rätt frekvens, exempelvis 447 kHz. Man går 
då först in på gallret på röret DF 96 med MF· 
frekvensen. Signalgeneratorns inre modulering 
slås på så att man hör en ton i högtalaren. 
Man kan också lägga ett växelströmsinstru· 
ment parallellt över högtalarspolen och ha in· 
strumentets utslag som indikering vid trim· 
ningen. Man trimmar nu MF2 för max. ton 
i högtalaren eller max. utslag på instrum~ntet. 
Därefter flyttar man sig~algeneratorn till gal.' 
~er 3 på blandarröret och utför samma trim· 
ning vid samma frekvens på transformatorn 
MFl. Vid denna trimning gäller det att succes· 
sivt allteftersom trimningen fortskrider mins· 
ka signalspänningen, så att inte AFR·spän· 
ning uppträder, vilket försvårar trimningen. 
Det gäller alltså att hålla sig just under den 
gräns, vid vilken AFR·spänningen börjar mins· 
ka förstärkningen. 

Därefter gäller det att trimma oscillator och 
ferritsta;skretsarna. Härvid går man tillväga 
på följande sätt: signa~eneratorns utgångs· 
klämmor anslutes i en liten slinga på något 
varv, som sedan hålles på lämpligt avstånd 
från mottagarens ferritantenn, som ju samti· 
digt fungerar som ingångsKrets för mottaga· 
ren. 

Signalgeneratorn inställes på 500 kHz, och 
mottagarens avstämningsratt inställes så att 
den är helt invriden. Därefter vrides trimspo· 
len i osoillatorspolen LI, tills signalen kommer 
in. Därefter gäller det att förskjuta spolen på 
ferritstaven, så att maximal signalstyrka er· 
hålles. Härvid får man åter se till att inte 
signalstyrkan blir för stor, så att AFR·spän· 
ning uppträder. Man får ev. minska utgångs· 
spänningen eller flytta slingan längre från ra· 
men för att få lagom utslag. 

Avstämningskondensatorn vrides sediin helt 
ur, och signalgeneratorn inställes nu på l 500 
kHz. Trimkondensatorn C8=30 pF i oscillator· 
kretsen trimmas därefter så att signalen kom
mer in. Därefter trimmar man .trimkondensa
torn C2 i avstämningskretsen parallellt över 
ferritant~nnen för max. signal. 

Innan trimningen fortsätter, bör man prova 
ut bästa värde på neutraliseringskondensatorn 
C6. Denna består, som tidigare nämnts, av två 
ihoptvinnade inbördes isolerade trådar; kapa
citansen, som skall vara av storleksordningen 
2 pF varieras genom att trådarna vridas ihop 
mer eller mindre. 

Neutraliseringen med C6 tillgår så, att en 
vanlig rundradiomottagare inkopplas parallellt 

r--150-200mm~ 

I 101r I 
~I I==i 

co~1O 

Fig. 7. Lindningen kring ferritstaven, ca 60-
70 varv skall vara förskjutbar utefter staven. 

25-t--- 55----1--50 ---t-:xJ--'--2O,'O I 

Mot.: 1.5mm Al 

~s;~ 
~ . 11. 17 
4-1--+ 

16-j 1~ 17 
_$-l ~4. l 

36 ~5 .,..... 

lInhjul 

Il 
45 

20 

L passos till ~· ~5 

t-------'[--'----------i 

~16,5 

~------------255 ------------~ 

Mot.: 2mm 

över antenn- och jord uttagen på modellappa
raten. Man -förbinder alltså antennuttag på 
rundradiomottagaren med antennuttaget på 
modellapparaten, jorduttag med jorduttag. 
Rundradiomottagaren inställes därefter på ca 
500 kHz. Avstämningsratten på modellappara
ten vrides nu, tills man får in en »bärvåg» 
härrörande från oscillatorn i modellappara
ten. Detta inträffar då avstämningsratten är 

8~,L3=15 vor v, 0,1 mm 

~L2 = 55 varv, O,15mm 

\polstomme Alpha typ A 

Fig. 8. Lindningsdata för oscillatorspolarna 
~L3' 

Fig. 6. Måttskisser för chassiet och andra de
taljer i resemottagaren. Detalj 2 är hyllan för 
glödströmsbatterierna, detalj l en bakelitskiva 
för trimrarna C2 och C8 som monteras under 
avstämningskondensatorn CI (på chassiets 
undersida) . 

Glödströmsbatterier 

Chassie 

ungefär till hälften utvriden. Man varierar 
sedan C6 på det sätt, som nyss antytts, tills 
bärvågen blir så svag som möjligt. Därmed är 
neutraliseringen klar. 

Härefter får efterjustering företagas, så att 
skalans kalibrering efter neutråliseringen 
stämmer vid avstämningskondensatorns båda 
ändlägen 500 re.sp. 1500 kHz. Därvid justeras 
trimskruven för oscillatorkretsen vid 500 kHz 
och trimmern C8 vid l 500 kHz. 

Slutligen görs en sista trimning av signal· 
kretsen, dels vid 600 kIh, varvid ferritstavens 
induktans fintrimmas (genom att spolen för
skjutes utefter ferritstaven) så att max. ut
slag erhålles, och dels vid 1300kHz (genom 
att C2 fintrimmas) för max. utslag. Trim
ningen kan också företagas på lämpligt beläg
na stationer i övre och undre delen av mellan
vågsområdet. 
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Svepgenerator 
för trimning av televisionsmottagare 

D en sVepgenerator, som beskrives i det föl
jande, är byggd aven byggsats från Heath CO.l 
Denna svep generator, modell TS-3, har en hel 
del il\tressanta finesser och är dessutom utom
ordentligt enkel att bygga! 

En av finesserna med denna svepgenerator 
är, att man får ett linjärt fr~kvenssvep, som 
utgår från den lägsta frekvens, som avsökes. 
En annan fördel med den använda kopplingen 
är, att man får en absolut konstant utgångs
spänning över hela det svepta området. Ytter
ligare en bra sak är att återgångsstrålen är 
undertryckt~ vilket ger en tydligare uppteck
ning av frekvenskurvab. 

I svepgeneratorn är inbyggd en markerings
oscillator, som täcker frekvensområdet 19-60 
MHz på grundton och 57 MHz-180 MHz på 
tredje ton. Vidare finns inbyggd en kristall
styrd oscillator med grundfrekvensen 5,5 MHzs, 
med vars hjälp man kan kalibrera markerings
oscillatorn med mycket god noggrannhet. 5,5 
MHz-signalen kan användas direkt för trim
ning av _intercarrierdelen i mottagaren. 

1 Svensk representant: ELFA Radio och Tele
vision, Stockholm. 
• Modell TS-3 är nyligen ersatt med modell 
TS-4. I denna är en del förenklingar vidtagna 
bl.a. i svepundertryckningskretsarna under det 
att oscillatorkretsarna är i stort sett identiska. 
• I byggsatsen ingår en 4,5 MHz-kristall, denna 
kan emellertid utan vidare ersättas med en 
5,5 MHz-kristall. - -

30 

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

, 

Trimningen av televisi~,)Dsmot

tagare underlättas i hög grad 
om man använder en s. k. svep
generator, som tillsammans 
med ett ordinärt oscilloskop 
»ritar upp» MF- resp. BF
kurvorna för en mottagare. Bär 
beskrives en svepgenerator, 
som är mycket enkel att byg
ga men som har förstklassiga 
data. 

Principschemat 

Principschemat för instrumentet visas i fig_ l. 
Sveposcillatorn består aven Colpitts-oscilla
tor, vilken ingår i ena halvan av röret F (1/ 2 
12AT7). I oscillatorn ingår ett spolsystem med 
tre induktansspolar Ll, L2 och L3 lindade på 
järnpulverk'ärnor och anbringade i en enhet, 
som benämnes »Increductor»_ Denna enhet 
innehåller en fjärde lindning, anbringad på 
en järnkäma, så att ett magnetf~Jt i denna 
även genomflyter kärnorna för de tre induk
tansspolarna Ll, L2 och L3. Den fjärde lind
ningen genomflytes av växelström från nätet, 
som först envågslikriktas i en selenlikriktare 
(Z). Strömmens styrka kan regleras med en 
potentiometer (T). 

När ingen svepström påföres denna krets, 

primärkretsen, arbetar avstämningsspolarna i 
»increductorm~ vid sina nominella induktan
ser, och den frekvens som erhålles är då den 
som indikeras av skalan för sveposcillatorrat
ten. När ström flyter genom primärspolen, 
uppstår ett magnetiskt fält, som sluter sig via 
oscillatorspolarnas järnpulverkärnor, vilket 
medför en minskning av deras induktansvärde. 
Denna induktansminskning medför en för
skjutning av frekvensen, och denna frekvens: 
förskjutning }commer då att ske i takt med 
den påförda växelströmmen. Då växelström
men först likriktas, innan den påför~s primär
spolen, kommer »frekvenssvepet» att starta 
från nominella frekvensen och frekvenssvepet 
kommer att gå från nominella frekvensen Ufot 
stigande frekvens, eftersom ju induktansen 
minskade vid strömgenomgången (se fig. 2). 

Den andra halvan av dubbeltrioden F 
(12AT7) ingår i ett anodjordat förstärkarsteg. 
HF-energi kopplas från oscillatorns anodkrets 
till ingången på detta steg. Utgångsspänningen 
från det anodjordade steget påföres via en 
potentiometer (U) en dämpsats i tre steg. Med 
en omkopplare »ATTENUATOR» kan man 
ta ut olika signalnivåer i tre steg och med 
potentiometern U _ »FINE ATTENUATOR» 
kan utgångsspänningen inregleras till önskat 
värde. 

»Återgångsstrålen» går på O-nivå genom att 
oscillatorn strypes under svepspänningens ena 
halvperiod. I själva verket utnyttjas endast en 
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Fig. 2. Strömmar och spänningar för det elek
troniskt styrda frekvenssvepet_ a) den likrik
tade strömmen l (50 Hz) genom increduktorn 
som flmktion av tiden, b) den alstrade fre
kvensen f som funktion av tiden, c) den spän
ning, som stryper oscillatorn ligger något fas
förskjuten i förhållande till increduktorsström
men l, d) oscillatorspänning ,lIlstras endast un
der halva 50 Hz-perioden, f kvenssvepet för
siggår endast under det skuggade området, e) 
den spänning som uttages för avböjning av 
oscilloskopet fasförskjutes med potentiometern 
»S», så att linjär frekvenskurva erhålles på 
lämplig plats på bildröret. 

~ 

Fig_ l. Principschema för svepgenera
torn. Bokstavsbeteckningarna korres
ponderar med motsvarande beteckning-
ar i kopplingsschemorna m.m. i fig. 
~10. 

del av den återstående halvperioden för svepet. 
Se fig. 2. Härigenom blir frekvenssvepet i 
stort sett linjärt. Utan denna utsläckning 
av oscillatorn under strålåtergången skulle 
det uppstå ett dubbelt spår på oscilloskop· 
skärmen, vilket skulle göra det svårare att 
studera den uppritade frekvenskurvan. Nu får 
man en O·linje under återgångstiden, vilket 
gör att kurvan blir lätt att »avläsa». 

Oscillatorn strypes dels genom att anod
spänningen brytes till oscillatorröret, dels ge
nom att oscillatorgallret drives över strypgrän
sen till ca -100 V. Anodspänningen brytes 
genom att serieröret e (6AQ5) i nätdelen, 
som fungerar som regulatorrör för anodspän
ningen +A2 till oscillatorröret F under åter
gångsförloppet får en så hög negativ förspän
ning, att det helt spärras. Detta åstadkommes 
på så ' sätt, att ena triodhalvan i röret B 
(l2A U7) under återgångsförloppet får positiv 
gallerförspänning från nättransformatorns ena 
sekundärhalva, varigenom rörets anodström 
drar ner serie~örets (e) gallerpotential, så att 
detta rör spärras. När 6AQ5 strypes, kan ingen 
anodström flyta till oscillatorn. Samtidigt ,på
föres negativ förspänning på oscillatorrörets 
galler genom att oscillatorrörets gallerkrets är 
förbunden med den andra halvan av nättrans
forma torns sekundärlindl)ing, över vilken spän
ningen går i negativ riktning, samtidigt som 
spänningen i motsatta halvan går i positiv 
l'iktning. 

I 

III 

3 3 9 9 9 2 .e.e.e 
DR3 

10k 

Under den periodhalva oscillatorn skall vara 
i gång ligger full anodspänning på oscillator· 
röret, enär IlU spänningarna i resp. sekundär
lindningshalvor i nättransformatorn är omkas
tade. Spänningen över ena sekundärhalvan 
stryper nu den triod i röret B (l2AU7), vars 
~nod är förbunden med styrgallret på serieröret 
e (6AQ5). Detta rör återfår därför normal 
arbetsspänning och serieröret lämnar full anod
ström till oscillatorröret. Den spänning, som 
samtidigt påföres den andra halvan av röret B 
(l2AU7), är nu positiv, och eftersom detta 
rör är kopplat som , e~ diod, (anod och st yr
galler ihopkopplade) kommer en stark ström 
att uppstå genom röret. Genom ett motstånd 
på 47 kohm inkopplat mellan nättransforma
torns sekundärlindning och det diodkopplade 
triod sektionen, blir den kvarstående positiva 
förspänningen praktiskt taget O, dvs. oscilla
torröret kommer att få nästan O V förspän
ning, vilket ju är det normala. Arbetspunkten -
inställer sig ju automatiskt på rätt värde ge-
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IOscilloSkopl 

+ 

nom den av oscillatorspänningen alstrade gal
lerströmmen_ 

Oscillatorspänningen hålles "id konstant 
nivå genom att en del av denna spänning lik
riktas med en kristalldiod Dl. Den likriktade 
spänningen påföres via ett motstånd på 56 

, kohm styrgallret ' på röret D (6AU6), vilket 
fungerar som referensrör för serieröret e. En 
ökning av oscillatorns utgångsspänning resul
terar i en minskad negativ förspänning på 
6AU6, vilket orsakar att detta rör drar mera 
ström_ Detta förorsakar i sin tur ett större 
spänningsfall över rörets anodmotstånd på 100 
kohm_ Då anoden på rör D är förbunden med 
styrgallret i serieröret 6AQ5, medför ett ökat 
spänningsfall över anodmotståndet, att serie
röret e får ökad negativ förspänning. Detta 
medföJ:, att serierörets inre resistans ökar, vil
ket i sin tur orsakar att utgångsspänningen 
+A2 minskar. I och med att denna spänning 
minskas, reduceras oscillatorns utgångsspän
ning. En motsatt verkan uppträder, om oscilla-
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Fig. 6. Ledningsdragningen 
på chassiet för markerings
oscillatorn. 

Q. 

Fig. 8. Det färdigkopplade huvudchassiet 
sett underifrån. 

a. 

b. 

Fig. 9. Det färdigkopplade huvudchassiet 
från annan synvinkel. 

Fig. 10. Ledningsdragningen mellan underchassierna för markerings- resp. sveposcillatorn och 
frontpanelen. 
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Fig. 7. Ledningsdragningen för chassiet för 
sveposcillatorn. 

Arbetet börjar med att man monterar på 
rörhållare A, B, C, D och E enligt fig. 3 på 
chassiet. Siffer- och bokstavsbeteckningar kor
responderar med de i principschemat i fjg. lo 
Vid J och K anbringas genomföringar av gum
mi och likaså en på chassiets baksida vid Y 
(se fig. 4). Därefter skruvar man fast nät
transformatorn L och monterar likriktaren Z 
på sin plats. Den sida som är markerad med + 
skall vara uppåt. Därefter skruvas potentio
metrarna R, S och T fast på chassiets framsida 
och potentiometern Q på chassiets översida. 
Slutligen anbringas en stiftlist P och filter
kondensatorn 20+20,uF 450 V och 20,uF 25 V 
(vid H) på sin plats. 

När dessa åtgärder är vidtagna, är det dags 
att utföra ledningsdragningen. Denna är de
taljerat beskriven punkt för punkt i den med 
byggsatsen följande broschyren och skall där
för inte genomgås här. Det må endast påpekas, 
att sådana beteckningar i beskrivningen, som 
exempelvis »Cb, betecknar stift nr l för rör
hållare för rör C och att beteckningen »S» an
ger att ifrågavarande förbindning skall lödas. 
NS anger att förbindningen inte skall lödas, 
den skall endast dras fram, emedan flera led
ningar sedermera skall dras fram till samma 
löd stift och lödas till detta samtidigt. Alla 
kopplingstrådar skall vara isolerade om inte 
annat anges. Termen »use sleeving» anger att 
trådarna skall förses med systoflexrör. 

Motståndens och kondensatorernas tilled
ningstrådar är i allmänhet för långa, de måste 
därför klippas till i passande längd. Viktigt 
är att man så noga som möjligt följer sche
morna beträffande lednin-gsdragningen; i syn
nerhet gäller detta oscillatorchassierna, som 
måste i detalj utformas enligt förebilderna för 
att apparaten skall fungera på önskat sätt. 

Hur ledningsdragningen på huvudchassiet 
kommer att se ut efter första etappen visas i 
fig. 4. 
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Fig. 13. Måttskiss för stöden för nätmotståndet. 
Se även Hg. 16. 

Chassierna för svep- och markerings
oscillatorn 

Nästa etapp är att montera fast komponenter
na på de två småchassier, som uppbär marke
rings- resp. sveposcillatorn. Dessa anbringas 
efteråt på huvudchassiet. 

På markeringsoscillatorns chassie (se fig. 6), 
som utgöres aven bakelitskiva, monteras vid 
AA en novalrörhåJlare och vid AB en stiftlist 
med endast ett stift. På sarruna sätt monteras 
en liknande stiftlist vid AC och en »tvåstift
list» vid AF. Därefter monteras gangkondensa
torn fast med skruvar genom hålen AG, AH 
och AJ. Vid AG skruvas därvid samtidigt ett 
lödstift fast. När man arbetar med vridkonden
satorn, bör man ha denna fuJlt invriden så 
att man ej skadar de rörliga plattorna. Skruva 
därefter fast lödstift vid AK och AL. 

Markeringsoscillatorn förses därefter steg 
för steg med ledningsdragning i enlighet med 
broschyren, och det färdigkopplade chassiet 
kommer därefter att ta sig ut så som visas i 
fig. 6 c. Tilllödstift AG (fig. 6 a) på chassiets 
undersida lödes fast skärmstrumpan till en 
ledning, som skall gå in vid hålet AD och som 
sedan lödes till stiftet AB. Denna ledning skall 
sedermera anslutas till huvudchassiet, som 
visas i fig. 5. Preparering av skärmad tråd 
före lödning utföres på det sätt som visas i 
fig.14. 
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Fig. 12. Sveposcillatorn monteras på huvud
chassiet på detta sätt. 

Fig. Il. Detaljer på frontpanelen. De små skis
serna i figuren visar monteringssättet. 

Därefter återstår montering och koppling av 
sveposcillatorn, som likaledes är uppbyggd på 
ett litet chassie av bakelit. Hur komponen
terna monteras på detta chassie visas i fig. 
7 a, b och c. Man börjar med att mon
tera en novalrörhållare vid BA och en stiftIist 
vid BC och BB. Därefter fastskruvas monte
ringsvinkeln för omkopplaren BM vid BG och 
BH och avstämningskondensatorn sättes där
efter provisoriskt fast med en skru genom 
hålet BD. Montera nu omkopplaren BM på sin 
plats, men träd först in en Ilh" skruv vid DR; 
denna skall sedan användas för att skruva fast 
sveposcillatorchassiet till huvudchassiet. Där
efter kommer turen till increduktorn, som är 
ganska bräcklig och måste behandlas myc
ket försiktigt. Tilledningstrådarna, som går till 
avstämningsspolarna, bör sålunda inte röras 
mer än nödvändigt, så att inte dessa brytes av. 
Anordningen fastskruvas så som visas i fig. 
7 c med skruvar genom hålen BE och BF; 
dessa skruvar håller samtidigt avstämnings
kondensatorn. Skruven vid BE förses med löd
stift. Vid BP anbringas en stiftIist enl. fig. 7 c. 

Därefter sker kopplingen steg för steg enligt 
anvisningar i broschyren och det färdigkopp
lade chassiet får det utseende som visas i 
fig. 7 b och c. 

Det är av största vikt att kablingen göres 
i så nära överensstämmelse som möjligt med 
skisserna. Extrem noggrannhet måste iakttas, 

Gör Qtt sn it t hör ..... . 

Skär runt hör 
ska rp kniv 

Oro bort iso Ler ingen 
/ 

Fig. 14. Denna bild visar hur man preparerar 
de skärmade kablarna. Se även fig. 15 och 17. 

bch alla ledningar måste göras så korta som 
möjligt. 

Kopplingen av sveposcillatorn är därmed 
klar. Sedan gäller det att montera de två del
chassierna för svepgeneratorn och markerings
oscillatorn på huvudchassiet. För detta ända
mål finns det särskilda skruvar, muttrar och 
distansrör ; hopsättningen antydes i fig. 12. 
Samtidigt som man fastsätter svepgeneratorns 
chassie fastskruvas en stiftlist P, så som visas 
i samma figur. 

När detta är gjort, gäller det att förbinda 
de olika chassierna även elektriskt. Hur detta 
sker framgår i detalj av broschyren, och i fig. 
5 och 10 visas hur dessa förbindelser ser ut 
i färdigt skick. 

Frontpanelen 

Därefter återstår att montera de enheter, som 
skall anbringas på apparatens frontpanel. Här
vid monterar man såsom visas i fig. 11 först 
en indikatorlampa vid CA på så sätt, som an
tydes i skissen i samma fig. Vid CB monteras 
kristallhållaren och vid CC en koaxialkontakt. 
Ta här bort den stora lödstjärten; den kom
mer i alla fall inte att användas. På samma 
sätt monteras vid CD en liknande koaxialkon
takt. I detta fall skall dock lödstjärten använ
das; den anbringas mellan skruven och mut
tern. 
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Fig. 15 .. Den skärmade kabel, som skall över
föra signalspänningen från svepgeneratorn till 
mätobjektet, förses med anslutningsdon av 
denna typ. 
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Fig. 16. Den färdigkopplade svepgeneratorn 
med påmonterat nätmotstånd. 

Därefter insättes en polskruv som skall göra 
kontakt med chassiet vid CE, se Hg. Il; där 
anbringas också en stiftplint med en lödstjärt. 
Vid CF insättes sedan en polskruv, som är 
isolerad från chassiet på sätt som antydes i fig. 

Därefter utföres de förbindningar, som fram
går av Hg. 5, som visar de slutliga förbind
ningarna på chassiets översida och undersida. 
Jfr även fig. 10. När detta är gjort, kan man 
förse avstämningskondensatorerna med de iso
lerade axlarna, som drages fram till de axlar, 
som skall gå ut genom panelen och på vilka 
rattarna skall fastsättas. 

Till apparaturen hör också en del tilled
ningstrådar, som skall förses med koaxialkon
takter, hur dessa skall se ut visas i fig. 15 
och 17_ 

Instrumentets nätsladd är försedd med ett 
kontaktdon, som inte passar våra väggkontak
ter, varför man får byta detta; likaså måste 
man om man har högre nätspänning än no V 
inkoppla ett seriernotstånd i nättilledningen 
för att apparaten, vars nättransformator är till
verkad för no V, skall kunna anslutas till 
exempelvis 220 V nät. Detta seriernotstånd ut
göres av två parallellkopplade 500 ohms tråd
lindade motstånd för 60 W, som anbringas på 
ett par byglar och som uppbäres aven genom
gående metallstång. Se skiss i fig. 13. 

För 220 V skall resistansen i seriemotstån
det vara ca 220 ohm, vilken resistans man er
håller genom att ställa in vardera motståndet 
på 440 ohm och sedan parallellkoppla dem. 

Fig. 17. Den skärmade kabel, som skall över
föra avböjningsspänningen mellan svepgenera
torn och oscilloskopet skall förses med anslut
ningsdon av denna typ. 

BYGG SJALV 

RT:s TV-mottagare för 
kanal 5 eller 9 
Som bekant finns det två provisoriska TV -sändare i Stockholm, 
en på kanal 5 och en på kan!}l 4. Den permanenta TV -sändaren, 
som i sinom tid kommer att förläggas till Nackw-stationen, 
kommer att förläggas till kanal 4, men tills denna blir färdig, 
kommer sändaren på kanal 5 att vara i funktion. Då -denna se
nare' sändare har betydligt högre effekt (30 kW erp) än kanal 
4-sändaren (ca l kW), är det på många håll i Stockholms-trakten 
lättare att få in kanal 5-sändaren. Av denna anledning ges här 

- uppgifter om hur den i tidigare nummer av RADIO och TELE
VISION1 beskrivna mottagaren skall byggas om för mottagning 
på kanal 5 eller kanal 9, där ju i höst en TV -sändare i Göteborg 
kommer att starta. 

De förändringar, som måste vidtagas i den 
i RT beskrivna televisionsmottagaren för att 
möjliggöra mottagning på kanal 5 eller 9, be
står huvudsakligen endast i en omlindning av 
spolarna i HF-delen samt oscillatorspolen. 
Dessutom blir det en mindre ändring av det 
spärrfilter, som skall sänka nivån för lj udbär
vågen i MF-delen till lämpligt värde. 

Kanal 5 omfattar frekvensområdet 174-181 
MHz och kanal 9 området 202-209. Ingångs
spolen i HF-delen samt den avstämda kretsen 
i HF·stegets anodkrets måste därför lindas 
om för dessa frekvensområden. I samband där· 
med är det lämpligt att göra vissa mindre 
ändringar i schemat. Se fig. 1. 

Som framgår av schemat l;1ar en annan 
koppling använts för HF·steget, nämligen ett 
»katodkopplat» förstärkarsteg. Med denna 
koppling får man - i motsats till ett galler
jordat steg - tillräckligt hög ingångsimpe
dans för HF·delen, så att man kan få viss 

1 Se RT nr 9, 10, 11, 12/ 1954, l, 2, 3 och 4/ 
1955. 

I 

grad av upp transformering i ingångskretsen. 
Detta är önskvärt, då man får lägre förstärk
ning vid dessa höga frekvenser på grund av 
att ingångsimpedansen hos rören genom löp
tidseffekten snabbt sjunker med stigande fre
kvens. 

För ECC 81 är ingångsimpedansen på grund 
av löptidseffekten vid 65 MHz ca 10 kohm men 
sjunker till ca 1,25 kohm vid 200 MHz. Denna 
ingångsimpedans dämpar kraftigt signalkret
sen i HF-rörets anodkrets och medför lägre 
förstärkning i denna. Samtidigt får man av 
samma orsak lägre oscillatorspänning på blan
dartrioden, varigenom blandningsbrantheten i 
detta rör minskar. Genom den valda kopp
lingsvarianten kan man emellertid delvis kom
pensera den minskning i förstärkningen , som 
uppträder vid de ,högre frekvenserna. 

De spolar, som skall lindas om, är spolen 
Ll+L2, L4 samt oscillatorspolen L5. Dess
utom tillkommer i HF-steget en ny spole, 
r.,., som skall inkopplas i den gemensamma 
katodkretsen. Denna spole kan emellertid ut
föras fribärande med isolerad tråd, och dess 

C9 
H ' 

R5 
Cl R3 C4 

·'Hf-r-1"--c::::J------+--1H· 

Fig. 1. Principschema för 
HF- och blandarsteg för 
RT:s TV-mottagare, om
byggd för kanal 5 resp. ka· 
nal9. 
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värde är mycket litet kritiskt, varför det inte 
behövs någon särskild spolstomme eller trim
kärna för denna. 

För såväl kanal 5 som kanal 9 skall Ll ha 
endast ett varv, L2 lindas med två varv. Vi får 
på detta sätt en upp transformering av signal· 
spänningen två gånger och få~ en impedans· 
omsättning 1:4 ungefär lagom för att anpassa 
nedledningens 300 ohm till HF·rörets ingångs· 
impedans ca 1,25 kobm. 

Den fribärand e spolen ~ tillverkas av 15 
varv plastisolerad tråd, som lindas upp på 
exempelvis en rund penna och sedan lödes in 
direkt mellan lödstift i kopplingen. Se kopp
lingsschemat. 

Den avstämda kretsen i HF-rörets anodkrets 
utformas lämpligen som ett n-filter, där in
duktansspolen L4 ligger som serielänk. Denna 
spole skall ha fyra varv för kanal 5 och drygt 
tre varv för kanal 4. Dämpningsmotståndet 
över denna bestämmes huvudsakligen av in
gångsresistansen för oscillatorröret, som för 
180 MHz uppvisar ca 1,25 kohm. Detta mot
stånd motsvaras av ett ekvivalent motstånd 
över hela avstärnningskretsen om ca det fyr

dubbla värdet, vilket ger en band bredd för 
kretsen, som är ungefär 8 MHz, dvs. fullt till
räcklig för god mottagning. Förstärkningen 
från antenningång till oscillatorrörets ingång 
uppgår till ca 6 ggr. 

För att man skall slippa arbeta med för hög 
oscillatorfrekvens med därmed följande svå-

~l" 
• 

Fig. 3. En enkel dipol kan bockas till av 10 
mm:s aluminiumrör och anbringas i toppen 
aven trärnast på detta sätt. Måttuppgifter i 
fig.5. 

36 

Fig. 2. Kopplingsschema för HF- och blandar
steg för RT :s TV-mottagare, omkopplad för 
kanal 5 resp. kanal 9. 

righeter att få tillräcklig oscillatorspänning, 
är det lämpligt att välja oscillatorfrekvensen 
så, att den ligger under signalfrekvensen. Vid 
mottagning på kanal 5 med mittfrekvensen 
177,5 MHz blir med mellanfrekvensen o ca 26 
MHz oscillatorfrekvensen 177,5-26= 150 MHz. 
För kanal 9 med mittfrekvensen 205,5 MHz 
blir oscillatorfrekvensen 205,5-26= 180 MHz. 

En konsekvens av att oscillatorfrekvensen 
förlägges Under signalfrekvensen i stället för 
över denna som vid kanal 4·varianten är, att 
bild- och ljudbärvåg blir omkastade i mellan
frekvensdelen, dvs. bildbärvågen i MF-delen 
kommer på frekvensen 23,25, under det att 
ljudbärvågen kommer på 28,75 MHz. Uppen
barligen blir det därför nödvändigt att ordna 
så, att man kan avstämma spärrfilt et för ljud
kanalen till 28,75 MHz i stället för 23,25 MHz 
som i kanal 4-mottagaren. Ev. kan det då bli 
nödvändigt att ' ta av ett par varv på L8 för att 
få upp frekvensen till den nya ljudmellanfre
kvenslln. 

Oscillatorspolen L5 skall ha tre varv 2 mm:s 
lackisolerad koppartråd för kanal 5 och 2 varv 
för kanal 9; avstämningskapacitanser för den
na krets utgöres enbart av rörets inre kapaci
tansel' mellan anod och katod resp. mellan 
galler och katod. Detta gör avstämningen litet 
mera kritisk för läckkapacitanser, varför det 
kan vara önskvärt att förse blandarröret med 
en skärm. För att överföra oscillatorspänning
en till blandarrörets galler användes en länk-

Fig. 4. En riktantenn för kanal 5 eller 9 kan 
exempelvis tillverkas på detta sätt. Direktorer 
och o reflektorer anbringas på tvärbornrnen av 
trä med hjälp av kramlor. Den vikta halvvågs· 
antennen fastskruvas på en bit plexiglas. Mått· 
uppgifter i fig. 5. 

krets bestående aven slinga om ett varv, som 
anbringas på L5 och som förbindes med en 
motsvarande slinga om ett varv på L4. Sling
orna jämte .förbindelseledningen dem emellan 
kan enkelt tillverkas aven plastisolerad tråd, 
som lödes ihop till en ändlös ledning, som se
dan bockas till i form av två slingor förbund
na med en dubbelledare. Ledningsbranscherna 
mellan slingorna bör ligga tätt ihop. 

De nu antydda åtgärderna är de enda för
ändringar, som behöver vidtagas i mottagaren. 
Trimningen av mellanfrekvensdelen blir fullt 
analog med vad som genomgåtts i tidigare ar· 
tiklar, naturligtvis frånsett att man nu måste 
avstämma spärrfiltret i MF·delen till 28,75 
MHz i stället för 23,25 MHz. 

Trimningen av HF-delen kan ske i samband 
med att sändning sker. Trirnspolen för spolen 
L5 inställes så, att man får in ljudet eller bil
den på mottagaren, varefter det gäller att med 
trimskruvarna för Ll+L2 och för L4 ställa in 
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Fig. 5. Måttuppgift för tre olika typer av TV
antenner för kanal 5 (måtten för kanal 9 står 
inom parentes). För antenn c) måste kvarts
vågstransformator i form av två parallellkopp
lade matarkablar anbringas närmast matnings
punkten. A=36 cm (31 cm). 

159 cm) 1,....---- 69 cm ----01'1 
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nll mott. 

Fig. 6. En enkel inomhusantenn för kanal 5 
kan tillverkas aven bit matarkabel. Mått inom 

'parentes gäller för kanal 9. 
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Lågvoltselektrolyter 
Ny serie med små dimeMiODeT utförda i aluminium· 
rör med utvändigt isolerhölje och tillslutna med 
bricka av gummipertinaXlaminat. Såväl det positiva 
som det negativa foliet är nitat till uttagen, vilket 
garanterar god kontakt även vid låga spänningar. 
Levereras från 10 till 200 !,F för 12 V, 25 V och 55 V 
i askar om 10 t. 

Högvoltselektrolyter 
Dessa kondensatorer är avsedda för montage under 
chassi och utförda i aluminiumrör med utvändigt 
isolerhölje och kraftiga fäständar. Tillverkas i samt· 
liga normalt förekommande standardvärden för 350 
och 450 V. Levereras i askar om 5 st . 

....................................................................... ..................................................................................................................... 11 ..................................................... .. 

Högvoltselektrolyter rör 
enhålsmontage 
Ny typ i lätt, behändigt format. Den negativa polen 
är ansluten tiIllödtapp i s ckeln och således åtkom· 
lig på kondensatorns undersida. Levereras i alla 
förekommande standardvärden för 350 och 450 V. 

Högvoltselektrolyter rör 
vridöronmontage 
Detta är en ny elektrolytkondensatortyp, som numera 
används även i Sverige i sådan utsträckning, att vissa 
värden bör hållas i lager av serviceverkstäderna. 

RIFA.KONDENSATORER FÖR SERVICEVERKSTADEN 

Rullhlockskondensatorer 
Detta är den kondensatortyp som normalt används i 
rundradiomottagare. Den tillverka~ från l 000 pF till 
l pF för 5QO V =dfiftspänning samt i vissa special· 
värden för 2 000 V 50 p/s provspänning. 

Papperskondensatorer 
rör specialändamål 
Dessa ~ndensatorer i hermetiskt tillslutna alumi· 
niumrör används bland annat som motorstartkonden· 
satorer i mindre motorer och som avkopplingskon. 
densatorer i förstärl:care och dylika apparater där 
större krav ställs på kondensatorernas kvalitet. De 
tillverkas för driftspänningar upp till 1000 V = från 
0,01 pF till l pF . 

....................................................... , ...................................................................... ............................................... . 

I 

Gllmmerkondensatorer 
Härdplastompressade silverglimmerkondensatorer av 
amerikansk typ med utomordentligt goda elektriska 
egenskaper. De tillverkas i en ~erie standardvärden 
från 22 pF till l 000 pF med ±5 % tolerans. 

Ny katalog utkommen. 
Sändes koslnads/ritt lill inregislrerade firmor 
i branscllen. 

AKTIEBOLAGET II FA 
Tel. Stockholm (010) 262610 - ULVSUNDA 1 Ett LM -Ericsson-företag 
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HALLICRAFTERS 
MOTTAGARE 

S-38D Trafikmottagare, 4 rör + likr. 
540 kc-32 mc med inbyggd högtalare. 
Allströmsutförande. Kr. 370:
S-85 (se fig.). Trafikmottagare i den 
lägre prisklassen, lämplig för amatö
rer. 7 rör + likr. 540 kc-34 mc. Med 
inb. högtalare. Växelström. Kr. 780:-
S-86 Samma data och utseende som 
typ S-85 ovan, men allströmsutförande. 

Kr. 780:
S-94 "Civic Patrol" FM-mottagare för 
30-50 mc med 8 rör + likr. Försedd 
med elektronisk squelch, inb. högta
lare och lättläst aeroplanskala. All
strömsutförande. Kr. 390:
S-95 Samma som föregående, men för 
frekv. 152-173 mc. Kr. 390:-
SX-71 Dubbelsuper med 10 rör + stab. 
+ likr. 538 kc-35 mc och 46-56 mc. 
Med bandspridning på amatörbanden 
och möjligh!!t till NBFM-mottagning. 
Utan högtIIlare. Växelstr. Kr. 1.555:
R-46A Hallicrafters 10" högtalare i låda 
till ovanst. mottagare. Kr. 138: -
OBS.! Samtliga mottagare för 105/125 
volts nät. 

BO P-ALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

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

IV-58 Panelinstrument 20 volt med 
kvadratisk front 57X57 mm .... 11: 95 

IAT-120 Panelinstr. 3 Amp. HF med 
termokors. Kvadr. 57X57 mm. .. 9: 85 

L212 Swingdrossel 9-60 H, 400 mA.. 45: -
S281 Sildrossel 400 mA . . . ........... 45:-'-
LVP5 UTC-utgångstransf., 300 W, 

med omkopplingsbar pr. O. sek. 65:-
840 Oljepapperskond. 10 mF 1000 V 12:-
47E Oljepapperskond. 2 mF 600 V 4: 50 
TFC Polariserat relä, 1-poligt och 

med lindning för 24 volt ....... . 
n81 Miniatyrrelä med 2 slutningar. 

Lindning 250 ohm för 24 volt .. . . 
RMA-IO Relä med l brytn. 10 volt 
BC-S45 IFF-transceiver, exkl. rör 

och reläer, men med massor av 
användbara komponenter ..... . 

FrUI flygsändare för frekv. omkr. 
3,5 mc och med rör: l st. RS287, 
2 st. EL2. utan nätagg.regat .. . .. . 

FrIII flygmottagare för frekv. om-
kring 3,5 mc och med 5 st. rör. 
Utan nätaggregat .......... .. ... . . . 

FV A-l Förstärkare med rör EF9 och 
EL2 inbyggd i grålackerad plåt-

6:-

7: 50 
2: 50 

39:-

45:-

45: -

låda. Utan nätaggregat ......... . .. 19: 50 
RF-26 HF-enhet 5~5 mc. Lämplig 

att modifiera till UK-converter .. 49:
Telegraferingstränare m . förstklas-

sig nyckel och summer . . ........ 9: 50 
Orderhögtalare modell US-Navy, 

batteridriven med megafonhögta-
lare och laddningslikriktare ...... 750:-

Parmeko marinhögtalare. Robust 
utförande, vattentätt hölje ...... 45:-

Wearite tapedeck. Beskr. i PR/12/53 450:
CEA53 Cemek trafikmottagare. Säl-

jas även på avbetalning ........ . . 950:-

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

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

för bästa bild. Genom trimning av spärrfiltret 

L8 får man sedan justera in för bästa ljud. 

Antenner för kanal 5 och 9 
Antennsystem för kanal 5 och 9 kan vara upp· 

byggda på samma sätt, som beskrivits för ka· 

nal 4, dock med andra mått. Se fig. 5. Ev. kan 
det räcka med en inomhusantenn enligt fig. 6. 
Då TY-sändarna på kanalS och 9 båda sän
der horisontellt polariserade vågor, måste an

tennstavarna läggas horisontellt och inte verti
kalt, som ju fallet var för kanal 4·sändaren, 

som har vertikalt polariserade vågor. Utom
husantenner kan praktiskt utformas exempel· 
vis så som visas i fig. 3 och 4. 

Med hänsyn till at~ man på kanalS får an· 
nan ingångsspänning än vad fallet är vid mot
tagning på kanal 4, kan det vara nödvändigt 
att justera in mottagarens förstärkning till 

lämpligt värde på det sätt, som närmare be· 
skrevs i nr 4/ 1955. För modellapparatens del 
visade det sig att utmärkt mottagning kunde 

ordnas med en enkel inomhusantenn (mo~tag. 

ningsort ca 8 km från TY-sända.r,en). 

Tips för trimningen 
Det har i vissa fall visat sig nödvändigt, att 

man för att få tillfredsställande linearitet iver· 
tikalsvepet måste ha kraftigare motkoppling i 

bildslutsteget. Man får i sådana fall öka R24 
till 100-200 kohm. Otillräcklig bildbredd kan 

i vissa fall kureras med en extra laddnings

kondensator på 32 ,uF i nätfiltret parallell.,t 

över C2A. 

Namnet UNIVERSITY är i hela världen en garanti för reflexhögtalare med hög kvalitet, driftsäkerhet även 
under påfrestande förhållanden samt god återgivning. Även i Sverige har UNIVERSITY:s olika högtalartyper 
gjort mycket god tjänst och blivit populära tack vare sina förnämliga och oöverträffade egenskaper. 

Nu har riktpriserna sänkts avsevärt. Det innebär att Ni numera med 
UNIVERSITY originalhögtalare i Edra anläggningar inte bara 
har bra högtalare utan även billiga i förhållande till sin kvalitet. 

UNIVERSITY är också välkänt genom sina förnämliga High Fidelity konserthögtalare. Det finns program
met även vattentäta Hi.Fi-högtalare för användning utomhus. 

Önskar Ni ytterligare upplysningar eller hjälp med planeringen av Edra anläggningar, sök kontakt med 
oss, och vi skall föreslå såväl lämpliga UNIVERSITY högtalare som förstärkare och mikrofoner. 

UNIVERSITY högtalare säljes genom välsorterade radiohandlare, radioservicefirmor samt radiogrossister. 

ELEIiTROFON , AB 
\ 

STOCKHOLM 21 . 272885 
GÖTEBORGS 205318 
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Under rubriken Radioindustrins ny
heter införes uppgifter från tillverkare 
och importörer om nyheter, som av 
företagen introduceras på marknaden. 

Rörkur vskrivare 

En apparatur för automatisk upptagning av 
rörkurvor liar utvecklats av Tektronix Inc. i 
USA. Apparaturen innehåller ett katodstråle
rör, på vars bildskärm karakteristikorna fram
träder i ett rutnät, som anbringas framför skär
men. Se fig. 2-4. 

I apparaturen ingår förstärkare i såväl hori
sontell som vertikal led. Känsligheten i hori
sontell led (Ua) kan varieras inom området 
0,5-50 V/ delstreck i 7 kalibrerade steg; käns
ligheten i vertikalled (la) kan varieras inom 
området 0,2-50 mA/ delstreck i 11 kalibrera
de steg. Rör kan därför undersökas såväl vid 
normala arbetsspänningar som vid extremt lå
ga ström- och spänningsförhållanden. 

Anodspänningen är kontinuerligt variabel 
inom området 0-500 V och i rörens anodkrets 
kan inkopplas belastningsmotstånd från 500 
ohm till l Mohm. 

la-Ua-kurvorna med Ug som parameter er
hålles med en speciell med svepgeneratorn syn
kroniserad gallerförspänningsgenerator, som 
ger trappstegsformigt ökande negativ förspän-

\.. 

" 

Pris 13:25 

RADIO-PEN 
Se artikel i förra numret 

Levereras mot postförskott 

ELEKTRONIKKONTROLL 
Arkitektvägen 52 

BROM MA 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1955 

Toroidlindade 
sparkopplade 

vridtransformatorer 
med kontinuerlig och praktiskt taget förlustfri spä n

ningsreglering 

Philips vridtransformatorer har mycket stor använd
ning för regleringsändamål i alla slags elektriska 
och elektroniska utrustningar. Såväl elektriskt som 
mekaniskt är utförandet högklassigt och I:vslängden 
är prakt iskt taget obegränsad. De levereras i två ut
föranden: för inbyggnad eller i bordsutförande. Bords
typerna har ventilerad plåtkåpa, inbyggd smältsäk
ring upp till 520 VA, polskruvar för utspänning samt 
nätsladd. Inbyggnadstransformatorerna levereras 
komplett med ratt och skala men utan kåpa och 
säkring. 

Utspänningen är variabel, antingen mellan O volt 
och nätspänningen eller mellan O volt och 20 0/0 
över 'nätspänn:ngen. Gangade vridtransformatorer 
kan levereras i parallellkoppling för utökning av 
effekten ;amt i 2-fas- eller stjärnkoppling för 3-fasig 
spänningsreglering. 

Begär vårt nya prospekt med utförliga data o"ch di
mensionsskisser. 

Uteffekt RegI. Max. 
område sek.ström VA V A 

220..,oIu •• rI_ : 
260 - 0-260 l 
520 0-260 2 

1040 • 0-260 4 
2080 0-260 8 

IJO ... olts ••• I.n : 
350 0-155 2.3 
690 0-155 4.5 

1380 0-155 9,2 

1I0 ... o" •••• I.n : 
730 0-130 5,0 

1460 0-1 30 10,0 

PHILIPS 
Mätinstrumentavdelningen . Stockholm 6 
Tel. 340580, för rikssamtal 340680 

/ 
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BELL 
High Fidelity Förstärkare 

2122-C Lämnar 10 W ut med 2 '/, dlst. 
och har utom separata bas- och dis
kantreglage en 5-lägesomk. för upp
spelningskurvorna: POP-LO NOISE, 
COL LP-AES-RCA, FFRR-EARL y 78 
samt för radio och ett reservläge för 
t. ex. rekorder. Flera valbara ingångar 
samt uttag för 4, 8 eller 16 ohms högt. 
345: -. 
2199-B 12 W ut med 1'/. 'I. dist. Lik
nande föregående, men med 7-läges
omk. för: 78 v/m, COL-LP, RCA-AES· 
NARTB, FFRR, EUROPEAN, radio och 
rekorder. 490:-. 
2200-B 20 W ut med 0,3 '/, dist. Liknan
de föregående, men med genomgående 
bättre data och bl. a . sju olika in-

t 

gångar. Ger praktiskt taget alla tänk
bara mÖjligheter för ljudåtergivning. 
(Fig.) 645:-. 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 
\. 

\ 

\. 

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

SURPLUS 
R1155 trafikmottagare, 16-

4000 meter (ej 1 %-3 och 
0,5-0,6 MC/51, testad, 
trimmad och kristallkali-
brerad ............... . 

200 kc/s Kalibratorkristaller, 
se R& T aprilnummer .... 

RF24 converter, med rör, 
orig.kart., schema .... . . 

BC455 mottagare ....... . 
A~APA:1 oscillograf, 12 

ror, orlg.kart .. . : ..... . . 
W538 walkie-talkie .... . . 
3A RF-instrument 
25A=vridjärnsinstrument .. 
%A RF-instrument .. .. ... . 
Brickchassie för kalibrato-

rer m.m ...... ... ..... . 
Oljekondensat., 8 uF/600V 
Oljekondensat., 8 ",F/2000V ' 
Rör: 2C22, 9003, 354, 1619-

1624 ................. . 
8012 (4QW anodförlust, 

500 Mc/s) .......... .. 
HF300; per par ....... . 
878A ......... ... ..... . 

250:-

11:-

24:-
110:-

145:-
39:50 
10:50 
9:50 
9:50 

3:-
8:50 

20:-
4:50 
5:50 

18:-
90:-
35:-

Begär våra prislistor över lagerförd 
materiel 

VIDEOPRODUKTER 
Giteborg 38 

Fig_ 1. Rörkurvskrivare från Tektronix [neo 
USA. 

ning. En kurvavsökning sker, för varje trapp
steg. Avståndet mellan stegen kan väljas till 
0,1, 0,2, O,S, l, 2, S eller 10 V_ Avsökningen av 
kurvskarorna kan startas vid godtycklig galler

förspänning. 

-~-

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

Fig. 2. Med Tek

tronix rörkurv
skrivare upptagna 

Ia-Ua-kurvor för 
en triodsektion i 
röret 12AU7. 

Ua=SOOV. Ra = 
SOO ohm. Galler
steg=S V. 

:~:.--_.:_:! •..... 
I .' , 

• ...... I 

I.. 

40 

En P-lUlJil1irJ 
GITARR FÖRST ÄRKARE 
• även för REFRÄNGSÅNG . 

till sensationspriset · 425.-
inkl. kristall- och gitarrmikrofon 

• 
Den förstärkareanläggnlng vi erbjuda 
förenar lågt pris med goda akustiska 
och tekniska egenskaper. 
Anslutningskontakter: l mikrofon, l 
grammofon, 1 högtalare. 
Uteffekt: 12 watt me·d mindre än 10 '/, 

distorsion. 
10 watt med mindre än 3 '/' 
distorsion. 

Utgångsimpedans: 4,8 och 20 ohm. 
IngångsImpedans grammofon: 0,6 M. 

ohm. 
Ingångsimpedans mikrofon: l MO 
Frekvensområde-mlkrofon: 40-10.000 

p/s. 
Känslighet: Mikrofon 2 mV. Gram
mofon 200 mV. 
Högtalare: 10" permanentdynamisk 
konserthögtalare. 
Lättransportabel - vikt: endast ~ kg -
elegant och effektiv - en idealisk an
anläggning för såväl amatörer som 
yrkesmusik!"r. 
Pris, komplett med Ronette kristall
mikrofon B 110 och Kjell gitarrmikro
fon, kr. 425: - nto. 

KjeU gltarnnikro(oo säljes även soparat eeh kostar 
dl i förail ... at atföundeJ 40:- kr neUo. och i för
g,.Ut utförande 145:- kr "e"o. 

* 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 - Stockholm - Tel. 51 65 72 
Nordhemsgatan 60 - Göteborg - Tel. 12 40 .~5 

Isak Slaktaregat. 9 - Malmö - Tel. 97 67 2S 

..... -_ .... + 

- ...•. i1\-_ .. 1·1· • · . .... .' 

~d· 

Fig. 4. Ia-Ua-
kurvor för pentod
sektionen för rö

ret 6U8. Ua=SOO 
V, Ug2=200 V, 
R a =20 kohm. 
Gallersteg = 0,2 V. 

· . - . . .. . - . 
· ... . . 

__ ----1 

Fig. 3. Ia-Ug -

kurvor för en 

triodsektion i rö
ret 12AU7 upp
tagna med Tek

tronix rörkurv
skrivare. Ua =SOO 
V. Gallersteg= 

SV. 

Apparaturen är försedd med ett antal mel
lansocklar i form av plattor, som anhringas på 
en snedställd frontplatta och som förhindes 
med lämpliga arbetsspänningar på instrumen
tet genom förbindelseledningar, vilket gör ,ap
paraturen användbar för godtycklig typ av rör. 
Även transistorer kan provas med apparaturen. 

Svensk representant: Erik Ferner, Bromma. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1955 
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Elektronisk termometer 
Simpson Electric Co har introducerat en ny 

typ av temperaturmätare för mätområdet 

_500 F till +1 ()()() O F. Instrumentet ser i 

stort sett ut som ett universalinstrument och 

är avsett att anslutas till en termistor, som 
anbringas i den punkt, där temperaturmät· 

ning skall ske. Termistorn förbindes med in· 

strumentet via en 2,5 m lång kabel. 

TV -svepgenerator 
RCA har introducerat en TY·svepgenerator 

med mottaktkopplat sveposcillatorsteg för de 

amerikanska TY·kanalerna 2-13 och med elt 

maximalt frekvenssvep av 12 MHz. I svepgene· 

ratorn ingår också en separat sveposcillator 

för MF·området 50 kHz-50 MHz och med 

samma svepområde som på TY ·kanalerna. En 

speciell släckkrels ingår för att ge en nollinj e 

som referens på oscilloskopet. Utgångsspän· 

ningen kan varieras med hjälp aven dämp· 

salS av pislonglyp i steg från 0,1 Y ned till 

5 ",Y. Amplitudvariationerna inom svepområ· 

det är mindre ±l dB. Svensk representant: 

Elektronilcbolaget AB, Stockholm. 

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

\. 

REALISERAS 
Elektrolyter 

Amerikanska Dubilier 

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

1.000 pf, 3.000 pf, 0,05 mf . ..... O: 10 
Glimmerkond. 1860 pf .......... O: 10 

AB CHAMPION RADIO 
Poihemsgatan 38 - Stockholm. 

Tel. 51 65 72. 

SHURE BROTHERS INC. 
CHICAGO · USA 

presenterar: 2 nya high-fidelity bandmikrofoner, typ »300» och 

»315», som uppfyller de strängaste tekniska krav. Lämpliga för 

rundradiobruk, television och professionella ljudupptagnings

anläggningar . 

Typ 300 Typ 315 

Specifikation för typ " 300": 
Frekvensområde: 40-15000 Hz 
Utgångsnivå: 57-60 dB under l mW f tir 
10 ,ubar signal. 
Utgångsimpedans: omkopplare för låg, 
(35-50 ohm), medium (150-250 ohm) 
och hög impedans. I 

Riktningskarakteristik: 8-formig, ger 66 
'I. reduktion av icke önskat ljud. Ater
givningen från sidan ligger 15-20 dB 
under återgivningen framifrån resp. 
bakifrån. 
Vibrationsskydd: Genom speCiell mon
tering i gummi elimineras störande ljud 
vid mikrofonens handhavande. 
Dimensioner: 23 cm (hög), 4 cm (bred), 
2,7 cm (djup). 
Vikt: 0,5 kg. 

Mikrofonerna »300» och 
»315» är resultatet av ett 
mångårigt utvecklingsar
bete; de innebär ett stort 
framsteg jämfört med 
mikrofoner av konven
tionell typ. Ljudet upp
fångas genom ett ström
linjeformat hölje med 

tusentals hål, som fungerar som 
ett filter och eliminerar vind
och andningsljud. Mikrof9ner
na är av »hastighetstyp» och 
har därför 8-formig riktnings
karakteristik; genom förbätt
rade upphängningsanordningar 
för bandet och genom utnyttjan
de av högeffektiva magnetiska 
material erhålles extremt brett 
frekvensområde och högsta ef
fektivitet. Mikrofonerna på
verkas inte av växlingar i tem
peratur och fuktighet. 

Specifikation för typ " 315": 
Frekvensområde: 50-12 000 H~. 

utgångsnivå: 57-60 dB under 1 mW för 
10 ,ubar signal. 

Utgångsimpedans: omkopplare för låg, 
(35-50 ohm), medium (150-250 ohm) 
och hög impedans. 

Riktningskarakteristik: 8-formig, ger 66 'I. reduktion av icke önskat ljud. Ater
givningen från sidan ligger 15-23 dB 
under återgivningen framifrån resp . 
bakifrån. 

Dimensioner: 23 cm (hög) , 4 cm (bred), 
2,7 cm (djup). 

Vikt: 0,4 kg. 

Rekvirera katalog nr 55 över samtliga Shure Brothers 

tillverkningsobjekt från generalagenten: 

K.L.N. 
Sveavägen 70 Stockholm Va Tel. 215205, 206275 

\.'-___________ Återförsäljare sökes i större städer! 

, RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1955 
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, TV -mottagare som lJyggsats 

KUHNKE 
" Kellog" - omkastare 

Hävomkastare av s. k. Kellog-typ med 
kontaktfjädrar -av nysilv~r och dubb
la kontakter av rent silver. Kan er· 
hållas med fasta eller återfjädrande 
hävarmslägen, med hävarmsknoppen i 
önskad färg och med olika kombina· 
tioner av kontaktfunktioner. Kontakt
fjädrarna är indelade i fyra grupper, 
varav två rymmer max. 10 st. och två 
rymmer max. 7 st. kontaktfjädrar. 

Rekvirera specialkatalog, som även 
omfattar Kuhnkes reläer m. m. 

Generalagent : 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, Stockholm Sö. 

Tel. 44 92 95. 

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

42 

S IJ O radio-
batterier 

finnas i pallande typer och stor

lekar för olla batteriapporoter_ 

Säljas i de Ilesta 
radioallärer. 

JUNGNERBOLAGET 
SVENSKA ACKUMULATOR ,AKflUOLAGU JUNCN[1 

Stockholm 
Götebo" Karlstad Malmö 

Norrköping Skellefteå Sundsvall 

Ella Radio och Television, Stockholm, har över. 
sänt en beskrivning aven TV.mottagare i bygg. 
sats. Beskrivningen omfattar förutom en utför
lig byggnadsbeskrivning ett 10·tal detaljsche. 
mor, utförda dels i form av »vanliga» kopp· 
lingsschemor, dels i form av perspektivritning. 
ar, som visar exakt hur varj e ledningstråd skall 
dras. I beskrivningen ges en ytterst detalj erad 
»punkt. för punkt.beskrivning», som gör det 
möjligt för även en mycket oerfaren amatör 
att klara bygget. 

Schemat för mottagaren llVser en intercar
riermottagare med 3 MF·steg, kaskodingång 
och med blandarrör PCF80. Ljuddelen är för
sedd med kvotdetektor och automatisk för· 
stärkningsreglering tillämpas i MF·delen. Syn. 
kroniserings· och avböjningsdelen är kopplad 
i stort sett på konventionellt sätt med direk.t 
synkronisering för linjesvepet. De komponen· 
ter, som ingår, är delvis av ELF A:s eget fao 
brikat. 

Hi -fi -förstärkare 

Amerikansk ljudteknik AB, Stockholm, har 
översänt data för en hi·fj-förstärkare typ DB 
no från David Bogen Co In&. i New York. 
Förstärkaren, som har effektförstärkare och 
förförstärkare sammanbyggda i en enhet, ger 

Fig. 1. Hi·fj·förstärkare typ DB no från 
David Bogen Co Inc. 

14 W toppeffekt och har rak frekvenskurva' 
(·3dB ) inom frekvensområdet 10-85000 Hz 
vid 10 W uteffekt. Distorsionen vid 10 W ut· 
effekt är 0,65 % och brumnivån -50 dB un: 
der maximal nivå vid grammofonavspelning. 
Apparaten har tre ingångar och fyra kontrol· 
ler : volymkontroll, baskontroll (+17 till -17 
dB vid 40 Hz), diskantkontroll (+n till -14 
dB vid 15 kHz) och en omkopplare för fyra 

o 
0,2 o;, 2 5 10 20W 

Fig. 2. Distorsionskurva för hi·fj·förstärkaren 
i fig. 1. 

High-Fidelity förstärkare 
till låg kostnad 

Amerikansk byggsats av högsta kva· 
litet komplett med färdig/Ötansat ' chassi 
och rör. Endast lödkolv o~h skruv
mejsel behövs för hopmonteringen, 
som lätt kan utföras även om man 
saknar ' radiotekniska kunskaper. En 
mycket instruktiv och detaljerad an
visning medfÖljer. 

Pris 150: - kronor 
Tekniska data 
Inbyggd förförstärkare, 3 olika in
gångar, bas- och diskantkontroll, push
pull slutsteg med negativ återkopp
ling. Utgångstransformator 16, 8 och 
4 ohm. 
Utgångseffekt 10 watt, S rör, 6SC7, 
6SL7, 2 st. 6V6 , SY3. 
Frekvensåtergivning 30-20000 pis ± 
1,S db. 
Anslutningsspänning 220 volt SO p/s, 70 
watt. 
Till intresserade sända vi gärna gratiS 
ett kopplingsschema på förstärkaren. 

Ingenjörsfirma TELEX 
Engelbrektsg. 24 . Göteborg - Tel. 18 02 21 

App. har 4. rör med 6 rör 
funktioner. Perm. dyn. hög
talare. Inbyggd ferritstavan
tenn. Vi,!.: mellanv. 183-
588 m '. Batt. : l st. Anod 
67,5 v. l st. ,lödström stav 
1,5 V. Byggsatsen komp!. 
med batt. endast 
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HELLESENS NYA 
SENSATIONELLA BATTERI. .. 

Hellesens ALL STEEL är ett 
Iyktbatteri, helt inkapslat i stål. 
Innehållet är det kända Helle
sens batteriet typ VII-33, Unite, 
som Icke kan bliva bättre, men 
Inkapslingen är däremot både 
ny och bättre. Fördelarna äro 
självklara: ALL STEEL-batte
det har mycket lång hållbarhet 
I lager och ~r fUllständigt tätt. 
Man kan därför lugnt låta stav
fodralet bliva liggande långa 
tider, när det är försett med . . 
Hellesens ALL STEEL. 

LEVEltAND8R TILq!pDET1c.GL 

HELlESENS'Et(KE & V. LUDVIGS 

EN "AIRMAX"·PATENTERAD · 11/~" FLÄKT 
Nu i serietillverkning. 
Fl äkten på bilden är avsedd för kylning i I.ex. flygplan och 
div. elektronisk utrustning, Används även inom industrin och 
marinen , 
Tillverkas enligt engelska, militära specifikationer, 

Denna minjatyrfläkt kan förses med rotor för: 

Hög volym och lågt tryck, eller 
låg volym och högt tryck 

med flera valbara varianter däremellan. 

Tillverkas nu för 6V, l2V, 24V, eller försedd med special konstruerad 8TH-motor för : 

115V,4OO pIs, 3-fas, 
115V,4OO pIs, l-fas, 

200V,4OO pIs, 3-fas, 
2OOV, 400 pIs, l-fas. 

Konstruerad av världspionjärer inom branschen. Specialister på högeffektiva, axiella fläktar. 

AK FANS LIMITED 
Generalagent: ______________________________________________________________________________ _ 

Torkel Knutssonsgatan 29, 
Stockholm SÖ, Tel. 449295 
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M I LLE N 
"GRID DIP"·ME'fER 

90651 Standard griddipmeter täcker fre
kvensområdet 1,7-300 Mc med 7 st. spo· 
lar. För direkt anslutning till nät 115 V, 
56-60 p is. Ett mycket användbart in· 
strument i ett robust utförande. 

, Pris kr. 550:-

Dessutom finns ett par varianter för 
industriellt bruk med bl. a. spolar för 
lägre frekvenser. Prisuppgifter på för
frågan. 

Generalagent : 

BO PALMBLAD 'AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

, 

som har lÖdning till pro
fession vet hur tidsödan
de och t å lamodsprövande 
det är att löda m ed en 
mer eller mindre utbränd 
lödspets. Dessa olägen
heter är eliminerade hos 

LITESOLD-PERMATIP 
lödspets, en helt utpro
vad, epokgörande nyhet. 

LITESOLD·PERMATIP 
oxiderar ej , förlora r ej 
formen och behöver in
te omförtennas gång ef
ter annan. 

Alla . LITESOLD·model
ler kan levereras med 
LITESOLD-PERMATIP 
lÖdspets. 

LITESOLD·ETTA-PER-
1\1ATIP, 12 W . . K r. 21 : 45 
LITESOLD-TV ÄA-PER· 
MATlP, 23 W .. K r. 24 : 25 
LITESOLD-TREA-PER
MATlP, 27 W . . Kr. 25: 25 
LITESOLD·FYRA·PER
MATlP, 40 W . . Kr. 28: 25 

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

LITESOLO - litet, lätt lÖdverktyg - LITESOLD 
med stora egenskaper 

Beställ lödverktyg och tillbehör direkt 
från generalagenten 

SIGNALMEKANO 
Västmannagat. 74, Tel. 33 26 06, Sthlm 6. 
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olika ingångar: l) magn~tisk nålmikrofon, 2) 
mikrofon, 3) FM·tillsats och 4) en ingång an· 

vändbar bl.a. för bandspelare och kristallnål

mikrofon. Korrektionsfilterna för grammofon

avspelning är tre: ett filter för LP·skivor, ett 

so 

1,000 

10,000 

Fig. 3. Prov med kantvåg för hi·fi-förstärkare 
från David Bogen Co Ine. a) 50 Hz, b ) 1000 
Hz, c) 10 000 Hz. . 

för 78 v I m·skivor, och ett speciellt filter med 

kraftig diskantavskärning avsett för avspel

ning av äldre brushaltiga inspelningar. Distor· 

sionskurvan visas i fig. 2 och några kantvågs

prov visas i fig. 3. Apparaturen är avsedd för 

anslutning till 117 V, 50--60 Hz. 

Robusta kontaktdon 

Plessey Int. Ltd har introducerat en ny typ 

av robus ta kontaktdon avsedda att utny ttjas 

exempelvis för portabla kraftanläggningar, 

nödbelysningsanläggningar etc. Dessa kon takt

don, som är av aluminiumbrons, tillverkas i 

tre standardstorlekar med 22,' 4 eller 3 kon

taktstift och är avsedda för strömstyrkorna 10 

resp. 50 A. 

Kontaktdonen, som är försedda med y tter st 

kraftigt skydd , är fuktsäkra och motstår myc

ket stora påkänningar. 

Mätsändare 

Diploming. H G Neuwirth, Hannover , har 

översänt data för en mätsändare, avsedd för 

mottagarprovning och omfattande frekvens· 

området från långvåg upp till televisionsfre· 

kvenser. HF ·oscillatorn har frekvensområdena 

\ 

CO~ anslutningsdon 
av precisionstyp -

Bäst i fråga om 

konstruktion 

• utförande ' -• egenskper 

• pris 

• leveranstid 

Den mest omfattande serien av 

kontaktdon av amerikansk typ 

utanför USA 

kontaktdon 
kablar, RG-kablar, 

mikrodrev för avstämningsrattar 

TRANSRADIO LTD. 138 A Cromwell 

Rd. London S W 7 - ENGLAND 

Värdefulla handböcker 
för radiotekniker 
och radioamatörer 

WORLD RADIO HANDBOOK 1955 
for Listeners. Komplett uppslagsbok 
för radiolyssnare med sändningstider, 
våglängd, program m. m. Hft. 7: 75 

Radiokonstruktorens Haandbog 
FUllständiga principschernor och be
skrivningar med alla data och rörbe
styckningsmöjligheter, radiomottagare , 
förstärkare, kortvågsmottagare, hög
talare, bandspelare, televisionsappara
ter, mätinstrument , transceive~f~: ~; ~ 

Fjernsynets Teknik-Teori og Praksis 
Allt om televisionens tekmk. Ovärder
lig för varje radiotekniker, som vill 
följa med sin tid. Hit. 12: 60 

Inb. 14: 80 
Radlo-Rorhaandbogen 
Ger snabbt och klart besked om er
sättningsrör för alla ändamål - ca 
3000 mottaga r- och förstärkarrör . Ut
kommer på engelska, spanska, portu
gisiska och italienska. Hft. 9: 20 

Diagrammer Trin for Trin 
En praktisk handbok med vars hjälp 
man själv kan sammansätta kompletta 
principschernor till vilken slags mot
tagare som helst. Hft. 7: 50 

Härmed beställes från ' . ... . .. . . .. .... . 
bokhandel eller Importbokhandeln, 
Regeringsgatan 39, stockholm, att sän
das mot postförskott de med X mar
kerade böckerna. 

Namn: 

Adress: 

P03tadress : . . .. . .. . .... . ..... . ... .... . . . . 

, 
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BLAUPUNKT 

• 
• 

Lyxsuper för växelström med tryckknapps

system. Långvåg, mellanvåg, kortvåg från 16 

m, ultrakortvåg för dubbelprogrammet. 

Blaupunkts rymdklangsystem 3D med tre 

högtalare. 

• 7 rör inkl. selenlikriktare, 8/10 rörfunktioner. 

Vridbar pejlantenn för störningsfri mottag

ning på mellan- och långväg. Inbyggd di-

polantantenn för UKV. 

• Skilda skald rev med svänghjul för UKV och 

kort-, mellan- och långvåg. Härigenom 

snabbinställning med tryckknapp av program 

1 och 2. 

~1D 

• Kontinuerlig variabel selektivitetskontroll. 

Kortvågslupe. Svensk stationsskala. ilildrei8 ke. II 9 O :-

Genera lagent : FIRMA ERIK WALLBERG 

Ni har väl 
& &e batterier 
på lager? 
Batterier med längsta 

livslängd och lagrings

tid. .. batterier för 

alla radiotyper. Ni 

behöver dem för Era 

kunder vill ha dem. 

Tillverkas av General 

Electric Company Ltd., 

Engl'ands ~törsta elekt

riska I<oncern. 

ELEKTRONIKBOLAGET 
BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM SÖ. Tel. 449760 

Roslågsgatan 25, Stockholm 
Tel. 318123, 318124 

AB 

\~--~----------------------------------------------------------------------------------~ 
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MAY R 
Keramiska omkopplare 

Typ Al med sektioner av frequenta och 
största diameter 43 mm. Omkopplaren 
har högst 12 lägen och en sektion kan 
utföras t. ex. l-pol. U-vägs eller 2-pol. 
5-vägs. I en omkopplare kan högst tre 
sektioner gangas. Provspänning 1500 
volt. I standardutförande har omkopp
laren kontakter av hårdförsilvrad kop
parbrons, men kan nu på beställning 
erhållas med förgyllda kontakter, som 
genom sin beständighet mot svavelhal
tiga gaser ger 100 ' /, driftsäkerhet. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel U:nutssonsgat. 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

RESTPARTI -
av div. radiomateriel 

51A VB3 . .. . 12:-
RE-084 ...... 3:-
EA50 ...... Z: 05 
388A ........ 20:-
836 .......... 25:-
837 .......... 20:-
CV54 2: 50 
717A ........ 14:-
46 ........ .. 1:-
VT138 ...... 6: 60 

9002 
9004 
9005 
9006 
30 
32 ... ...... . 
33 ........ .. 
954 
2X2 . ...... . 

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

Feederkabel 150 ohm ............ O: ~o 
Vridgangkondensatorer 3X450 pf, 

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

AB CHAMPION RADIO 
pOlhemsgat. 38, Stockholm. 

Tel. 516572 

HIGH FIDELITY NYTT 
NOROTON UKV-FM chassi "Z-Spezial" 12 
kretsar 5 rör, MF bandbr.edd 215 kels, riktpri~ 

Kr. 210: -, likr.-chassi Kr. 35: -
FM/AM chassi för UKV/ KV/ MV/ LV, skala, 
HF-steg, 7 rör, netto Kr. 450: - , likr. Kr. 95: -
Gram.-verk "transcription" typ, 3 hast. med 
finjustering, synkronmotor, precisionstillv., 

netto Kr. 400:
Dyn. pickup-huvud -med diamant 40-20000 
p is .± l db LP 2 g, netto kr. 120: -, arm med 
hÖjdjust. kr. 58: -, transf. kr. 37:-. 
"The R-J Enclosure" högtalariåda end. 60 X 
28X26 cm för 8" , netto kr. 165: -, (pol. valnöt 
kr. 205: -l. Lämpl. högtalare: 8", 4 w., 1" 
alum.-talsp. 4 eller 8 ohm, 35-20000 p/ s, väv
upph. kon, netto kr. 110:-. 
Ovanst. endast några ex. på vad vi kunna 
erbjuda. 
Vid behov av high fidelity material anlita 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vldargatan 7, Stockholm. Tel. 320473, 305875. 

46 

L~>~~~_. ___ ~_> __ 
0,12-0,4, 0,4-0,5, 0,5-1,7, 10-12, 5-19, 

19-28, 80-105 samt 150-225 MHz och fre

kvensnoggrannheten är bättre än ±1 %. Ge

neratorn kan antingen amplitudmoduleras 

(50 Hz-lO kHz) med moduleringsgrad O-50 

% eller :fJ;ekvensmoduleras (50 Hz-I0kHz) 

med frekvens sving ±100 kHz. Frekvensmodul e

ring kan endast ske på frekvensområdena över 

10 MHz. 

Utgångsspänningen kan varieras från l f'V 

till 30 m V över 70 ohm med en noggrannhet 

±20 % (±30 % vid UKV-områdenal. För inre 

modulering är i apparaten inbyggd e n LF

generator, omfattande frekvensområdet 50-

15000 Hz och med en noggrannhet av ±3 %. 

Utgångsspänningen från denna är reglerbar 

från 20 mV till 5 V. 

Svensk representant: Svenska AB Trådlös 
Telegrafi. . 

Till sist 

hämtar vi en bild ur den australiska radiotid

skriften »Radio, Television and Hobbies», som 

ngg så skrämmande belyser vad som kan hän

da om man inte tänker på att V=/R och att 

P=V2 :R! 

»-Jag har nog brutit mot Ohms lag! » 

\ 

ANNONSÖRSRE G ISTER 

JUNI 1955 
Sid. 

Champion Radio AB, Stockholm 8 
Champion Raclio AB, Stockholm _12 
Champion Radio AB, Stockholm .. 40 
Champion Radio AB, Stockholm 41 
Champion Radio AB, Stockholm .. 42 
Chamlpon Radio AB, Stockholm . _ 46 
Casmocord Ltd., England . .... .. ... 48 
Ekofon, Ingenjörsfirma, Stockholm 46 
Elektrofon AB, Stockholm .. ;..... 38 
Elel<tronikbolaget AB, Stockholm 8 
Elektronikbolaget AB, Stockholm 45 
Elektronikkontroll, Bromma .. .. .. 39 
Elfa Radio & Television AB, Stock-

holm ... ... _................ . .... .. 3 
Elfa Radio & Television AB, Stock-

holm ........ ... . .. . ............... 5 
Elit, Elektriska Instrument AB, 

Stockholm . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. 7 
Ferner, Erik, Stockholm .......... 13 
Ferrofon, Radio AB, Stockholm .. 38 
Gylling & Co., Stockholm .. . .. .... . 10 
Import bokhandeln, Stockholm >... 44 
K. L. N. Tradlng & Co. Ltd. AB, 

Stockholm ... _ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 41 
Köpings Tekn. Institut, Köping .... 46 
Lagercrantz, JOhan, Stockholm . ... 9 
Mattsson, Nils, Stockholm > _ • > • • • • 43 
Palmblad, Bo, AB, Stockholm 38 
Palmblad, Bo, AB, Stockholm 40 
Palmblad, Bo, AB, Stockholm 42 
Palmblad, Bo, AB, Stockholm 43 
Palmblad, Bo, AB, Stockholm 44 
Palmblad, Bo, AB, Stockholm .... 46 
Radiomateriel AB, Göteborg .. \ ... 12 
Rita AB, Ulvsunda _ ............ > • _ 37 
Signalmekano, Stockholm 44 
SIvers Lab, Stockholm . > • > •• > • > • •• 12 
Sonoprodukter AB, Stockholm .... 4 
Standard Radiofabrik AB, Bromma 47 
Sundin, Tryggve, Stockholm ..... _ 6 
Svenska AB Philips, Stockholm .. 14 
Svenska AB Philips, Stockholm . . 39 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, 

Stockholm ... . .............. __ .. > • 

Svenska AckumUlator AB Jung-
ner, Stockholm ..... _.... .......... 42 

Teleinstrument AB, Bromma . > • • •• 11 
Telex, Ingeniörsfirma, Göteborg .. 42 
Transradio Ltd., London .......... 44 
Wallberg, Erik, Stockholm 45 
Videoprodukter, Göteborg . . . . . . . . 6 
Videoprodukter, Göteborg ........ 40 

RADANNONSER 

" 

Till salu: Pick-up DECCA magn. safir 78 el_ 
LP, ej använd. 22: 50 pr st. lng. Brodin, Artil
lerigat. 99, Sthlm Ö. Tel. 602697. 

Till salu: Populär Radio 1939-1941, 1945-1954, 
delv. inb. Anbud. Ulveborn, N. Gubberogat. 
21 B, Göteborg Ö. 

Till salu: Trafikmottagare VRL (Vancouver 
Radio Lab.), 19 rör. Obet. beg. A. Widehn, 
Klockartorpsgat. 20 A, Västerås. Tel. 380 59 ef
ter kl. 17. 

Till salll: P. g. a. dubbelköp säljes 3 Shure 
studiomikrofoner fo 40-15.000 p /s, omkoPPI. 
3 läge 35-10.000 ohm. Listpris 575: - Ist. Sälj_ 
för 400: -st. G. Ergelius, Munkfors l. Tel. 601. 

Bytes: 2 st. 5V3GT, 2 st. SD6, 2 st. SVS, 1 st. 807, 
l st_ 1625, 1 st. 6AU6, samt ett tiotal andra rör. 
3 st. alumin.-chassi, 3 st. sändarkond., varav 2 
med utväxl. 3 st. nättransf. 1 st. amp m. 0-5 A. 
Pop. Radio årg. 1954, allt i prima skick, bytes 
mot sändare. Svar med förslag till Per V. 
Wennerström, Tängervägen, Enviken. 

KÖPINGS TEKN·ISKA-INSTITUT 

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

~ 
Låga levnadskostnader. Moderna kursplaner. Höstter.rullen börjar 29 aug. 

°G-lVa"Sgrt .. etr.m2Si,nKen".p9injagn. ·TAenl.glilVsflaSc. k_' PlrNakGtvikAR' äldLelLr mL'IEm'RÅobTerHoP, actdveillnnnag.t,lrdenktinogr.! Aftonskoleelever kan ev_ få arbete. Anmäl i tid! Ännu några platser kvar. 

~~ ______________________________________________________ ~.~I J 
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T· E R M I S T· O -R N 
. motståndselementet, vars resistans 

avsevä~t minskar med temperaturen 

Motståndsmateria(et 
i termistorn utgör en blandning av metalloxi

der av halvledartyp, som vid fabrikationen 

behandlats på sådant sätt, att stabila och r~

producerbara motståndsvärden ~rhållas. Ter

mistorns motståndsökning är endast ca 1,2 Ofo 

per år och dess motstånd är hela tiden repro

ducerbart inom ± 0,01° C. 

TERMISTORN har ett vidsträckt användningsom

råde och erbjuder enkla lösningar på bl. a. följande 
problem: 

l Mätning och kontroll av temperaturer från -100· C 

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

2 Kompensation av temperaturfel i exempelvis preci

sionsinstrument. 

3 Begränsning av (inkopplings-) strömstötar, fördröj

ningsanor.dningar. 

4 Omkopplin~sanordningar, reläfunktioner, utan rör

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 

direkl: och den indirekt upphettade med de ovan angivna olika 

användningsområdena. Själva termistorkroppens resistans i kallt 

tillstånd kan ges en mångfald olika värden. För att förbilliga 

framställningen tillverkas dessa emellertid i ett begränsat antal 

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

för praktiskt taget alla ifrågakommande användningsområden. 

AB 8tatldatrl Rodiofabtik 
Johannesfredavägen 9 - Il, Bromma 

Telefon: Stockholm 252900. Telex: Il 65 
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* * * .. 
Vridbart nålmikrofonhuvud 

• • • 
~ I og~o~· HI-g ~erle 

* HBP 17-1 
of< med av 

* varandra 

* oberoende 

* karaktäristika 

*' för standard- och 
.. mikrospårsafiren 

* 

* 

* 
* 

••• 111 

-15 F+~4+----~+-1-~~rHr-~T-~·~·f·~·+·1-rttM 

*' 

100 1,000 

Tonkurva 'ör HGP 37, l megohm belaslning 
(mätningorna utförda vid 20°C) 

*' -

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

detaljer erhålles av varandra oberoende karaktäristika för standard- och 
mikrospårsafiren. Safirnålarna äro lätt utbytbara och av speciell konsol

form med avsevärd vertikal rörlighet, vi~ket kompenserar »pinch-effekten». 
Rörligheten i sidled har härigenom kunnat ökas så att 

följsamheten är stor även vid de kraftigaste modulationer. Den 
höga utgångsspänningen är tillräcklig .för vanlig:t radioapparater. 

. . . leder utv~klingen 

, Generalagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB -Barnängsgatan 30 - S T O C K H O LM Sö. - Telefon 44 9760 

Acos-produkterna skyddas genom patent, patentansökningar och inregistrerade varumärken i alla länder. 

c O SM 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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