
De danska TV-sändningarna går 
tidvis in bra ända uppe i Små
land. Bilden tagen i Värnamo. 
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SURPLUS 

Packard Bell förförstärkare med 2 st. rör in
by gg d i liten trevlig aluminiumlåd~ . Lämp
lig som drivsteg till modulator m . m . In
struktionsbok medföljer. Fabriksny., endast 
kr. 19: 50 netto. 

Sändare Bendix TA 12 komplett med 3 st. S07 
och 4 s t. 12SK7. F rekvensa m råde 1050-7000 
ko i fyra band. Lämplig för ombyggnad till 
QRO mobil. I mycket gott skick. Kr. 145:
netto. 

För 2-meters amatörer finns nu åter ne
danstående sändare och mottagare i lager, 
men endast ett mindre antal. Utnyttja till
fället! 

BC625 Sändare 34: -, BC624 Mottagare 
39:-. 
BC1261A Komplett sä ndare-mottagare med 
20' rör. Kan med en del modifieringar bli 
en utomordentlig 2-mete rsanläggning. Fa
briksny, kr. 475: - netto. 

RA-105 likriktare med prim 117 volt. Lämp· 
lig till BC1267A. Komplet t med 7 r ör. Fa
briksny, kr. 385: - netto. 

För 420 mc amatörer: 

, 

BC645 uta n r ör och reläer . Fabriksny. Netto 
kr. 39: -; D :o komplett med rör och kontroll
bOx net.to kr. 129:-. 

Converter fö r polisfrekv. m . m . med 3 r ör 
och avstämbar 50~5 Mc. Förpackad i ori
ginaikartong kr. 44:-. 

Indikatorenhet lämplig för ombyggna d t ill 
oscilloskop. Innehåller rör 3BP1 med my
metallskärm, 2 st. 6SN7GT, 2. st. 6H6, 1 st. 
2X2, 1 &t. 6X5GT, 1 st. 6G\ och en ,roteran
de koaxialomkastare. I fab r iksnytt skick 

. kr. 127: - netto. Samma utan rör och ko
axialomkastare kr. 29: - netto. 

Fr III flygradiostation lämplig för SO m m o
bilt. 
Sändare kr. 45: - netto. Mottagare kr. 45:
netto. Samtliga i gott skick och med r.ör, 
men utan nätaggregat. 

14554 Autotr ansformator p r im . 220 volt, s ek . 
117 volt 500 watt. Kr. 29: - netto. 

14556 D:o för 300 watt. Kr. 24: - netto. 

6V75 Glödtransformator med p r im. för 220 
volt ± 5 'I. och sek. 6,3 volt , 35 amp. Herme
tiskt kapslad med porslinsgenomföringar. 
Kr. 38: - netto. 

BC·442 Antennreläbox innehållande b l. a . ett 
instrument 0-5 mA med separat ter mokors 
fö r 750 mA HF och ett keramiskt isoler at relä 
för 24 volt Kr. 19: 50 netto. 

Omformare lämpliga för "mobilt". 

"Carter" S V/ 420 V , 2S0 mA Kr. 118: - netto. 
"Eicor" 6 V / 420 V , 2S0 mA Kr. 88: - netto. 
PS225 12 V / 375 V , 150 mA Kr. 95: - netto. 
"Allformator" 6 V/ 400 V , 150 mA 

Kr. 58: - netto. 
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TRAFIKMOTT AGARE 
Fabrikat EDDYSTONE 

670A Frekvensområde 150 kc~30 Mc i fy ra 
band. 7 rö r. Kr. 935: - netto: 

680X Frekvensområde 4S0 kc-30 Mc i fem 
band. 11 rör. Kr. 1.795: - netto. 

750R Frekvensområde 4S0 kc-32 Mc i fy ra 
band. 11 rör. Kr. 1.385: - netto. 

770R Frekvensområde 19-165 Mc i sex band. 
IS rör . Kr. 4.295: - netto. 

840A Frekvensområde 4S0 kC-30 ,6 Mc i ' f y r a 
band. 7 rör. Kr. 975: - netto. 

Fabrikat HALLICRAFTERS 

S38D 540 kc-32 Mc, 4 r ör . Kr. 370: - netto. 

S94 30-50 Mc, S rör, Kr. 390: - netto. 

S95 152-173 Mc, S rör. Kr. 390: - netto. 

S85 540 kc-34 Mc, 7 r ör. Kr. 780: - netto. 

S86 D :o i allström. Kr. 780: - netto. 

SX9653S kc-34 Mc, 10 r ör. Kr. 1.790: - netto. 

SX99540 kc-34 ~c, 7 rör . Kr. 990: - netto. 

SX71 53S kC-35 Mc och 46-
56 Mc, 11 rör. Kr. 1.555: - netto. 

AUTOMATSÄKRINGAR 

Fabrikat Uno Särnmark för 24 volt . 

RMF 2001 6 .amp . RMF 2002 10 amp. RMF 2004 

20 amp. RMF 2005 30 amp. RMF 2007 50 amp. 
Kr./ st. 6: - netto. 

XP8085-01 6 amp. XP8085-02 10 amp. XP8085-04 
20 amp . XP8085-06 40 amp. 

Kr./ st. 12: - netto. 

Fabrikat Heinman,. 

T220-D 24 volt lik. 220 mA Kr. 12: - netto. 

T220-A 24 volt väx. 220 mA Kr. 12: - netto. 

T7-D 24 volt lik . 7,5 A Kr. 12: - nett.o. 

T7-A 24 volt väx. 7 A Kr. 12: - netto. 

T12-A 220 volt väx. 12 A Kr. 18: - netto. 

T13-A 220 volt väx. 12,5 A Kr. 18: - nett\l. 

T40-A 220 volt väx. 40 A Kr. 18: - netto. 

2213 S ignallamphållare med löstagbar lins 
(röd eller grön) och keramisk isolation enl. 
fig. ovan . Kr. 3: 75. 

2010 Signallamphå llare liknande fö r egå ende, 
men av svart bakelit. Kr. 3: 10. 

10~ON T r yckknapp med skruvanslutningar 
och gängat hölje av metall . Total längd 40 mm. 
(Se fig. ovan.) Kr. 4: 25. 

RADIO AB 

1003S Tryckknapp liknande fö regående, men 
helt i svart bakelit . Kr. 1: 90. 

1001S TrYCkknapp liknande fö regående, m en 
enda st 25 mm lång. Kr. l: 75. 

l002N Liknande med hölje av förnicklad me
tall och med svart knapp. Kr. 2: 90. 

100~M Liknande med hölje och knapp av po· 
lerad mässing. K r. 3: 25. 

RAYTHEON SILICON-DIODER: 

lN300 (CK 735) 43:

lN302 (CK 737) 59:-

lN30l (CK 736) 43:

lN303 (CK 73S) 43:-

Transistorer: CK 722 25: -, 2N45 25: -. 

Elektrolytkondensatorer 

10 mF/ 12 V Kr. O: 50. 

50 mF/ 50 V Kr. O: 75. 

4 mF/ 350 V Kr. O: 50. 

IS mF/ 350 V Kr. 1: -. 

32 mF/ 350 V Kr. l: -. 

50 mF/ 25 V Kr. O: 75. 

S mF/ 250 V Kr. 1:-. 

S mF/350 V Kr. l: - . 

lS + S mF/350 V Kr. 1: -. 

16 mF/ 450 V Kr. 2:-. 

rRÖr realiseras: 
807 special kr. 7: 95/ st. 

5Z3 4: 25, 6AQ5 3: -, 6ATS 2: 50, 6AUS 2: 75. 

,----------------------------------_/ 
Reläer 

V A75/ 22-2V för 75 volt växelström med 2 st. 
växlingar. Kr. 6: 90 netto: 

LA110/ l00-lB fö r 110 volt likström med 1 st. 
brytning. Dubbla kontakter och en sida för
bunden med ankaret. Kr. 2: 50 netto. 

LA12/ 2-lV 12 volt likstr. , 1 st. växl. 
Kr. 2: 50 netto. 

LA24/ 6-1S 24 volt likstr. 1 st. slut. 
Kr. 2: 50 netto 

f
BB54A 2 volts blyackumulator i transpa-j' 
rent plasthölje (125X100X 75 mm) . Leve
reras utan syra. Lämpligt för armens 2-
wattare. Fabr iksnytt. Kr. 14: - netto. 

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

Selsynelement 

för 12 volt 

växelström. 

Kr. 35: -- netto. 

T30 Gelosa k ristallmikrofon lämplig för band
spelare o . d . (utan sladd.) Kr. 27:-. 

" Scotch-tape" 
'!yp 111A på 3" rulle m . 150 fot. Kr. 4: 50 net. 

på 5" rulle m. 600 fot. Kr. 15: - net. 

på 7" rulle m. 1200 fot. Kr. 24: - net. 

Styrkristaller för amatörbanden lagerföras 
inom frekvensområdena : 3500-3800 kC, 7000-
7200 kc och SOO0-8100 kc. Kr. 14: SO/ st. netto. 

FERRQFON 
Torkel Knulssonsgal. 29, Slockholm SÖ, Tel. 449295 

RADIO OCH TELEVISION - NR 7 - 1955 
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ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD 

HEATH:s 

Rörvoltmeter 
för 

Växelspänning 
i byggsats 

Modell AV - 2. 

• Hög känslighet - stort spänningsområde. 

• Hög ingångsimpedans. 

• 10 skalområden från 0.01 RMS till 300 volt. RMS. 

ANVÄNDNINGSOMRADEN: 

Lämplig för växelspänningsmätningar i förstärkare. 

Uteffektmeter vid provning av mikrofoner och pick-ups. 

Studier av mekaniska vibrationer. 

Mätning' av filter-karakteristika. 

Ut,effektD,leter vid provning av band- -o. trådtonhuvuden. 

.. 
TEKNISKA DATA: 

Rörbestyckning: 1-6AU6, 1-6~T6. 

Ingångsimpedans: 1 Megohm vid 1 Kp/ s. 

Mätområde: .01, .03, .1, .3, 1, 3, 10, 30, 100, 300 V RMS. 

Decibel: Totalt område -53 till +52 dB. Tio delomräden 
från -40 till +50 dB. 

Nätanslutning: 105-125 V AC, 50-60 p/ s, 10 W. 

/ 

Pris kronor 270:-

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

I,::T~: IlIir HEAT.... C~IUI .. 4~~ 
"" 

Generalagent för Skandinavien: 

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

Tel. 207814, 207815 Postgiro 251215 
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RADIOTEKNISK FACKLITTERATUR 
I 

För Hi-Fi
entusiaster 

Ur innehållet : 
Kap. l. Den teoretiska bakgrunden. 

L jud. Ljudvågor. F rekvens. L judfält. Ren och 
sammansatt ton. Ljudtryck och ljudstyrka. 
dB-skalan. örats egenskaper. Hörseltröskel 
och smärtgräns. Hörstyrka och tonhöjd. 
Phonskalan. Hörnivåer. Klangfärg. Distor
sion. Linjär distorsion. Frekvenskurvor. Fre
kvensområde. Icke-liI)jär distorsion. Harmo
nisk distorsion. Intermodulation. Dynamik. 
Sambandet f rekvensområde-distorsion-dyna
mik. 

Kap. 2. Grammofonteknikens grunder. 

Historik. Ver tikalgravering. Lateralgravering. 
Inspelning av grammofonskivor. övergångs
frekvens. Frekvenskarakteristik. Mätning av 
inspelad hastighetsamplitud. Radiekompen
sering. Matrisering. 'Avspelning av grammo
fonskivor. 

Kap. 3. Grammofonskivor. 

Historik. Mikrospårskivan. Inspelning med 
variabel spårtäthet. Inspelningskarakteristi
ker. Dynamik. Vilken skivtyp ä r bäst? 

Kap. 4. Grammofonverk. 

Enkelspelare eller skivväxlare? Svaj. Prov 
med stroboskopskivor. Tändsticksaskprovet. 
Vibrationer i grammofonverket. Högklassiga 
ski:vspelare. Provskivor. 

Kap. 5. Nålmikrofonen. 

Spårbredd. Lågt nåltryck. Linjä r distorsion. 
Icke-linjär distorsion. Intermodulationsgrad. 

, För experimenterande 
radioainatörer 
och radiolaboratorier 

Denna systematiskt uppställda handbok in
nehåller grundiliggande ekvationer, formel
sammanställningar och anvisningar för bf!
rlikning och dimensionering av olika radio
tekniska enheter. Mängder av "matnyttiga" 
data, kopplingsvarianter och beräknings
exempel gör boken oumbärlig för såväl tek
niker som amatörer. 
Pris 26:-. 
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Pincheffekten. Inkorrekt nålföring. Krav på 
en god n å lmikrofon. Olilta typer av nålmik
rofoner. Dynamiska nålmikrofoner. Piezo
elektriska nålmikrofoner. Kapacitansnålmik
rofoner. övriga nålmikrofoner. Avspelnings
nålen. Tonarmen. 

Kap. 6. Avspelningsförs ärkare. 
FörförstärkarEi. Bas- och diskantavskärn ing. 
Frekvenskorrektion. Effektförstärkare. Krav 
på högklassig effektförstärkare. WIlliamson
förstärkaren. Leak-förstärkaren. Knapp-för 
stärkaren. 

Kap. 7. Högtalaren. 
Dynamiska högtalare. Flera högtalare önsk
värda. DIskanthögtalare. Plezoelektrlska och 

elektrostatiska högtalare. Delningsfilter. Del
ningsfrekvens. Beräkning av delningsfilter. 
Högtalarens montering. Baffel. Basreflex
låda. Bredbandshögtalare. 

Kap. 8. Förstärkarbygge. 

Förf~rstärkaren. Korrektionsnät. Princip
schemat. Ledningsdragningen. Mekaniskt ut
förande. Anslutning av nålmikrofonen. Brum
störningar. Effektförstärkaren. Principsche
mat. MotkoppUngens inverkan. Uteffekten. 
Utgångstransformatorn. FaSförskjutningen. 
Motkopplingskanalen. Mekaniskt utförande. 
Ledningsdragningen. Nätaggregatet. InkOpp
ling. Mätningar. 

Stroboskopskivor. 

För icke språkkunniga radiotekniker, 
som vill läsa utländsk facklitteratur 

ENGELSK-SVENSK 

RADIOTEKNISK 

ORDLISTA 

Av Ando- Schröder 

Denna radotekniska ordlista, som innehål
ler ca 3000 uppslagsord, gör det möjligt för 
radiointresserade med bristande språkkun
skaper att läsa engelska radiotidskrifter och 
-böcker. I boken återfinnes dessutom för
teckning över engelska förkortningar, om
räkningstabeller för engelSka mått m . m . 
Pris 4: - . ' 

TYSK-SVENSK 

RADIOTEKNISK 

ORDLISTA 

Av John Schröder 

Ordiistan omfattar ca 4000 uppslagsord in
om radio- och televisionsteknik, elektronik, 
förstärkarteknik, magnetiSk inspelningsteknik 
och amatörradio. Även den som har mycket 
bristfälliga tyska språkkunskaper har med 
denna ordlista en chans att tillgodogöra sig 
innehållet i tyska facktidskrifter och böcker. 
Pris 5: 50. 

I 
I 
I 
I 

BESTÄLLNINGSKUPONG: 

I · 
I 

Insändes i öppet kuvert frankerat med lO-öres frimärke. 

Till ... . ..... ... . . ........ . ......... . . ... ... .. ............. . bokhandel eller direkt från 
NORDISK ROT OGRAVYR, StoCkholm 21. 

Undertecknad beställer härmed 

... . .. ex. Grammofonavspelning å 9: 50 

. . .... ex. Radioteknik uppslagsbok å 26 : - . 

...... ex. Tysk-svensk radloteknisk ordlista å 5: 50. 

..... . ex. Engelsk-svensk radioteknisk ordlista å 4: -. 
Namn : 

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

RADIO OCH TELEVISION - NR 7 - 1955 
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RADIO· OCH TELEVISIONSTEKNIK ELEK,TRONIK 
RADIO OCH 

TELEVISION 

REDAKTÖR , JOHN SCHRÖDER 

AMATÖRRADIO 

, Televisionen • 
l Schweiz 

Få länder har det besvärligare 
i fråga om möjligheterna för 
televisionsnätets utl;lyggnad än 
det bergiga och relativt glest 
befolkade Scbweiz. Icke förty 
är en snabb utbyggnad av den 
schweiziska televisionen igång. 

D et ringa invånarantalet i Schweiz, 4,8 milj., 
och den omständigheten att landet är tresprå
kigt har naturligtvis inte utgjort sän;kilt 
gynnsamma förutsättningar för igångsättandet 
aven televisionsverksamhet där. Det bergiga 
landskapet gör det också besvärligt att få 
tillräcklig räckvidd för TV-sändarna. Trots 
detta har televisionen i Schweiz kommit i 
gång i en icke obetydlig skala, och stora ut

. byggnadsplaner har uppgjorts för framtiden. 
Det schweiziska parlamentet beslöt redan 

1951 att trIevision s kulle införas. För de förs
ta tre år.en anslogs 4 milj. schweizerfrancs. En 
sändare installerades i Zurich, och försöks
sändningar igångsattes med en genomsnittlig 
sändningstid av 10-12 timmar per vecka. 

Under 1954 uppsattes vid Grischona i när
heten av Basel en hjälpsänd'are, som direkt 

• reläade programmet från Ziirich-sändaren. För 
överföring av programmet använd,es inte ra
diolänk, utan sändningen från Ziirich uppfån
gades med en vanlig mottagare, varefter frek
vensomvandling till ny bärfrekvens skedde. 
Denna sändare kommer sedermera att ersät
tas med en mera permanent TV-sändare, som 
matas med program från Ziirich via en mikro
vågslänk. Från Ba.sel-sändarens uppställnings
plats kommer anslutning via radiolänkar att 
ske till de franska och tyska' TV-näten. Se 
kartan i fig. L 

I Geneve installerades i samma veva på pri
vat initiativen miniatyrstudio och en liten 

---sändare på något tiotal watt. Huvudsatldigen Tab. l. TV-sändare Schweiz 
utsändes här filmprogram (16 mm film). 

Effekt (ert» I år har en ny kraftig TV·station tagits i 
drift på berget Bantiger i närheten av Bern, 
och en tredje sändare har byggts mellan Lau
sanne och Geneve på bergstoppen La Dole. 
Denna senare sändare kommer att ta fransk
språkiga program från studior i Geneve och 
Lausanne. l Lausanne har man redan en kom
plett utrustning med reportagevagn. 

. Station Kanal bild ljt"l 
kW k\Y 

• Uetliberg 

Den schweiziska regeringen har nyligen be
gärt fortsatt försöksdrift med television till 
slutet av 1957; för programmen har anslagits 
6,6 milj. schweizerfrancs och för den tekni,ska 
tjänsten 4,1 milj. Ytterligare 2,6 milj. har 
anslagits för tre nya TV-sändare, en vid Sän
tis vid österrikiska gränsen, en på Monte 
Ceneri och en på Monte San Salvadore. De 
senare sändarna kommer troligen att köra ett 
eget program för den italiensktalande befolk
ningen i södra Schweiz. 

Frankrike ---c5~~~ 

Genev 

o = TV-sändare 

(Ziirich) 3 (54-61 MHz) 5 
Grischona 

(Basel ) 10 (209-216 MHz) 0,5 0,1 
Bantiger 

(Bern) 2 (47-54MHz) 50 10 
La Dale 4 (61-68 MHz) 100 - 20 

Samtidigt med utbyggnaden av TV-nätet 
sker i Schweiz en snahb utbyggnad av FM
UKV-rundradionätet. Sammanlagt 48 sändare, 
uppställda på 29 stationer, planeras" vilka 
sändare beräknas täaka ca 97 % av landets 
befolkning. F.n. är två sändare i drift, näita 
år kommer elva nya sänd are i gång med ef

fekter från 10 kW upp till 60 kW erp. 

- '- - Österrike 

Fig. L 
Televisionsnätet i 
Schweiz. Fyra TV
stationer är f. n. i 
drift, ytterligare fyra 
planeras. 

d = Planerad TV-sändare 
D = iV-;tudiO 

c.= Planerad T'J-studio 

o = Radiolänkstati~n 

" - Planerad radiolänkstation 

-- - Nuvarande radiolänkar 

---- = Planerade radiolänkar 

--- = Direktöverföring 
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Hur långt 
når nya danska TV -sändaren? 

I mitten på maj togs den nya danska TV-sän-
\ 

daren i Gladsaxe i drift och i samband där-
med publicerades i dansk fackpress beräknade 
fältstyrkekartor för sändaren_ I fig_ l :visas en 
på basis av de danska värdena beräknad räck-

\ 

viddskarta för d~n danska sändaren på svenskt 
område_ Räckviddskurvorna är beräknade för 
250 m antennhöjd på sändarsidan, 10 kW erp 
och 10 m höjd för moltagarantennen_ 

Man kan räkna med alt någorlunda god tele
visionsmottagning kan anordnas vid en så låg 
fältstyrka som ca 100 ,ItV Im_ Därvid fordras 
dock elt rätt vidlyftigt antennsystem_ Vid fält
styrka över l mV Im kan man nöja sig med 
betydligt enklare antenn och vid fältstyrka 
över 5 m V Im bör det åtminstone i störnings
fria områden vara möjligt alt klara sig med 
en inomhusantenn. 

Som framgår av kartan skulle man kunna I 

räkna med alt man i områdena kring Lands
krona och Malmö bör ha en fältstyrka över 
5 m V Im, varför här mycket god mottagning av 
danska TV-sändaren bör vara möjlig_ Med 
relativt enkla antenner bör det dessutom-gå 
bra att få in danska TV-sändaren i stora delar 
av västra Skåne, och med större antennsystem 
bör man ha en chans till hygglig mottagning 
av de danska TV-sändningarna ända bort till 
en linje Hallandsåsen-Hörby-Smygehuk_ 

Utefter västkusten bör det också finnas vissa 
chanser att mer eller mindre sporadiskt få in 
TV-sändningarna, men där får man säkerligcn. 
räkna med alt mottagningen är slarkt beroen
de av de atmosfäriska förhållandena. 

Fig. 1. Beräknad fältstyrkekarta för den nya 
danska TV-sändaren. Fältstyrkorna är ,beräk
nade för 25D m antennhöjd på sändarsidan, 
10 m antennhöjd på motagarsidan samt 10 kW 
antenneffekt. 

Risken for bildrörsimplosion i TV-mottagare 

D et har ju länge varit en utbredd uppfatt· 
ning, att bildrören skulle vara utomordentligt 
farliga komponenter att arbeta med för tele
visionsteknikern. Detta med tanke på risken 
för implosion, varvid glassplitter och i röret 
ingående elektroder skulle slungas omkring 
med livsfarlig kraft i omgivningen. 

För att klargöra hur stor denna risk är för 
en TV-lyssnare, som har en TV-apparat av or
dinär typ i sin lägenhet, har det tyska radio
företaget K G 'Graetz nyligen gjort några sys
tematiska försök. Man försökte därvid med 
olika medel att bringa bildröret i en ordinär 
TV-mottagare att implodera. Man fann emel
lertid ganska snart, att röret motstod mycket 
svåra påfrestningar, exempelvis snabba tempe
raturväxlingar och kraftiga mekaniska påkän
ningar. I de flesta fall lyckades man endast 
att i glashöljet åstadkomma ett hål, genom 
vilket luften strömmade in utan att anställa 
någon som helst skada. Endast på ett bestämt 

ställe, nämligen i skarven mellan bildskärmen 
och glaskolven, kunde man utlösa en implo
sion genom ett kraftigt slag_ Vilken kraft 

Fig. 1. Result~et aven med avsikt fram
bringad implosion av bildrör i TV-mottagare. 
Ett 6 mm skyddsglas utgör alltid effektivt 
skydd. 

Fig. 2. Imploderat bildrör i TV-mottagare_ 
Efter rörbyte och smärre reparationer funge
rade mottagaren igen_ 

man härvid måste sätta in framgår av, att det 
fordrades, att en vikt om 6 kg med en Jall
höjd av 1 m drev in en slagbult i denna punkt 
för att önskad effekt skulle uppnås. 

Verkningarna av en implosion i ett i en TV
apparat inbyggt bildrör var väsentligt ~indre 
än vad fackfolk väntat. Det visade sig, att hög
talarmembranet oftast blir helt oskadat: Där
emot kan övriga rör skadas genom nedfallande 
större skärvor. Sedan trasiga rör bytts ut kun
de apparaterna åter tas i bruk. 

Det visade sig, att en åskådare alltid är väl 
skyddad aven 6 mm splittersäker glasskiva 
framför bildröret i händelse att bildröret kan 
bringas att implodera. Ap'parathöljen av ordi
när typ är också alltid tillräckligt motstånds
kraftiga för att skydda för kringflygande split
ter, och förvånande var tö., att skärvorna av 
det imploderande bildröret endast i sällsynta 
fall var så skarpkantade, att man behövde be
fara, alt man skulle skära sig, när apparaten 
skulle rengöras för ' splitter. 

Försöken visar, att implosionsrisken för ett 
bildrör i en TV-apparat är så osannolik, att 
det knappast är befogat att överhuvud taget 
räkna med den_ Under alla omständigheter 
är en TV-lyssnare skyddad, om mottaga
ren har ett 6 mm skyddsglas framför bild
röret_ 

Naturligtvis är det nödvändigt, att man, när 
man arbetar med bildrör utanför apparaten, 
ändå iakttar stor försiktighet vid handhavan
det. Implosion kan inträffa, om man exempel
vis »bryter nacken» av ett bildrör, och även 
om det inte blir en implosion utan endast ett 
ofarligt inströmmande av luft, har man ju 
in~e mycket glädje av ett bildrör med hål på! 

4000 danska TV -licenser' 
Antalet TV-abonnenter i Danmark är nu uppe 
i ca 4000. Ökningen har varit rätt stor under 
senaste tid ,. och ca 200 nya abonnenter kom
mer till varje vecka. Det är de förbättrade 
programmen !Ich den ökade sändningstiden, 
som börjar ge resultat_ Även tillkomsten a"V 
den nya TV-sändaren har säkerligen bidragit 
till ökningen i licensantalet. 
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Bredbandig radiolänk 
troposfären • VIa 

I denna tidskrift har tidigare l refererats de 

försök, som gått ut på att förverkliga stabil 

långdistanskommunikation på UKV via de 

undre delarna av jonosfärens E-skikt genom 

»scatter:!> (spridning) i detta_ Nya undersök

ningar har visat, att man kan uppnå liknan

de effekt genom att utnyttja radiovåaornas 

spridning i tr'oposfären_ I motsats till vad som 

gäller vid överföringen via spridning i j~nos
fären, kan man vid troposfärisk scatter-över

föring överföra ett mycket brett frekvens

band, exempelvis modulering för television 

eller 'mångkanalstelefonL 

Red'an 1950- förutsågs av Booker och Gor

don2 att överföring genom spridning i tro

posfären skulle vara möjlig_ I troposfären -är 

nämligen luften i ständig oregelbunden rö

relse, beroende på lokala ojämnheter i l vin

darnas hastighet och riktning, termisk insta

bilitet etc_ Dessa oregelbundenheter ger upp

hov till turbulens, och därvid uppträder en 

stark spridning i dielektricitetskonstanten för 

olika områden i mediet- Av denna orsak upp

står en avböjning i mediet till en grad, som 

är beroende av turbulensens st yrka_ Energien 

sprid-es huvudsakligen i samma riktning som 

den i vilken radiovågorna faller in, varför de 

utsända radiovågorna kan tas emot långt 

bortom »radiohorisonten» för sändarantennen_ 

Den mängd av energi, som sprides per volyms

enhet av troposfären, är , utomordentligt liten, 

men genom att använda antenner med stark 

riktningsverkan på både sändare- och motta

garesidan, som inriktas på en begränsad area 

av tropos{ären, kan tillräcklig _ mängd av de 

utsända radiovågornas energi överföras till 

mottagaren_ Det har visat sig, att den på 

detta sätt spridda energien per volymsenhet 

av atmosfären är~ myc,ket högre på UKV än 

på lägre frekvenser, varför denna typ av trans

mission lämpar sig häst för ultrakortvåg. 

Verkningssättet kan liknas vid ett system 

med kraftig-a strålkastare. Strålkastare kan 

man som bekant se på himlen, även om själva 

l Stabil långdistanskoTJtmunikation på ultra

kortvåg. POPULÄR RADIO 1952, nr 9, s. 12. 

2 BOOKER, GORDON: A, Theory of Radio 

Seattering in the Troposphere. Proc. IRE. 
1950, april. s. 401. 

~!g. '2. Antennsystem för radiolänk via tropos

faren. Antennspegelns diameter 20 m. T. v. 

riktantenn för mikrovågslänk för direktsikt-

strålkastaren är gömd bakom ett berg, bero

ende på att ljuset sprides i atmosfären; 

åskådaren ser ljusstrålarna som ett ljust band 

på himlen. 

Om man nu anväItder en annan strålkas

tare och i den senare strålkastarens bränn

punkt iakttar ljuset från den andra strålkasta

ren's ljuskägla, får man ett relativt kraftigt 

ljusintryck. Vid radioöverföring får man tän: 

ka sig strålkastarna ersatta med antennspeg

lar, ljuset med radiovågor; radiomottagaren 

ersätter då ögat som mottagare. 

Försök har utförts av Bell Telephone Labo

ratories och Massachusetts Institute of Tech

nology i USA för att praktiskt utnyttja denna 

möjlighet till långdistanskommunilkation på 

UKV. Det visade sig vid dessa försök, att an

vändbar signal erhölls upp till distanser på 

ca 300 km. Med hänsyn till att man f.n. kan 

använda sig av radiolänkar över max. 45 km 

avstånd, förefaller det som om det nya trans

miJssionsnätet skulle innebära väsentIi a för

bättring, i varje fall när det gäller lå:gtlis

tansöverföring. För exempelvis utväxlina av 

TV-program mellan europeiska länder bö~ sy

stemet erbjuda betydande fördelar. 

Vid de amerikanska försöken används en 

sändare på 10 k W och antennSpeglar med 

diametrar på 20 m, se Hg. 2. Man har med 

detta system överfört 12 kanalstelefonisystem, 

och 1954 överfördes för första gången ett te

levisiollsprogram. 

Liknande försök pågår även vid universi

tetet i Syracuse i USA. Man använder dar 

frekvensen 915 MHz och har en sändareef{ekt 

Fig. 1. Principen för 
överföring genom 
»scatter» i troposfä
ren. Två riktantenner 
inriktas mot samma 
punkt i troposfären. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 7 - 1955 

/ 

av 12 kW. Antennspeglarna är 7 m i diame

t er. Försök pågår med AM, FM och pulsmo

dulerade signaler för att man skall få fram, 

vi1ke~ modulationssystem söm ger bästa re

sultat. Man håller också på att undersöka i 

vad mån överföringen är beroende av tid

punkten på dagen, väderleksförhållandena och 

årstiden. 

Billigare transistorer 
Svenska AB Philips har fr.o.m_ 17 maj i år 

avsevärt sänkt priset på sina transistorer. Sam

tidigt meddelas att det ' i höst kommer nya 

typer av transistorer, dels ett matchat par, 

2XOC72, som i klass B ger 200 mW uteffekt, 

dels en effekttransistor med en kollektorför

lust av 2 W, (data för dessa i kommande 

nummer). Philips räknar även med att i år 

kunna ~ntroducera en .HF-transistor för max. 

4-5 MHz, och ytterligare en LF-transistor 

med en kollektorförlust av 250 m W är på väg. 

Prissänkningen och de nya transistortyperna 

kommer säkerligen att avsevärt stimulera ut

vecklingen på transistorområdet. En antydan 

om transistorns möjligheter gavs vid ett före

drag den 23 maj i år av H H van Abbe från 

Philips i Holland. I detta föredrag behand

lades bl.a. HF-transistorn, och vidare gavs 

några intressanta exempel på mindre kända 

transistorkopplingar. 

'ZTV -poletter " 
:\fed en myntapparat applicerad på baksidan 

av TV-apparaten har man i Väst-Tyskland för

sökt att stimulera Iorsäljningenav TV-motta

gare på avbetalning. 60 pfennig kostar det i 

timmen att hålla apparaten igång; om inte 

avgiften erläggs sätts den ur funktion. En 

gång i månaden kommer försäljaren och kas

serar in pengarna i automaten_ Samma prin

cip har diskuterats i England för den kom

mersiella televisionen, som all tså skulle baseras 

på »pay-as-you-see-basis». 
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TEKNISKT 

Fotocellen och dess användningsområden 
Några enkla kopplingar för fo
tocellförstärkare med relä för 
utlösning av larmsignal eller 
liknande. Tidigare artiklar i 
denna serie har varit införda i 
nr 11/ 54, l / 55 och 4/ 55. 

F otocellanläggningar användes i allmänhet 
i förbindelse med ett relä, som i sin tur ut
löser den signal eller åstadkommer den kopp
ling, som man önskar utförd_ Eftersom den 
från fotocellen erhållna spänningen är ytterst 
liten och inte under några omständigheter 
räcker till för att direkt manövrera ett relä, 
måste man använda en förstärkare mellan 
fotocellen och reläet. 

Särskilt när det är fråga om långsamma 
ljusändringar, kan förstärkaren vara av myc
ket en:kelt slag, och vanligen räcker det met1 
ett vanligt högva·kuumrör eller med/en t yra-

110V~ 

Fig. 1. Enkel reläko~pling med triodk'opplad 
pentod UL'il (Obs. ej gasfylld!). Rörets för
spänning inställes med hjälp av PI, så att 
anodströmmen håller reläet Re tillslaget vid 
obelyst fotocell. 

Re~ 1k 

Fig. 2. Liknande koppling som i fig. l men 
med tyratronröret PL21 som förstärkarrör. 
Tyratronens förspänning inställes med PI, så 
att röret är spärrat, när inte något ljus når 
fotocellen. 
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IV: Förstärkare för fotoceller 

tron (gastriod eller -tetrod) i förstärkaren. 
Ibland kan man dock behöva en särskild för
förstärkare. 

I det följande beskrives några enkla för
stärkarkopplingar för fotoceller, som skall 
utlösa larmsignal eller utför en enkel kopp
ling av något slag. Dylika kopplingar kan ut
föra s för såväl växelströms· som lik;;tröms
drift av fotocellen. 

Växelströmsdrift vid enklare kopplingar 

Vid enkla kopplingar, vilkas inställning inte 
är så kritisk, arbetar man i allmänhet med 
V'äxelströmsdrift, varvid både fotocellen och 
förstärkarröret matas med växelspänning an
tingen från en transformator eller direkt från 
näteL Hela kopplingen arbetar då endast un
der den positiva haJvperioden hos anodspän· 
ningen. För känsligare kopplingar och sär
skilt vid användande av förförstänkarrör, eller 
när inställningen av arbetspunkten är mycket 
kritisk, är det bättre att arbeta med lik
spänning från ett likriktaraggregat av ordinär 
typ. 

l fig. l visas en mycket enkel reläkoppling, 
som arbetar direkt på 110 V nätspänning, lik
spänning eller växel spänning. IlO V-spän
ningen delas i en spänning,sdelare upp så, att 
fotocellens arbetsspänning blir ca 50 V, under 
det att förstärkarröret, en triodkopplad pen
tod, UL41, får 60 V som anodspänning. Rö· 
rets förspänning inställes med hjälp av poten
tiometern PI så, att anodströmmen blir 
exempelvis ca 16 mA vid obelyst fotocell. Om 
fotocellen nu belyses, uppstår p.g.a. den där
vid uppträdande strömmen genom fotocellen 
ett spänningsfall över motståndet Rl, som ger 
en negativ förspänning på UL41. Om anod
strömmen därvid reduceras till ca 4 mA, er· 
hålles tillräcklig marginal, om reläet Re har 

~ 3k 
Re . 

Fig. 3. Förstärkarkoppling för fotocell med 
tyratronrör EC50. Reläet är frånslaget så 
länge inge n bef}'sning når fC'tc!:,·Uen. EC50 
kan ersättas me.! PL21. 

Exempel på anläggning med fotocell för räk
ning av enheter på löpande band. 

en tillslagsström av 10 mA. Användes växel
spänning, bör reläet shuntas med en konden
sator på ca 0,5-2 f tF för att förhindra, att 
reläet »klapprar» p.g.a. att anodströmmen fly
ter i form av strömstötar. 

Fig. 2 visar en hknande koppling men mj!d 
ett tyratronrör PL21 som förstärkarrör. Tyra
tronens förspänning erhålles från en liten 
torrlikriktare ; denna förspänning inställes 
med potentiometern PI så, aU den är spär
rad, när inte något ljus når fotocellen. Om 
fotocellen belyses, ändras denna förspänning, 
och tyratronen tänder. För belysningen av 
fotocellen bör man använda sig aven lampa 
med så tjock lystråd som möjligt, Lex. en för 
6 V, 5 A, för att få jämn belysning, även om 
lampan matas med växelström. 

I fig. 3 visas ytterligare .m fÖl'stärkarkopp
ling med tyratronrör, som spärras vid be
lysning på fotocellen. Upphör belysningen, 

Fig. 4. Liknande koppling som i fig. 3 men 
med den 'Skillnaden, att reläet inte slår ifrån 
efter det att det en gång slagit till. 
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slår reläet till. Även här användes ren växel
strömsdrift. I stället för det i schemat angiv
na röret ECSO kan man, liksom i den i fig. 2 
visade kopplingen, använda miniatyrröret 
PL2l. 

I vissa fall kan det vara önskvärt, att reläet 
inte slår ifrån efter att det en gång slagit till 
(exempel tjuvlarm). För att undvika detta 
kan man använda en koppling enligt fig. 4 .. 

I detta fall inkopplas över tyr.atronrörets 
högresistiva gallerIäcka en kondensator C på 
500 pF- SOOO pF (värdet utprovas) . När be
lysningen upphör, slår reläet till, men om se· 
dan belysningen på fotocellen återkommer, 
börjar v,isserligen lyratronens styrgaller att 
bli negativt, men genom att de positiva joner· 
na . i tyr atronröret attr.aheras av det negativa 
gallret, neutraliseras kondensatorns laddning 
successivt, så att den negativa förspänningen 
aldrig når upp till tillräcklig nivå för att 
spärra tyratronen. 

Ibland kan det kanske vara önskvärt att 
använda ett tyratronrör med kall katod. Fig. 5 
och 6 visar två exempel på sådana koppling
ar. I en koppling enligt fig. 5 tänder PLl267, 
om fotocellens belysning brytes, men i en 
koppling enligt fig. 6 är det tvärtom: reläet 
påverkas, då fotocellen belyses. Tyratronröret 
matas i båda fallen direkt med v,äxelspän
ning, under det att fotocellen och tyratron-

_ rörets tändelektrod matas med likspänning 
från en liten torrlikriktare. I fig. 5 laddas 
kondensatorn C2 från likriktaren, och ladd
ningsspänningen påföres sedan fotocellen via 
R2 och Cl. Om fotocellen belyses, uppstår en 
ström genom R2, som ger ett spänningsfall , . 
som när det blir tillräckligt stort ger en po· 
sitiv förspänning på PLl267. Tyr-atronen tän
der då under varje positiv halvperiod. Med 
hjälp av begränsningsmotståndet R, vars 
storlek dimensionera.s med hänsyn till reläets 
resistans, hålles maximala anodströmmen un
der 25 mA. Reläets parallellkondensator tages 
till så stor, att reläet inte klapprar. 

Kopplingen enligt fig. 6 är principiellt den
samma som fig. 5, så när som på att foto
cellen är så inkopplad, att tyratronröret tän
der, när belysningen brytes. Om man vill an
vända kopplingen så, alt den kan styras 

15k 
Re~ 

3k 

56k 

47k 

r---~------~--------~~------~+ ~I 
50).1 

Fig. 7. Känslig foto- 450k 5k 

cell förstärkare med 
LF-pentod EF40 in- 3546 
kopplad före t yra -
tronröret ECSO. Ar
betspunkten för för-
stärkaren inställes 
med hänsyn till be
lysningen med poten
tiometern PI, så att 
reläet kan reagera för 
mycket obetydliga va
riationer i belys
ningen. 

,. 

Fig. 8. Känslig foto
cellförstärkare lämp
lig för styrning med 
såväl ljus- som mör· 

.kerimpulser, beroende 
på om fotocellen in
kopplas mellan punk
terna a-c eller a-b. 

..Arbetspunkten för 
förstärkaren inställes 
med P. 

antingen av ljus eller av mörker, kan man 
lägga in en omkopplare, som låter fotocellen 
och motståndet R2 byta plats. R2 är av stor
leksordningen 20-60 Mohm. 

Fig. 7 visar en mycket känslig förstärkare 
för fotocell. I denna koppling har ett för
förstärkarrör EF40 inskjutits mellan fotocel
len 3546 och tyratronröret ECSO. Kopplingen 
har anordnats så, att lyratronen spärras vid 

O,5)J 

105-130V~ 

O,o5)J 

EZ40 

22k 

belyst fotocell , reläkontakterna är alltså då 
öppna. Om bely,snjngen sjunker under ell 
visst, med hjälp av pOlentiometern PI inställ
bart värde, tänder tyratronröret och reläet 
Re slår till. Om belysningen sedan skulle till
la igen, spärras tyratronen på nytt, och re
läet släpper. Denna kopplings största fördel 
är, att man med hjälp av PI kan ställa in 
arbetspunkten så, att reläet reagerar för myc-

15k Re~ 

3k 
105-130V~ 

56k 

47k 

Fig. 5. Tyratronrör med kall katod PLl267. Reläet slår till, 
då fotocellen belyses. 

Fig. 6. Samma koppling som i fig. 5 men med fotocellen 
inkopplad så alt tyraIronröret tänder och reläet slår till, da 
belysningen avbrytes. . 
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250 V 

6.3V 

Fig. 9. Schema för fotoceIlförstärkare avsedd 
att användas rökdetektor, se även fig. 10 
och Il. 

ket. obetydliga vanatIOner i belysningen. Om 
PI inställes så att reläet ligger i frånslaget 
läge vid belysning, som överstiger ett visst 
värde, B lm, krävs det efter det att relaet 
vid minskad belysning «B) slagit till en 
belysning, som med endast 0,004 lm överstiger 
värdet B för att reläet åter skall slå ifrån. 

Begränsning av anod'strömm-en erhålles ge
nom att seriemotståndet ' P2 inställes på lämp
ligt värde. 

Kopplingens verkningssätt är följande: fo
tocellen ger vid belysning ett positivt spän· 
ningsfall över ett seriernotstånd Rl, och detta 
motverkar den med PI inställda negativa gal. 
lerförspänningen på EF4,0. Härvid erhåller 
EF40 sådan förspänning, att det drar tillräck
lig anodström för att förspänningen på ECSO 
skall vara tillräckligt hög för att spärra det
ta rör. Vid a~tagande belysning spärras 
EF40, och därvid upphör anod strömmen ge
nom röret, vilket ger en sådan förspänning 

- !lå tyratronröret, att detta tänder. Ökas åter 
belysningen, drar åter EF40 anodström, och 
EC50 får då negativ förspänning. Härvid 
attraheras de positiva jonerna i tyratronröret 
av det negativa gallret, och en negativ' galler
ström kommer nu att flyta genom röret EC40. 
Detta medför att anodströmmen i EC40. fort· 
sätter att växa, förloppet växer lavinartat, och 
plötsligt upphör åter EC50 att leda: reläet Re 
slår ifrån. De ,olika spänningarna och ström· 
marna återtar sina ursprungliga värden, och 
kopplingen är klar att reagera för en ny 
minskning i bely.sningen, som därvid inträder 

Fig. 10. Praktiskt utförande av fotocell först är· 
kare enligt fig. 9. 
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vid det tröskelvärde, SO!ll bestäms av läget av 
potentiometern Pl. 

Fig. 8 visar en liknande, mycket känslig 
koppling, som kan användas för styrning med 
såväl ljus· som mörkerimpulser. För manöv· 
rering av reläet användes tyratronen PJ-17 
eller PL21, som vid en anodväxelspänning om 
220 V kan manövrer.a ett relä, som fordrar 
100 .W manövereffekt. Eftersom ett normalt 
starkströmsrelä endast behöver ca 20 W, an· 
vändes i denna koppling endast 100 V anod· 
spänqing: Förförstärkarröret EF40 matas 1,I1ed 
likspänning, som erhålles från en lik~ 
riktardel med RC·filtrering. Denna likspän· 
ning användes samtidigt som fÖ!1Spänning på 
fotocellen. Beroende , på . om fotocellen inkopp· 
las mellan punkterna a-c eller a-b, kom· 
mer reläet att reagera alternativt för ljus · el· 
ler mörkerimpulser. Man kan givetvis ha en 
s~rskild omkopplare, som kopplar in fotocel· 
len på ena eller andra sättet. Med hjälp av 
potentiometern P kan arbetspunkten för röret 
inställas mycket noggrant. 

Fig. Il. Fotocellförstärkare jämte ljusprojek· 
tor och fotocell. De, senare är monterade i 
vattentäta höljen. 

Kopplingens känslighet är så hög, att det 
räcker med endast ca 0,07 V ändring i galler· 
förspänningen på förröret för att relätillslag 
resp. ·frånslag skall- er\iållas; ' Med- en fotocell 
med känsligheten 150 ,uA/ lm får man därför 
för en belysningsändring om endast 0,001 lm 
tillräcklig strömändring i gallermotståndet 
(0,5 Mohm), för att ca 0,07 V spänningsänd. 
ring skall erhållas över detta. 0,001 lm mot· 
svarar ungefär belysningen från en 6,3 -V 3 A 
lampa på 20 m avstånd. I pra·ktiken kan man 
dock knappast arbeta med så hög känslighet 
hos reläförstärkaren med hänsyn till nätspän
ningsvariationer som åstadkommer ändringar 
även i förspänningen på förröret. 

För att förhindra klapper hos reläet paral
lellkopplas en kondensator Cg över anodmot· 
ståndet för EF40 som ingår i gallerkretsen 
för PL2l. Lämpligaste storlek får utrönas 
genom försök, så att tidskonstanterna på anod· 
och gallersidan för PL21 blir lika stora. Ett 
riktvärde på kondensatorns storlek, som bl.a. 
är beroende av resistansen i relälindningen 
Re kan erhållas ur den i schemat återgivna 
tabellen. Om Cg göres för liten, klapprar re· 

(Forts. på sid. J 8) 

25 W hi-fi-

I nedanstående artikel, som är 
baserad på en artikel i den 
amerikanska tidskriften AU
DI01, beskrives en 25 W-för
stärkare, som arbetar utan 
utgångstransformator. Härige
nom ernås en avSevärd ko~t
nadsbesparing, då en förstklas
sig utgångs transformator som 
bekant inte ar särskilt billig. 

\ 

I cke·linjär distorsion i en förstärkare för ljud· 
återgivning uppkommer dels i utgångstrans· 
forma torn och dels i elektronrören, som ingår 
i förstärkaren. Dessa komponent~r uppvisar 
nämligen ett icke-linjärt samband mellan på· 
förd och uttagen spänning (eller ström) och 
alstrar därigenom övertoner och ger upphov 
till intermodulation. Utgångstransformatorn • 
är dessutom ansvarig för en stor del av den 
linjär,a distorsion, som förstärkaren uppvisar. 

Motkoppling över de kretselement, som för· 
orsakar distorsionen, är i praktiken en av de 
bästa lösningarna för att eliminera icke·linjär 
distorsion. Återigen är det utgångstransforma· 
torn, som blir en pinne i hjulet, ty den fas· 
vridning den uppvisar tillåter icke mer än en 
viss begränsad motkoppling, om stabilitets· 
villkoret skall kunna uppfyllas. Denna nack· 
del har stimulerat till många intressanta kon· 
struktioner i fråga om utgångstransformatorer 
för att minska fasvridningen i denna. Ä ven 
om betydllnde framsteg gjorts, kvarstår dock 
en del problem olösta. 

Olyckligtvis är det nämligen så, att det är 
vid mycket låga tonfrekvenser som utgång~· 

transformatorn uppvisar sina sämsta. sidor i 
distorsionshänseende. För de lägre tonfrekven· 
serna är nämligen magnetiseringsströmmen så 
hög, att det inte går att undvika mättning i 
järnkärnan vid överföring av större effekter, 
om man samtidigt hållet! fast villkoret, att fas· 
vridningen skall vara obetydlig inom hela fre· 
kvensområdet. 

En annan egenhet med de flesta utgångs· 
transformatorer (även sådana av hi·fi·typ) är 
deras oförmåga att tillfredsställande arbeta i 
effektsteg av typen klass B och klass AB. Så· 
vida icke kopplingskoefficienten mellan pri., 
märlindningens båda halvor är mycket hög, 
erhålles nämligen transienta förlopp för icke 
sinusformade strömmar, som flyter i primär· 
halvorna. Denna distorsion är dock icke så 
allvarlig, och man kan genom tillräcklig mot· 
koppling erhålla rätt god överensstämmelse 
mellan inkommande och utgående signal. Men 
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förstärkare_ utan utgångstransformator 

i praktiken är det ofta svårt att driva upp mot
kopplingen i tillräcklig grad, för att man skall 
kunna helt eliminera denna distorsionsorsak. 

Förstärkare utan transformatorer 

Mot bakgrunden av ovannämnda bekymmer 
har många spekulerat över möjligheten att 
bygga förstärkare utan utgångstransformator. 
Problemet är sannerligen inte lätt, om man 
utgår från att det skall lösas med "rimligt upp' 
båd ay material. 

I en nyligen i den amerikanska tidskriften 
AUDIO' publicerad artikel har en intressant 
möjlighet att eliminera utgångstransformatorn 
i LF·förstärkare närmare diskuterats. Det mål, 
som uppställdes av förf. till denna artikel var, 
att de skulle försöka få fram en transforma
torlös förstärkare, som skulle kunna byggas 
med vanliga komponenter och rör och som 
inte skulle få bli större eller dyrare än en för
stärkare av konventionell typ. Eftersom de 
flesta kvalitetshögtalarna har en impedans av 
16 ohm, bestämdes att den transformatorIösa 
förstärkaren skulle vara utförd för denna hög
talarimpedans. Och för att följa gängse stan-

1 DICKIE, D P, MACOVSKI, A: A Trans/or
merless 25-Watt Amplijier for Conventionai 
Loudspeakers. AUDIO, 1954, juni, s. 22. 

1.8k 

, 
dard skulle hela enheten vara så utförd, att 
den kunde användas tillsammans med en ordi
när förstärkare, som ger max. l V utspänning. 

Principschemat 

I fig. l visas principschemat· för den förstär
kare, som man - efter en del experiment kom 
fram till. Intressantast här är kanske den 
osymmetriska mottaktkoppling (single-ended 
push-pull)' i förstärkarens slutsteg, som till
lämpats. I detta ingår tre dubbeltrioder (rÖr 
4, 5 och 6) parallellkopplade tre och tre. I vila 
är strömmen genom den ena triodgruppen lika 
med strömmen genom den andra, och då fly
ter ingen likström genom belastningen (hög
talaren). Under arbete däremot är strömmen 
genom belastningen lika med skillnaden -mel
lan de två triodgruppernas strömmar. Se fjg. 2. 

Effektivast arhetar denna koppling, om slut
rören får en förspänning så nära stryppunkten, 
att rören nästan kommer att arbeta i klass B. 
De vanliga invändningarna mot denna förstär
kartyp gäller dock inte längre, enär ju ingen 
utgångstransformator utnyttjas. Och eftersom 
klass B-driften medger största uteffekt vid 
lägsta anodförlust, medger dt;nna koppling 

1 Se CH Al YEH : Analysis of a single-ended 
pusk-pull audio ampli/ier. Proc. IRE, juni 1953. 
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Fig_ 2. Förenklat principschema för slutsteget 
i 25 W förstärkare utan utgångstransforma
tor. Som synes utgöres slutsteget aven brygg
koppling med högtalaren inkopplad i brygg
diagonalen. 

bästa utnyttJnmg av rörens maximala »ström
förmåga». En anodspänningskälla med låg im
pedans är dock obetingat nödvändig, för att 
det vid strömmaxima inte skall uppstå spän
ningsfall och därmed sammanhängande sänk
ningar av uteffekten. 

Den i AUDIO beskrivna förstärkaren är en 
I 

allströmsapparat avsedd för anslutning till 
117 V väl\elspänningsnät, vilket lett till likrik
tarkopplingar med spänningsfördubbling. Som 

- l1.OV , 
15 k 18k 

" ~ 
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TJJ Yopl 

Fig. 1. Principschema för 25 W hi
fi-förstärkare utan utgångstransfor
mator. 
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Fig. 4. Distorsion för 25 W-förstärkaren med 
olika grader av utstyrning. Distorsionen är 
oberoende av frekvensen. 

synes består anodspänningskällan av ett antal 
halvvågskopplade selenlikriktare. I förhållan
de till jord lämnar två av dessa likriktare (som 
vardera skall kunna ge max. 500 mA) dels en 
spänning på +140 V, dels en på -140 V. 
Stora filterkondensatorer (300 ,uF) ingår i det 
efterföljande filtret, däremot inga filterdross
lar; detta för att begränsa utgångsimpedan
sens storlek. För att erhålla 250 V till vissa av 
förstärkarstegen före slutsteget har nyssnämn
da utrustning kompletterats med ytterligare 
två selenlikriktare, kopplade för spänningsför
dubbling_ 

40 dB motkoppling! 

Tack vare frånvaron av utgångstransformatorn 
kan höggradig motkoppling tillämpas; i mo
dellapparaten inte mindre än 40 dB. Motkopp
lingen erhålles genom att utgångsspänningen 
över högtalarens talspole återföres till katod
kretsen till förstärkarsteget före fasvändarste-

rens glödtrådar elimineras behovet aven glöd
ströms transformator_ Rörens strypspänning är 
ca 70 V, men i förstärkaren är arbetspunkten 
inställd på -60 V gallerförspänning. I den 
ena triodhalvan är denna förspänning (-Vg 1) 

justerbar med en potentiometer P, så att sam
ma likströmsvärde kan inställas i de båda 
triodhalvorna. Härigenom undvikes att lik
ström flyter ge;om talspplen. För att skydda 
rören har en impedans på 56 kohm inlagts i 

gallerkretsen. 
Det bör observeras, att rören 6082 normalt 

icke bör användas med fast förspänning med 
mindre än att ett begränsande motstånd inläg
ges antingen i rörets anod- eller katodkrets. 
I 'denna koppling har nyssnämnda resistanser 
trots detta kunnat utelämnas, emedan rören 
går vid arbetsspänningar, som ligger på be
tl-yggande avstånd från maximal värdena. 

Förstegen är konventionellt kopplade. Då fas
vändaren (rör 2 B) ej lämnar tillräcklig effekt 
för att direkt driva utgångsrören, har ett sär
skilt drivsteg (rör 3) tillkommit för vardera 
halvan av utgångsstegen. Fasvändarens ena 
halv.a I}ar lägre anodresistans än den andra. 
Härigenom kompenseras den snedbelastning, 
som eljest skulle uppstå, genom att högtalar
impedansen är inlagd i den undre triodgrup

pens katodkrets. 
I förstärkarstegen med rör lA och lB erhål

les gallerförspänning genom att katodresistan
serna icke avkopplats. Fasvändarens drivsteg 
har däremot fast gallerförspänning, enär maxi
mal förstärkning eftersträvas i effektförstärka
ren, där ju kraftig motkoppling skall tilläm
pas. 

Skyddstransformator 

Liksom i alla allströmsapparater måste sär
skild uppmärksamhet ägnas de risker, som är 
förknippade med ett spänningsförande chassie. 
Av denna an edning kan det vara lämpligt att 
sätta in en särskiid skyddstransformator i nät
tilledningen. Härigenom skiljes utrustningen 
galvaniskt från nätet, och särskilda säkerhets
åtgärder med hänsyn till det spänningsförande 
chassiet bortfaller. 

För att vid 40 dB motkoppling undvika in

stabilitet i de motkopplade stegen, är det nöd
vändigt, att fasvridningen nedbringas till ett 

tans vid högre frekvenser, måste särskilda åt 
gärder vidtagas. Detta är sällan nödvändigt i 
transformatorförsedda förstärkare, emedan ut
gångstransformatorns impedans dominerar vid 
höga frekvenser, varför högtalarimpedansen 
förlorar i betydelse. I denna typ av förstärkare 
blir emellertid den induktiva reaktansen av 

avgörande betydelse. 

Korrektionskretsar 

I fig. l längst till höger visas tre alternativa 
korrektionskretsar A, B och C, som är avsedda 

. att inkopplas parallellt över högtalarens tal
spole för att häva inverkan av induktiv hög
talarbelastning. En dy lik belastning orsakar 
icke endast en ökning av fasvridningen utan 
även en högre grad av motkoppling, beroende 

på att belastningsimpedansen ökar. 
Korrektionskrets A (l80-ohms resistansen) 

begränsar härvid högtalarens maximiimpedans 
och förhindrar därigenom alltför kraftig mot
koppling. Korrektionskrets B (kondensatorn 
på 0,5 f tF) , som har låg impedans vid höga 
frekvenser, kortsluter den in~uktiva belast
ningen. Korrektionskrets C, bestående aven 
resistans på 16 ohm och ~n kondensator på 
0,01 f tF, är utan verkan vid låga frekvenser. 
Vid höga däremot motsvarar den en resistans 
på 16 ohm parallellt över högtalaren. Detta 
medverkar till aU åstadkomma konstant im'pe
dans och motkoppling över hela frekvensom
rådet. Man får genom prov fastställa, vilket av 
de tre alternativen, som ger bästa resultat ur 
stabilitetssynpunkt. 

Vid slutstegets justering inkopplas en mA
meter i serie med talspolen. Potentiometern P 
inj usteras därefter så, alt ingen likström fly
ter genom talspolen. Justeringen bör upprepas 
vid varje rör by te och efter långvarig drift. 

Förstärkarens data 

get (rör 2). Sammanlagda spännings förstärk- I minimum_ Om f~rstärkaren belastas med hög-

Förstärkarens frekvenskurva visas i fig. 3. Som 
synes är 4en rak över elt mycket stort fre
kvensområde. Fig. 4 vis.ar distorsionen för 
olika utstyrningsgrader. Av kurvan framgår, 
att distorsionen är ovanligt låg t.o.m; vid full 
utstyrning; den är dessutom helt oberoende 
av frekvensen. Det bör kanske 'i detta samman
hang omnämnas, att det är praktiskt taget 
omöjligt att i en högklassig tonfrekvensför
stärkare med utgångstransformator få ut 25 W 
vid 20 Hz eller lägre vid försumbar distorsion. ningen i de steg, som är bestyckade med rören 

2, 3, 4, 5 och 6, är ungefär l; dessa steg måste 
därför föregås av ett par förstärkarsteg, för att 
ingångsspänningen (ca l V) skall komma upp 
i lämplig nivå. Då det för full utstyrning 
(25 W) krävs ca 20 V över talspolen vid 16 
ohms impedans, krävs det ca 20 ggr förstärk
ning mellan ingången på förstärkaren (som 
får ca l V från förstärkaren) och den mot
kopplade slutstegsenheten (rör 2, 3, 4, 5 och 
6). Denna förstärkning uppnås i två förstär
karsteg med motkoppling (rör 1). 

r det egentliga slutsteget ingår tre dubbel
trioder (rör 4, 5 och 6), typ 6082. Dessa är en 
26,5 V-variant av det populära röret 6AS7G. 
Dessa rör lämnar en toppström av ca 700 mA 
per triodsektion. Genom seriekoppling av rö-

12 

talare, som uppvisar märkbar induktiv reak-

Fig. 5. Prov med kantvåg för frekvenserna 
20 Hz (överst Lv.), 1000 Hz (överst 1.h.), 
10000 Hz (nederst t.v.) och 50000 Hz. 

Prov med kantvåg på tonfrekvensförstärkare 
ger som bekant värdefulla upplysningar om 
förstärkarens förmåga att återge transienta 
förlopp och ger också upplysningar om stabi
liteten i dess motkopplingskrets. Varje tendens 
till instabilitet visar sig som ett dämpat in
svängningsförlopp överlagrat på kantvågen. 
Om denna överlagring icke är dämpad eller 
dör ut, erhålles naturligtvis en kontinuerlig 

svängning. 
J'l.esultatet av några kantvågsprov visas i 

fig. 5. Ehuru den högsta visade frekvensen 
(50 kHz) endast har akademiskt intresse, har 
den medtagits för att visa, att förstärkarens 
egenskaper icke nämnvärt försämras ens vid 
dessa frekvenser. 
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BYGG SJALV 

Transistorer i radiostyrda modellfarkoster 
Av civilingenjör G WESTERBERG 

, 

Att transistorerna, tack vare 
sjna små dimensioner och sin 
förmåga att arbeta vid ut-om
ordentligt låg effektnivå, kom
mer särskilt väl till sin rätt t( 

apparater för fjärrstyrning av 
modellplan ligger i öppen dag._ 
Här beskrives några kopplingar 
för transistormottagare avsed
da för inmontering i modell
flygplan. Samtliga kopplingar 
är med go!t resultat provade 
praktiken. 

Civilingenjör Gerhard 
Westerberg, Stock
holm, f.n. vpl telein
genjör vid flottan_ Ti
digare verksam som 
forskningsingenjör 
vid Institutet för 
Halvledarforskning 
(»HAFO») i Stock
holm. 

När det gäller radiostyrning av modellplan, 
är det av naturliga skäl ytterst angeläget, att 
man söker nedbringa vikten och omfånget 
för den radioapparatur, som skall inmonteras 
i planet. Ju mindre och lättare radioappara
turen är ju bättre flyg egenskaper. 

Det inses lätt, att när det gäller mottagare 
för radiostyrda modellplan bör transistorerna 
ha många fördelar jämfört med subminiatyr
rören, som hittills vanligen komrrrlt till an
vändning. för detta ändamål.! Framför allt är 
det trans·istorernas små krav på strömkällor, 

l Se WESTERBERG, G: Radiostyrning av mo
dellplan. POPULÄR RADIO 1953, nr 6, s. 16. 

som gör dem särskilt lämpliga för ändamålet; 
det räcker med ett enda batteri, dessutom ell 
batteri på endast några få volt. Då transisto
rernas strömförbrukning är obetydlig, kan 
batteriet vara av minsta miniatyrtyp. 

Transistorns nackdelar 

Men det finns ett par hakar, som hittill s 
hållit tillbaka transistorerna. Transistorerna 
har nämligen en del nackdelar. Deras oför
måga att förstärka högre frekvenser har kan
ske varit det största handicapet hittills. Nya 
typer utvecklas emellertid, och man betraktar 
det numera ej som någon omöjlighet, att man 
i framtiden skall kunna tillverka transistorer 
användbara t.o.m. för ultrakortvåg. 

En annan nackdel m€d transistorer - i 
varje fall gäller detta de som först kom ut 
i marknaden - är deras instabilitet. Man 
har dock numera i stort sett lyckats bemästra 
även denna nackdel; kvar står dock ett av
sevärt temperatur.beroen<Th som man aldrig 
kan komma ifrån. Detta problem kan dock 
kringgås med temperattirkompenserande an
ordningar och motkoppling. 

Ytterligare en omständighet, som hämmar 
utvecklingen på transistorområdet, är det 
höga pris, som transistorer f.n. betingar. San
nolikt är emellertid, att priserna kommer att 
gå ner, och därmed bör fältet vara fritt för 
en snabb exploatering av transistorn för olika 
användningsområden. 

De nyssnämnda nackdelarna hos transistorn 
är inte av så stor betydelse, när det gäller 
apparatur i radiostyrda modellplan. Gäller 
det nämligen kortare avstånd, kan man ar
beta med så hög fältstyrka, att man kan an
vända en enkel halvledardiod som HF-detek
tor ooh lägga huvuddelen av förstärkningen i 
LF -delen, som då kan bestyckas med tran
sistorer.' I dessa mottagare är temperaturbero
endet inte något större problem, då det endast 
gäller att överföra en »till- och frånspänning». 

Det transitorstyrda modellplanet, som beskri
ves i denna artikel, kan styras på avstånd 600 
a 700 m från en 1,5 W sändare. Använd fre
kvens 4·20 MHz. 

Transistorkopplingar . 

Transistorer kan kopplas på i princip tre 
olika sätt med jordad bas, med jordad injek
tor och med jordad kollektor.1 D~ tre för
stärkarkopplingarna ger möjligheter att an
passa transistorns in· och utimpedanser till 
övriga kopplingselement. Fordras låg ingångs
impedans och relativt hög utgångsimpedans, 
använder man jordad bas eller jordad kollek
tor. Skall in- och utgång hos transistorn an
passas till relativt hög- impedans, använder 
man injektorjordat steg. Denna senare kopp
ling ger största effektförstärkning.2 

Man kan ej ge några bestämda värden på 
impedanserna hos en transistorförstärkare. 
Ingångsimpedansen hos en transistor är be
roende av belastningsimpedansen, som ju kan 
utgöras av ingångsimpedansen hos en efter
föl~ande transistor. Utgångsimpedansen är 
också beroende av den impedans, som ligger 

l Se HEDSTRÖM, C O: Dimensionering av 
transistorförstärkare. POPULÄR RADIO och 
TELEVISION. 1954, nr' Il, s. 20. 
2 Se EINARSSON, G: Beräkning av injektor
jordade transistor/örstärkare .med skikttran
sistorer. RADIO och TELf1VISION. 1955. 
nr 4, s. 22. 
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Fig. 3. Princip schema för heltransistoriserad styrmottagare med 3 st. transistorer CK721. 

magnet 

Fig. 4. Styrmottagaren påverkar rodermagneten (Re~ 
i Hg. 3) på ett sådant sätt, att ett trearmat ankare 
stegas fram ett steg i taget för varje översänd impuls. 

Gummimotor 

Roder 
11 / 

"Gummimotor 

Rodermagnet t 
Fig. 5. Skiss visande verkningssättet för rodermekanismen och hur denna manöv· 
reras med rodermagneten Re,. Det trearmade ankaret framdrives med en 
gummirnotor. Ankaret framflyttas i steg på det sätt, som antydes i fig. 6. 

1 2 ~,_J I A .. _2 J ~_' 2 if 'a"" {f'd- ~'d''''~ 
a. 

neutral
- läge 

vänster 
svöng 

b 

Fig. 7. Den färdiga transis· 
toriserade mottagaren klar 

för inmonte>i~g i planet. 
Mitt i bilden synes reläet 
Re l som i sin tur sänder 
ström genom rodermagneten . 
Re2• Mottagaren upphänges 
i gummiband för att för· 
hindra att motorns vibratio· 
ner skall ortplantas till av· 
stämningsspolen m.m. i mot· 
tagaren. 

neutra l· 
läge 

c. 

höger 
sväng 

a. 

. neutral
läge 

Fig. 6. På detta sätt 
manövreras rodret ge· 
nom korta bärvågs· 
pulser, som påverkar 
reläet Re2 (roder· 
magneten) på sådan,! 
sätt, att en stegvis 
framflyttning och 
därmed påverkan av 
rodret till vänster el· 
ler höger sväng resp. 
neutralläge erhålles. 

på transistorns ingångssida. Detta medför 
att en noggrannare beräkning av transistor· 
förstärkare ej kan ske »stegvis»; man måste 
ta hänsyn till alla steg samtidigt. 

Kopplingar för styrmottagare 

För att få någon erfarenhet av »transitorer 
arbete» har förf. gjort några experimentupp· 
kopplingar. Kopplingarna har bl.a. använts 
i styrmottagare i en radiokontrollera,d flyg
plansmodell. Fig. l visar ett schema för en 
»halvtransistoriserad» styrmottagare. Första 

steget utgöres aven superregenerativ detek· 
tor. Röret, ett gasfyllt subminiatyrrör"XFG1, 
avger ett mycket kraftigt brus. Bruset införes 
på ett efterföljande förstärkarsteg, lrestående 
av eft injektorjordat transistorsteg med en 
transistor CK721. Brusspänningen likriktas 
här, _ och transistorns kollektorström strypes 

därvid ner till ca 0,3 mA. Vid' signal JIPphör 
bruset, och transistorns kollektorström be· 
stämmes då av den »förström» som transistorn 
erhåller genom motståndet R3 som är kopp· 
lat till transistorns bas. R3 är justerad för 
~tt ge en kollektorström på 2 mA, då bruset 
är borta, dvs. då signal inkommer på motta· 
garen. Vid 1,5 mA kollektorström slår reläet 
Re till. Detta relä har 5 kohms resistans. 

I fig. 2 visas Ik-Vk·diagrammet för CK 721 
Re = 5 kohm är här inritad som belastnings· 
linje. För Ib =-100 !-lA blir Ik=2 mA (ar· 
betspunkt Al) och då Vb = 10,5 V skall tyd· 
ligen R3 vara av storleksordningen 10,5/ 0,1= 
100 kohm. 

Verkningssättet för denna koppling är i 
stort sett liknande den, som man tillämpar 
vid gallerlik!iktn~ng. Man får nämligen lik· 
riktning av signalen -på basen, så att konden· 
satorns C4 högra belägg tenderar att upplad· 
das positivt, vilket medför att kollektorström· 
men minskar. 

Fig. 8. Den heltransistoriserade styrrnottagaren 
sedd rakt underifrån. Längst ner t.h. de tre 
transistorerna, t.V. transformatorerna T 1 oc h 
T 2' I övre raden elektrolytkondensatorer av 
miniatyrtyp. 
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"HeItransistoriserad" styrmottagare 

Ett schema för en heltransistoriserad styrrnot
tagare visas ' i fig. 3. Då experimenten påbör
jades, fanns ej någon »högfrekvenstransistor» 
i marknaden, och mottagaren fick därför ut
formas med en kiseldiod (lN23B) som detek
tor åtföljd aven 3-stegs lågfrekvensförstär
kare med transistorer. Totala effektförstärk-, 
ningen i transistorförstärkaren uppskattas till 
ca 80 dB. I detta fall måste sändaren antingen 
moduleras med en LF-ton; exem.pelvis l ()()() 
Hz, eller pulsmoduleras. T~nen eller pulser
na, som erhålles efter demoduleringen, för
stärkes i LF-transistorförstärkaren. 

Inkommande HF-signalen likriktas med en 
kiseldiod lN23B. Den likriktade signalen på
föres första LF-steget. Transistor~asen i detta 
steg ligger via kiseldioden direkt till jord och 
har sålunda ingen förspänning, och Ik blir 
då av storleksordningen 0,15-0,2 mA.- Jfr 
Ik-Vk-kurvorna i fig. 2. Strömförstä.rkningen 
i denna arbetspunkt är ca 15 ggr. Det visar 
sig olämpligt att välja annan aroetspunkt, 
enär transistorn i detta steg visade en tendens 
att »krypa», om kollektorvilström.men över
steg 0,3 mA. 

Efterföljande LF-steg arbetar däremot sta
bilt med Ik = 0,6 mA och uppvisar därvid en 
strömförstärkning av ca 20-25 ggr. Sl)lttran
sistorn fungerar på liknande sätt som tran
sistorn i mottagarkopplingen i fig. l. Vid in
kommande signal likriktas tOl1frekvensspän
ningen och stryper då kollektorström.men till 
ca 0,15-0;2 mA. Då ingen signal är för han
den är strömmen ca 1,7 mA. För strypning 
av sluttransistorn krävs en tonfrekvent ström 
med effektivvärdet ca 0,15 mA. 

Styrpulserna på sändarsidan åstadkommes 
genom att sändarens bärvåg släpps fram i 
form av korta pulser. Dessa pulser demodule
ras ooh förs.tärks i LF-stegen. En kort puls 

Fig. 9_ Den färdiga mottagaren inmonterad 
flygplanet. Obs. den fjädrande upphängning
neo Överst rodermagneten Re2 som manövreras 
a v reläet Re} i styrrnottagaren. 
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bringa~ reläet i mottagaren att r för ett kort 
ögonblick sluta strömme genom rodermagne
ten. Denna rodermagnet släpper stegvis fram 
ett tretandat hjul (se fig_ 4 och 5), som vrids 
aven gum.mirnotor1• Av fig. 6 framgår, att 
varje puls bringar rodret att intaga ett nytt 
läge i cy,klisk följd, (ex. neutralt, höger, väns
ter, neutralt osv.). 

Sändaren, som arbetar på bandet 420-440 
MHz, innehåller ett rör 6l6. Kopplingen visas 
i fig_ 13. Som svängningskrets fungerar en 6 
cm kortsluten ledning. Uteffekten är ca 1,5 W. 
Antennen utgöres aven halvvågsantenn för
sedd med en reflektor och direktor, se ' foto i 
fig. 12 (de senare är ej med på fotot!)_ 

Bärvågspulserna alstras med hjälp av två 
elektrolytkondensatorer på 50 /-tF, som upp
laddas av ett 125 V batteri. Då omkopplaren 
som är återfjädrande (se fig_ 13) »trycks 
in» till läge I , kopplas kondensatorerna och 
batteriet i ' serie, så att 375 V erhålles_ Urladd
ningens tidskonstant är ca 0,05 S. 

Räckvidden med den beskrivna apparatu
ren - heltransistoriserad mottagare + 1,5 W 
sändare - är 600 11 700 m. 

l Se även WESTERBERG, G: Radiostyrning 
av modellplan. POPULÄR RADIO 1953, nr E, 
s. 16. 

'-
Fig. 10. Ytterligare en bild av styrmottagaren 
inmonterad i modellflygplanet, längst ner 
skymtar man den hårnålsformade anordningen 
som åstadkommer roderrörelserna. Överst 
skymtar batterifacket med batterierna. 

- 1955 

DR 
+6,JV 

Fig. 13. Princip schema för 1,5 W-sändare för 
420-440 MHz. Som rör användes röret 6J6, 
som ger 1,5 W uteffekt. 

Fig. 12. Den färdiga sändaren meJ två halv
vågsantenner anbringade på de två aluminium
rör, som användes som matarledning och 
samtidigt stöd för antennelementen. I antenn· 
systemet ingår även en reflektor och direktor, 
som dock ej är med på fotografiet. 

Fig. Il. 1,5 W-sändaren för 430 MHz. Prin
cipschema för denna sändare återfinnes i fig. 
13. · »Avstämningskretsen» består aven 6 cm 
lång kortsluten ledning av kopparrör. 
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-t\ntenn för TV-DX-mottagning 

Intres~et för TV -DX-mottag
ning håller i sig, och det är nu 
rätt många som ägnar sig åt 
att jaga bilder från fjärran be
lägna stationer. Här kommer en 
beskrivning av cn för TV -DX
mottagning på band I speci
ellt lämpad antenn. 

TV-DX-mottagning är en fascinerande sport 
med många överraskande och spännande mo
ment! Och chanserna till fina TV-DX är -
åtminstone på sommaren och på de lägre 
televisionsfrekvenserna inom TV-band I -
mycket goda. 

På de lägsta TV-frekvenserna inom TV
band I omkring 40---45 MHz har man exem
pelvis TV-sändaren i London på 41-48 MHz 

n 

u 
7~+Q ii-=~ ! ~D) 

----570 cm , 

Fig. L Två vikta halvvåg~antenner med de i 
figuren angivna måtten ger en bredbandig 
mottagning av såväl verktikalt som borisontelIt 
polariserade radiovågor inom TV-band I 
(41-68 MHz). 

~~oocm 

Har upp
spännes 
hönsnöt 

Fig. 2. Genom alt bakom det i fig. l visade 
antennsystemet anbringa ett hönsnät erhålles 
en utmärkt reflektorvägg, som ger ca 5 dB an
tennförstärkning. 

16 

(som f.ö. inom kort skall få sin antenneffekt 
ökad från nuvarande 45 kW till 250 kW) och 
den franska 441-linjers sändaren i Paris på 
41,5-49 MHz. En rysk TV-sändare i Moskva 
finns det på bandet 48,5-56,5 MHz. På TV
kanlil4, 61-68 MHz, återfinnes bl.a. Monte 
Penice i Italien och den nybyggda schweiziska 
TV-sändaren i La Dille. Provsändningar från 
en 50 kW-sändare i Flensburg på samma kanal 
lär ha påbörjats. l tab. l ges en del data 
för de europeiska TV-sändarna på TV-band J. 

Vilken antenn lämpar sig bäst för TV-DX? 
Ja, siktar man på DX via sporadiska E-skikt l 

bör man specialisera sig på de lägre kanalerna 
och skaffa sig en antenn lämplig för dessa. 
Chanserna för DX via sporadiska E-skikt av
tar mycket snabbt med stigande frekvens. Om 
chanserna är 50 % på 40 MHz, är de endast 
ca 5% på 55 MHz ooh praktiskt taget = O 
på TV-band II, dvs. TV-kanalerna 5-10. Vis
serligen kan ~an ju genom troposfärisk re
fraktion även räkna med vissa DX-chanEer 
på de högre TV-kanalerna, men räckvidden 
för radiovågorna vid troposfärisk refraktion 
är ju inte lika stor som vid fortplantning via 
jonosfären, varför de högre kanalerna inte är 
riktigt lika intressanta ur DX-synpunkt. 

Hur skall nu en antenn för de lägre kana
lerna dimensioneras? 

Till en början kan man fråga sig, om man 
skall ha en antenn för horisontellt eller verti
kalt polariserade vågor. Som bekant kör man 
på kontinenten i allmänhet med horisontellt 
polariserade vågor, däremot i England och 
troligen delvis även i Ryssland med vertikalt 
polariserade vågor. En antenn för TV-DX
mottagning bör därför vara så 'anordnad, alt 
den klarar både vertikalt och horisontellt po
lariserade vågor. Detta i synnerhet som vå
gornas polarisationsplan kan förändras 
samband med vågornas reflexion i jonosfären. 

En antenn för TV-band l, 41-68 MHz, 
Kan lä,mpligen dimensioneras för frekvensen 
53 MHz, men den måste då vara så bred
bandig, att den klarar ~lIa kanalerna. Det är 
knappast befogat att vid TV-DX-mottagning 
al'beta med antenner för extremt stor an
tenn förstärkning, ty när det uppträder spora
~iska E-skikt, kommer stationerna oftast 
igenom med förbluffande styrka. Antenner av 
Yagi-typ blir alltför smalbandiga för att kun
na komma ifråga för ändamålet. 

I fig. l visas ett bredbandigt antennsystem 
för TV-band I bestående av två vikta halv
yågsantenner, en horisontell och en vertikal. 
Antennen, som är lika känslig för vertikalt 
som horisontellt polariserade vågor, har den 
matningsimpedans, som framgår av fig. 3. 

l Se Hur stora är DX-challserna på UKV? 
RADIO och TELEVISION 1955, nr 9, s- 26 
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Fig. 3. Resistans (R) och reaktans (jX) som 
funktion av frekvensen för antennsystemet i 
fig. l (beräknade värden). 

Som synes är anpassningen till 300 ohms ma
tarkabel inte exakt vid alla frekvenser, utan 
man får i vissa delar av TV-band I ett stå
endevågförhållande, som går upp till ca 3. 
Man ,bör därför inte gärna ha längre matar
kabel än ca 3(}-50 meter,! om man fordrar 
fullgoda bilder. Å andra sidan är de hilder
man får vid TV-DX-mottagning inte så först
klassiga, att en antydan till dubbelkonturer 
betyder något, varför också längre matarka
bel bör kunna gå bra. 

Denna antenn har en horisontell riktnings
karakteristisk i form aven åtta. Om man ~å 
önskar, kan man få ett enkelsidigt riktnings
diagram, om man bakom antennen anbringar 
en reflektorvägg, bestående av ett hönsnät upp
spänt på en lämplig ram, vars mått framgår 

. av fig. 2. På detta sätt får man samtidigt ca 
5 dB antennförstärkning. 

Antennen behöver inte sitta särskilt högt 
över marken, några meter räcker, men å 
andra sidan måste sikten i de väderstreck 
man vill ,komma åt vara så fri ,som möjligt. 
Något enstaka träd spelar ingen större roll, 
men högre byggnader får inte ligga i vägen 
och inte heller höga skogbe-;älfta kullar. Göres 
sedan antennen roterbar, bör man ha goda 
möjligheter att få in fina DX-bilder, när det 
är öppet på TV-kanalerna. (Sch) 

l Se SCHRÖDER, J: Allpassningsproblemet 
vid antenner för televisionsmottagning. RA
DIo och TELEVISION 1955, nr 5, s. 21. 
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Tab. 1. Europeiska TY·sändare på band I 

Land Station TY· 
kanal 

Frekvens (MHz) Effekt erp (kW) Antal 
Bild Ljud Bild Ljud linjer 

Polari- Modulering 
sation 1 ljud kanalen 

Sändningstid2 

Belgien 

Danmark 

Frankrike 

Holland 

Italien 

Norge 

Ryssland 

Schweiz 

Spanien 

Sverige 

Antwerpen 

Köpenhamn 

Paris 

Lopik 

Monte Penice 

Oslo 

Moskva 
Leningrad 

Uetlib'erg 
(Ziirich) 
Bantiger 
(Bern) 
La Döle 

Madrid 

Stockholm 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

4 

3 

4 

48,25 

62,25 

46 

62,25 

62,25 

62,25 

49,75 
59,25 

53,75 0,5 

67,75 10 

42 25 

67,75 20 

67,75 100 

67,75 

56,25 
65,75 

0,13 

20 
20 

55,25 60,75 5 

48,25 53,75 100 

62,25 67,75 100 

55,25 60,75 0,3 

62,25 67,75 l 

5 

5 

50 

l 

20 

20 

0,1 

0,3 

625 

625 

441 

625 

625 

625 

625 
625 

625 

625 

625 

625 

625 

H 

H 

Y 

H 

H 

H 

Y? 
Y? 

H 

H 

H 

H 

Y 

Tjeckoslovakiet Prag 49,75 56,25 625 ? 

Tyskland 

England 

Flensburg 
Bremen
Oldenburg 
Bremen 
Raichberg 
Berlin·Griinau 
Leipzig 

London 
Holme Moss 
Kirk o' Shotts 
Sutton Coldfield 
Wenwoe Cardiff 

4 
2 

3 
4 

62,25 
48,25 

55,25 
62,25 
41,75 
59,25 

45 
51,75 
56,75 
61,75 
66,75 

67,75 50 
53,75 100 

60,75 0,1 
67,75 10 
48,25 
65,75 

41,50 17 
48,25 50 
53,25 50 
58,25 50 
63,25 50 

10 
20 

0,02 
2 

3 
12 
12 
12 
12 

625 
625 

625 
625 
625 
625 

405 
405 
405 
405 
405 

H 
H 

H 
fl 
? 
? 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

l H = horisontell, Y = vertikal. 2 Enl. World Radio Handbook for Listeners. 1955. 

TV-DX -spalten 
Enligt uppgift från fotograf B Pettersson i 
Skillingaryd blev premiären för nya danska 
TY-sändaren i Gladsaxe i viss mån spända 
förväntningars upplösning i besvikelse. En 
tvåvåningsantenn, fabrikat EngeIs, hade an
skaffats och uppmonterats 10 m 'Över taket på 
en teleskopmast, som kunde vridas med hjälp 
aven antennrotor av amerikansk tillverkning. 
Antennhöjden var sammanlagt 20 m. Premiär
programmet kunde dock endast delvis upp
fattas. Bilden var stundtals mycket <Iålig. 
Ljudet däremot giok in bättre. Bästa mottag
ningen hittills från Köpenhamn var den 18 
maj . 

Fig. L Provbild från nya danska TY·sändaren 
uppfångad 18/ 5 i Skillingaryd. Som synes rätt 
mycket snö! 

RADIO OCH TELEVISION - NR 7 

I fråga om DX-mottagningen så är att no
tera, att den schweiziska TY-sändaren i Döle 
på kanal 4 påbörjat provsändningar med test
bild. Den 20 maj kl. 17.35 kom stationen in 
bra, och eftersom det nu finns fyra TY
sändare på denna .kanal i Europa, Monte 
Penice i Italien, Döle i Schweiz, Köpenhamn 
och Stockholm, blir det väl antagligen rätt 
mycket störningar vad det lider. Redan nu 
ligger Monte Penice med sina 100 kW och 
stör Köpenhamn och vice versa. 

Söndagen den 22 maj var en fin DX·dag. 
Ryssland kom då in för första gången sedan 
augusti i fjol, och Italien b~akade in med 
utomordentliga bilder, se fig. 2. Mottagningen 

Fig. 2.. Perfekta bilder från Italien på kanal 
4! Foto: B Pettersson, Skillingaryd. 
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FM 

FM 

AM 

FM 

FM 

FM 

FM 
FM 

FM 

FM 

FM 

FM 

FM 

FM 

FM 
FM 

FM 
FM 
FM 
FM 

AM 
AM 
AM 
AM 
AM 

Provs. 

Dagl. 20-21 

Dagl. 

Ti+Fr 17-21 

Dagl. 12.30---18.30; 20.45-23.15 

Provs. 

Dagl. 19.30-20.45 utom onsd. 

» 

» 

Ti, To, L: 20.00-22.00 

Provs. 

Ti, Fr, Sö: 19.00-21.00 
To: 17.00-20.00 

I D.gl. 19.00--21.30 

} Dagl. 

Dagl. 
10.00-12.00 
15.00-16.00 
17.00-22.30 

var av »lokalkvalitet» och utan tvekan den 
.bästa vi någonsin haft här från Italien. Lju
det var utomordentligt. Man körde eri pjäs, 
som varade något över en timma, den kunde 
föl j as hela tiden. 

Ryssland kom in med lägre fältstyrka och 
fick därför mera snö på bilderna. Se fig. 3. 

Hilmer Larsson, Sågen, ca 5 mil väster om 
Ludvika, har sänt in några bilder, som upp
fångades den 14 maj under tiden 19.30-20.45. 
På kanal 2 kom det in en icke-identifierbar 
bild, se fig. 6, på kanal 3 en schweizisk prov
bild och på kanal 4 en prov,bild från en tysk 
sändare »NWDR» (provsändningar från den 
nya tyska TY-sändaren i Flensburg?). 

Fig. 3. Rysk TY-sandning. Foto: B Pettersson, 
Skillingaryd. 
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Fig. 4. Dansk sändning 15/ 6 samt ryskt TY· 
program 31/ 5 uppfångade i Skillingaryd. 

Italiensk TV på inomhusantenn! 

»Kan man få bli medlem bland de stolta TY
DX-arnas sällskap? Har fått in Radio !talias 
monoskop», skriver Rune Yving i Motala. 
»Men det är väl vardagsmat numera. Men har 
någon haft turen att se RAI med inomhus
antenn? J ag' 'körde' med en högst provisorisk 

Fig. 5. »Köpenhamns
antennen» i Skillinga
ryd. -

vikt dipol, hopsnodd av bandkahel, utan rikt
element eller förstärkare, och upphängd i 
lampkroken i kökstaket. Försökte mest på 
skoj att ta Stockholms 60 MHz - och RAI 
kom i stället! 

Fig. 6. Har någon sett denna provbild på ka
nal 2? 

Husets läge är dessutom ganska dåligt, med 
åsar och högre hus omkring. Mottagaren är 
en »ELFA hembygge». Kvaliteten var lite 
hit och dit förstås, men stundvis hygglig. 
Synken höll skapligt. »Skapligt» ja, med tan
ke på fältstyrkan i köket ... 
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Den lyckliga tilldragelsen ägde rum den 13 
maj kl._ 11.00. Tyvärr hade jag inte kameran 
i bered ska-p, men fick tag i ett vittne, och i 
fortsättningen står kameran permanent upp
ställd framför apparaten, man vet ju aldrig! 
Arbete pågår på en vettig antenn, så fler 
rapporter kanske kommer!» 

Från Jämtland meddelas av radiotekniker 
Gunnar Eriksson att han med en hemmabyggd 
TY-mottagare under maj fått in en del DX
stationer enligt nedanstående sammanställ
ning: 

13/ 5 kl. 11.00-12.30 flera stn. samtidigt på 
kanal 2-3--4 

14/ 5 kl. 19.30-20.15 oval monoskopbild, 
kanal 3 

24/ 5 kl. 20.30--20.50 boxning, kanal 3 

30/ 5 kl. 16.00-17.30 idrottsreportage m.m., 
kanal 3 

kl. 19.00-19.15 matlagning, kanal 3 

Samt dagligen synksignaler oftast från flera 
stationer samtidigt på varje kanal. 

Mottagaren är- hemmabyggd och antennen 
en S-elements Yagi-antenn. 

»Premiärsändninged från Gladsa;e-sändaren 
gick in fint i Yärnamo», skriver radiotekniker 
Rune Pettersson i Yärnamo. »Detta trots att 
antennen; en 4-elements Yagi, end-ast var 9 m 
över marken. Höjd över havet ca 250 m. -

Den 22/ 5 kom Rysssland in kl. 11.15-
11.45; det var någon av stationerna KaIlinin 
eller. Kiev. Intressant program QIIl reaflyg 
i aktion. Efter detta kom Moskva in med full 
styrka mellan 11.45-13.15. Den 23/ 5 kom 
Italien in kl. 19.55-20.45 med fina bilder. 
Den 31/5 var det Englands tur kl. 10.30-
12.45 på kanalerna 2, 3 och 4. Men bilderna 
blir ju förstås lite konstiga eftersom man kör 
med positiv modulering där.» 

Fotocellen ... 
(Forts. fr. sid. 10) 

läet, och om den tages för stor, nedsättes an
läggningens känslighet. 

Rökdetektor 

Ett praktiskt exempel på en fotocellanläggning 
är den rökdetektor, som visas i fig. 9-11. En 
sådan har till ~ppgift att indikera förekomsten 
av rök, som överstiger viss täthet, och att 
därvid ge larmsignal, så att vid uppkomsten 
av för tät rök lämpliga åtgärder vidtages för 
att förbättra förhränningen, så att den över
drivna rökutvecklingen stoppas. Detta kan i 
vissa industrier vara av mycket stor ekono
misk betydelse. 

Principen är enkel nog: en fotocell instal
leras i skorstenen och belyses med lämplig 
ljuskälla, varvid man tillser, att röken härvid 
måste passera den ljusstråle, som från ljus
källan kastas mot fotocellen. När ljusstrålen 
fördunklas av rök, skall ett relä slå till och 
ge larmsignal. 

Principen för förstärkaren visas i fig. 9 
och det praktiska utförandet i fig. 10 och Il. 

Under rubriken Radioindustrins ny
heter Införes uppgifter från tillverkal-e 
och Importörer om nyhete.. som av 
företagen Introduceras på marknaden. 

GCA-anläggning provad på Bromma 
flygplats 

Den 9 maj demonstrerades på Bromma flyg
fält en av Laboratory oj Electronics i USA 
utvecklad markbaserad anläggning för över
vakning av landningar vid flygfält. Denna an- ' 
läggning, som är av typen »GCA» (»Ground 
ControI Approach»,) är en förenklad variant 
av de av Bendix Radio Division i USA till
verkade GCA-anläggningarna för samma än
damål. 

Den demonstrerade anläggningen, som går 
under nam\let SPAR (Super Precision 
Approach Radar). möjliggör för trafikledaren 
på en flygplats att från kontrolltornet 'över
vaka flygplan under inflygning, då låg moln
höjd och dålig sikt annars omöjliggör -över
vakningen. Trafikledaren erhåller på en bild-o 
skärm kontinuerlig information om flygpla
nets läge under hela inflygningen, och kan 
därigenom via radiotelefon till flygplanet 
fortlöpande överföra exakta besked om pla
nets avvikelser från rätt kurs och höjd vid 
landningen och kan dessutom hela tiden ge 
avståndet till landningspunkten. Trafikleda
ren kan sålunda under hela inflygningen ge 
det landande flygplanets . pilot instruktioner 
om nödvändiga korrigeringar av kurs och 
höjdlägen för att den ideella inflygnings
banan skall hållas. 

SPAR-utrustningen, som arbetar på 9080 
MHz, utgöres aven radaranläggning försedd 
med två riktantenner, av vilka den ena av
söker i horisontell led under det att den 
andra avsöker i vertikalled, samt en eller två 
indikatorenheter. 

Antennerna, som placeras i närheten av 
landningsban'an, utför två kompletta avsök
ningar per sekund, varvid »vertikila» anten
nen avsöker 10° i höjdled och »horisontella» 

Fig. l. Indikatoranläggningen i GCA-anlägg
ningen »SP AR» ger trafikledaren på en flyg
plats exakta informationer om det landande 
flygplanets läge, så att han kan per radiotele
fon dirigera ner planet. 
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Fig. 2. Antennsystemet i GCA·anläggningen 

SPAR. Laboratory of Electronics. 

antennen 30° i sidled. Från antennerna, som 

har 40 dB antenn förstärkning, utsändes radar· 

pulser (50 kW toppeffekt) i en mycket smal 

stråle och med pulsbredd 0,5 ,usek. De från 

det landande flygplanet reflekterade radar· 

pulserna återges på indikatorskärmarna i 

form a~ en ljuspunkt. På skärmarna är in· 

ritad planets ideella landningsbana, och ge

nom att jämföra punktens läge i förhållande 

till de inritade »nominella, banorna kan 

trafikledaren ge piloten uppgifter om hans 

avvikelser från rätta landningskursen. 

Anläggningens räckvidd oberoende av flyg: 

plansstorleken är minimum 20 km, och av

läsningsnoggrannheten vid landningspunkten 

är ca 7 m. Noggrannheten vid övriga avstånd 

är 0,5 % av flygplanets avstånd från land

ningspunkten. 

Representant för Bendix i Sverige är Hes· 

selman Motor Corp. AB, Stockholm. 

2-strål~scilloskop 

Electronic Corp., Philadelphia, USA, som i 

Sverige representeras av K L N Trading 

Comp., Stockholm, har översänt data fpr ett 

2-kanals oscilloskop med 5" dubbelstrålerör. 

Oscilloskopet, som har typbeteckningen 

H-2IA, är symmetriskt uppbyggt med dubbel 

uppsättning identiska förstärkare. Tidavböj

ningen är kontinuerligt .1'lIriabel inom om

rådet 2 Hz-50 kHz. x-förstärkarna har 

frekvensområdet 0-200 kHz (±3 dB), och 

avböjningskänsligheten är 12 mV (likspän

ning) per cm utslag. Ingångsimpedansen är 

2 Mohm parallellt med 35 .pF. Horisontella 

förstärkarna har samma frekvensområde som 

x-förstärkaren men lägre känslighet, ca 0,3V 

(likspänning) per cm utslag. Ingångsimpe

dan~ : 2 Mohm parallellt med 70 pF. Oscil

loskopet är förse\t med kalibreringsanord

ningar för mätspänningen. 

Ett annat liknande 2-kanals oscilloskop, 

typ H-23, med större frekvensområde för x

, förstärkaren, 0-1 MHz (±3 dB) tillverkas 

också av samma företag. 

Mätsändare för television 

Diploming. H G Neuwirth, Hannover, har 

översänt data för en ny televisionsmätsändare, 

MS3/UF. Denna mätsändare' omfattar fre

kvensområdet 5-6, 19-30, 30-42, 42-57, 

57-78 MHz samt 165-225 Mij:z. Noggrann

he~en bättre än ±0,5 %. Sändaren kan ampli

tudmoduleras antingen med 1000Hz eller 

med frekvenser 0,1-6 MHz. Yttre module

ringsspänning 0-6 MHz kan påföras, och 

amplitudmoduleringsgraden kan regleras från 

O till 80 %. Frekvensmodulering kan ske med 

inbyggd signalgenerator 1000Hz eller med 

yttre generator 50-15000 Hz, varvid frekvens

svinget är reglerbart från O till ±IOO kHz. Ut

gångsspänningen kan regleras 0,5 ,uV -30 m V 

(över 60 ohm) med en noggrannhet ±20 0/" i 

utgångsspänningen. 

Mätsändare MS3/UF innehåller också en 

oscillator för frekvenso~rådena 0,1-{),5 kHz, 

0,5-2 MHz samt 2-10 MHz, noggrannhet 

±I %. Utgångsspänningen från denna oscilla

tor är reglerbar inom området 0,1-100 mV 

(utgångsimpedansen = 70 ohm). 

Båda oscillatorerna har stora tydliga skalor. 

Instrumentet är avsett för nätanslutning till 

1l0-220 V växelspänningsnät, 50 Hz. 

Svensk representant: Svenska AB Trådlös 

Telegrafi, Stockholm. 

Ståendevågmätare 

Sievers Lab. i Stockholm har översänt upp

gifter för en ny typ av ståendevågrnätare för 

frekvensområdet I~I 000 MHz, som till

verkas av Polytechnie Resear.ch and Develop

ment Co [ne. i New York. Med hjälp av denna 

anordning kan ståendevågförhållandet be_stäm

mas genom att en vridbart anordnad mätkropp 

'med kristalldetektor inställes för max. resp. 

min. utslag på ett till deteKtorn anslutet mät-
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instrument. Vinkeln för reflexionskoefficien

ten kan därvid avläsas direkt i elektriska gra

der på en på den vridbara mätkroppen an

bringad skala. Med utgångspunkt från de upp

mätta värdena på ståendevågförhållandet och 

reflexionskoefficienlens vinkel kan på känt 

sätt impedansbestämning ske. 

Fig. 1. Ny typ av ståendevågrnätare bestående 

av koaxialkabelförgrening av T-typ. 

Instrumel1tet består huvudsakligen aven 

koaxialkabelförgrening av T-typ, till vilken är 

ansluten en vridbart anordnad mätkropp med 

kristalldetektor. Se fig. 2. Till den ena av T

grenarna är ansluten en variabel kondensa· 

tor, som utgör referensimpedans till den i den 

andra grenen sökta impedansen. Till mittgre

nen anslutes en yttre signalströmskälla. Till 

kristalldetektorn anslutes en ståendevågindi

kator. 
Den yttre oscillatorn levererar en amplitud

modulerad HF·signal. Fältfördelningen inom 

T-anordningen, som alstras av strömmarna i 

skarven', är beroende av de till T-skarv~ns 

grenar anslutna impedanserna. Elektriska fäl

tet uppmätes genom att mätkroppen roteras; 

kristallens utgångsspänning utgöres av en 

UNKNOWN 
AOM/TTANCE: 

Fi. 2. Principen för den nya ståendevågmä

taren. 

LF-spänning, som varierar med mätkroppens 

läge. En liknande spänningsfördelning ethål

les vid mätkroppens vridning, som då en mät

kropp i en slitsad mätledning förskjutes ut

efter mätledningen. Den varierande LF-spän

ningen matas till en ståendevågförstärkare, 

och ståendevågförhållandet uppmätes på van

ligt sätt. Reflexionskoefficientens vinkel er

hålles genom direkt avläsning av spännings

minimets läge på skalan. 

Apparatens eget ståendevågförhållande är 

mindre än 1,05, och noggrannheten vid ·bestäm

ning av reflexionskoeffic ientens vinkel är bätt

re än ±5°. Anordningens karakteristik är 50 

ohm. Minimum ingångssignal är 1 V vid 100 

MHz och 0,1 V vid 1 000 MHz. 

19 



, 

PAUL LINKE 
Roterande omformare 

Tyska kvalitetsomformare med kullager. 
Typ GW76 (se flg.) för 100 VA belastning 
kan levereras från lager med primär 12 V 
lik./sekundär 220 V växel, eller primär 220 V 
lik.lsekundär 220 V växel. 
Omformare av detta fabrikat kan för öv
rigt offereras med elektriska data efter 
kundens önskemål. 
Vid behov av roterande omformare, gör en 
förfrågan hos: 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

App. har « rör med 6 rör 
funktioner. Perm. dyn. hög· 
talare. InbYl"gd ferritstavan· 
tenn. Våg!.: meJlanv. 183--
588 m '. Batt. : 1 st. Anod 
67,5 v. 1 st. I"lödström stav 
1,5 v. BYl"gsatseri komp!. 
med batt. endast 

Styrkristaller 

Videoprodukter, Göteborg, introducerar st yr

kristaller av japansk tillverkning från Kinse· 
kisha [aboratory i Tokyo. Kristallerna, som 

, 
tillverkas för frekvenser från 100 upp till 
IS 000 kHz, är inmonterade i plasthöljen eller 
i evakuerade glashöljen. Vissa typer är. för
sedda med anordningar för termostatreglering. 

Motkopplad rörvoltmeter EF 252 

Solartron Electronic Group Ltd i England 

har översänt data för en hårt motkopplad rör
voltmeter för frekvensområdet 10 Hz-l00 kHz 
och med en noggrannhet i indikeringen av 
±1 % av fullt skalutslag vid l kHz. Genom 

att en speciell motkopplingsteknik tillämpats 
i instrumentet har man uppnått, att ev. för

ändringar i fram-b ack-resistansen i likriktarna 

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

\ 
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En ptiJiJiIlilJ 
Gli ARR FÖRSTÄRKARE 
• även för REFRÄNGSÅNG . 

till sensationspriset 425.-
inkl. kristall- och gitarrmikrofon 

Den förstärkareanläggning vi erbjuda 
förenar lågt pris med goda akustiska 
och tekniska egenskaper. 
Anslutningskontakter: l mikrofon, l 
grammofon, l högtalare. 

Uteffekt: 12 watt med mindre än 10 'I. 
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 12 kg -
elegant och effektiv - en idealisk an
anläggning för såväl amatörer som 
yrkesmusiker. 
Pris, komplett med Ronette kristall
mikrofon B 110 och Kjell gitarrmikro
fon, kr. 425: - nto. 

KjeU gitarnnikroron sälje .. även separat oeh kostar 
d~ i rönilvrat utförande 140:- hr "eliot och i rör
gyllt utförande 145:- kr neHo. 

* 

AB CHAMPION RADIO 
POlhemsgatan 38 - Stockholm - Tel. 51 65 72 
Nordhemsgatan 60 - Göteborg - Tel. 124075 
Isak Slaktaregat. 9 - Malmö - Tel. 97 67 25 

hindras inverka på instrumentets noggrann

het. Högre grad av noggrannhet än vad som 
hittills ansetts möjlig har därför uppnåtts. 

Instrumentet återger medelvärdet av den 
signaispänning, som anbringa;. Mätaren, som 
är kalibrerad i effektivvärde, har nio känslig
hetsområden från O-l,S mV till O-IS V fullt 

skalutslag (0-1S0 V med dämpsats). In
gångsimpedansen. lir större än 30 Mohm i 
parallell med 20 pF; med dämpsats 10: l är 
ingångsimpedansen l Mohm. 

Svensk representant Elektronikbolaget, 
Stockholm. 

Kallkatodrör 

Svenska AB Philips, Stockholm, har översänt 
datablad för ett par gasfyllda kallkatodrör 

ZSOT och S823, båda utrustade med trigger
elektrod. Dessa rör har utvecklats för använd
ning som relä rör för från·till·kontroll. Ström
men genom rören är tillräcklig för att manöv

rera mindre reläer, men röret ZSOT lämpar 
sig även väl för användning exempelvis i de
kadräknare för max. 1000 pulser/ sek. Erfor
derlig amplitud för triggpulsen är ca 66 V vid 
130 V anodspänning för röret ZSOT och ca 

80 V för röret 5823. 
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Röret Z50T levereras med gummiupphäng
ningsring, vilket underlättar uppmontering pä 
paneler etc_ Användning av sädan gummiring 
är att rekommendera i de fall, dä röret kan bli 
utsatt för vibrationer eller stötar_ 

GummiupphClngning 

\ 
~g ffi 13· 13 mm .. L I 

max. 52---. 

Fördelen med denna typ av kallkatodrör är 
i första hand fränvaron av glödström, läng 
livslängd och ingen uppvärmningstid. 

Byg~sats för TV-mottagare 

Videoprodukter i Göteborg har sänt data för 
en byggsats för en TV-mottagare frän det 
italienska fi;ret~get Geloso. Det är en växel
strömsapparat med näuransformator försedd 
~med kanalväljare för kanalerna 2, 4, 5, 9 och 
10. Mottagaren har ett 17" bildrör, LP7, med 
elektrostatisk fokusering. Apparaten levereras 
med färdigborrat chassi; ljud-MF-enhetenj 
kanalväljaren, synkseparatorn, linjeoscillatorn 
samt högspänningsenheten utgöres av färdig
kopplade enheter. 

Utförlig beskrivning medföljer byggsatsen. 

25 mA batterirör från Telefunken 

Rören DK96, DF96, DAF96 och DL96 (»D96-
serien) med 25 mA glöd ström för vilka ut
förliga data gavs i förra numret tillverkas 
även av Tele/unken. 

. Nya kataloger 

Polard Electronics Corp. i USA har genom sin 
generalagent, ingenjör Erik Femer, Bromma, 
översänt en katalog, omfattande instrument för 
mikrovägsmätningar, exempelvis signalgenera
torer, modulatorer, frekvensanalysatorer, oscil
loskop, (svepo.scilloskop och utrustningar för 
televisionsstudios och -laboratorier och ut
rustningar för färgtelevisionsanläggningar. 

Marconi Instruments Ltd i England har 
översänt en diger inbunden katalog, omfattande 
över 200 sidor och upptagande företagets olika 
typer av mätinstrument' av olika slag. I kata
logen behandlas de olika instrumenten utför
ligt, delvis med blockschernor och detalj foto
grafier. Katalogen ger en utmärkt överblick 
över företagets stora serie av mätinstrument, 
omfattande över lOO-talet typer. 

Marconi representeras i Sverige av Svenska 
Radio 'AB, Stockholm_ 

Technol08Y Instrument Corp. i USA har ge
nom sin generalagent KLN Trading Co, Stock
holm, översänt en katalog över företagets labo
ratorieinstrument omfattande ett 50-tal olika 
instrument och komponenter, exempelvis fas
mätare av olika slag för högfrekvens, lägfre· 
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TEKNIKER 
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Ett antal flygtekniker i yrkesgre
nen elektro kommer snarast att an
ställas vid Kungl. Södermanlands 
flygflottilj, Nyköping. 

Sökande skall inneha god teoretisk 
underbyggnad samt flerårig praktik 
av reparationer av radio eller radar
materiel. Begynnelselön 842: - / mån. 

Sökande, som ej tillfullo innehar 
erforderlig kompetens kan anställas 
som hjälptekniker för vidare utbild
ning till flygtekniker_ Lön utgår då 
med 700: -/månad. 

Ansökningshandlingar, åtföljda av 
uppgifter å tidigaste tillträdesdag, 
skolbetyg och övriga handlingar sö
kanden önskar åberopa, ställes till 
Chefen för :Kungl. Södermanlands 

ygflottilj, Nyköping, och skall va
ra Rekryteringso~ficeren tillhanda 
senast den 1/8 1955. 

Läkarintyg insändes vid anford
ran. Närmare upplysningar lämnas 
av Teleingenjören, F 11, tel. Nyköping 
namnanrop »Flygflottiljen». 

OSCILLATOR SL 5660 
8200 - 12400 Mp/s 
Innehålfer fläktkyld klystron X-13 med kalibr. 
skala, direktvisande frekvensmeter ± 0.1 0;' för 
fininställning eller kontroll, dämpare 0-25 dB 
samt anpassare. Odämpad effekt 100-300 mW, 
kan rektangelvåg- eller frekvensmoduleras . Lämp
ligt nätaggregat SL 5405. 
Oscillato'r SL 5660 ger snabb frekvensinställning 
ach riklig effekt fär alla ' stllendevllgmätningar o. 
drl. I kombination med precisi.onsstllendevllgmeter 
S 5341/1 med ' motordrivning SL 5645/1 och indika
torförstärkare SL 5400/2 erhlllles en uppkoppling 
för blide precisionsmätning av stllende vllg och 
fas och automatisk stllendevllgmätnin9 ' Stllende
vågförhllllandet anges direkt och kontinuerligt på 
visarinstrumentet. 
GENERALAGENT fär hela den välkända instru
mentserien frlln USA:s ledande tillverkare av hög
frekvensinstrument : 

POLYTECHNIC RESEARCH and DEVELOPMENT 
COMPANY, INC. 

varigenom vi kunna täcka de flesta behov. 

, 
Hi·-Fi- , 
entusiaster. 

Ni får safl1.ma hi;ga kvalitet på alla 
detaljerna i ljudkedjan med: -

STUDIO
GRAMMOFON 
Omagnetisk, noggrant utba
lanserad skivtallrik med vik
ten koncentrerad till peri
ferien ger absolut vibra
tionsfri gång på alla tre 
hastigheterna. 
Modell 2000 pris Kr. 175:
Modell 2010 med högklassig 

pick-up pris Kr. 235:-

BREDBANDSHÖGTALARE En helt ny typ av högtalare 
med stort tonomfång och max. ± 6 dB för området 4()-13.000 p/ s. 

Pris: PUB-6003 6" 3 W .... .. . ... ... .. ........ . ...... Kr; 20: 05 
PUB-8002 8" 5 W " 22: 20 
PUB-1001 8" 8 W ......... .. ................... " 23: 55 

HI-FI-FÖRSTÄRKARE 
Typ 1502 kompletterar Er Hi-Fi-an
läggning med nedanstående prestanda: 
Uteffekt: 15 W vid 16-25.000 p/ s ± l dB. 
Distorsion vid 15 W: 0.2 'I. vid 400 p/ s, 

0.3 'I. vid 40 p/s. 
Intermodulation vid 15 W: l 'I. vid 

signalförhåi!andet 4:1 och 40:7.000 p /s. 
Avspelningskurvor för LP- och 78-

varvsskivor enl. internationell stan
dard. Pris M. 795:-

AB CHAMPION RADIO Polhemsgatan 38 - STOCKHOLM 
T.I. 516572 

Nordhemsg. 60-62 • GÖTEBORG· Tel. 124075 - Isak Slaktarg. 9 • MALMÖ· Tel. 976725·26 
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MAYR 
Keramiska omkopplare 

\ kvens och videofrekvenser. Vidare olika slag 

av oscilloskop och förstärkare, videoförstär· 

kare, kompressionsförstärkare och effektför· 

stärkare. Vidare återfinnes impedansmätare av 

några olika slag samt en del komponenter för 
instrumentutrustningar. 

The Radio Amateur's Handbook 1955 
32 upp!. Utgiven av ARRL. 768 s. 1300 
fig. Pris $ 3. 

ANNONSÖRSUEG ISTER 

JULI 1955 
Sid. 

Champion Radio AB, Stockholm.. 20 

Champion Radio AB, Stockholm .. 21 

Champion Radio AB, Stockholm . . 22 

Cosmocord Ltd, England ...... . .. . 24 

Elektronikbolaget AB, Stockholm 23 

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

Ferrofon, Radio AB, Stockholm . . 2 

Inetra, Stockholm . . . ..... . ......... 22 

Kungl. Södermanlands Flygflottilj,. 
Nyköping .. .... .. ............... 21 

• Köpings Tekniska Institut, KÖ-
ping .. .............. ... ............. 22 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm .. 4 

Palmblad, Bo, AB, Stockholm ...... 20 

palmblad, Bo, AB, Stockholm. . . . . . 22 

Siv ers Laboratorium, Hägersten . . 21 

, 

Typ A2 med största diameter 100 mm 
och högst tre sektioner per omkopp
lare . Omkopplaren har 24 lägen, och 
varje sektion kan gör as t . ex. l-polig 
23-vägs, eller 2-polig U-vägs. Provspän
ning 3000 volt. Med kraftigare isolation 
vid axeln och genom att endast utnytt
ja 12 lägen finns möjlighet att erhålla 
6000 volts provspänning Omkopplaren 
kan om så önskas - för någon mer
kostnad - erhållas med förgyllda kon
takter, och blir då 100 ' /, driftsäker ge
nom sin beständighet även mot svavel
haltiga gaser. 

1955 års edition av The Radio Amateur's Hand

book har nu utkommit. Nyhet~rna är denna 

gång att finna i rörtabellerna, som avsevärt 

utvidgats och som numera också inkluderar 

kristalldioder och transistorer. Kapitlen om 

metervågsteknik har genomgående omarbetats, 

speciellt gäller detta kapitlet om VHF-sända· 

re, som avsevärt moderniserats. Avsnitt om 

multibandavstämning och clamprör tillhör ock

så nyheterna. 150 sidor annonser avslutar bo-

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

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, stockholm sö. 

Tel. 449295. 

\.. 

r----------------------------~ 

Restparti 

ELEKYROL VYER 
A;;'erikonsko Dubilier 

50 mf 150V å O: 75 
16 mf 350V å O: 75· / 
32 mf 250V å O: 85 
8+ 16 mf 450V å O: 85 
8+ 8 mf sk. minus 450V å O: 95 
8+ 16 mf sk minus 450V å O': 95 
Lågvol tselektrolyter 
50 mf 10/ 12 V å O: 65 
Rullblock 
50 pf 100 pf 200 pf 1000 pf 3000 pf 
00,5 mf, 0,01 mf O: 10. 
Glimmerkond. 1860 pf å O: 10. 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 - Stockholm 

\----------------------------------_/ 
r-----------------------------~\ 

För "HI.FI.entusiaster": 

GRAMMOFON
AVSPELNING 
i teori och praktik 
Av Jan Benander 

Pris 9 :50 

NORDISK ROTOGRAVYR 

RADANNONSER 
Till salu: Populär Radio 6/ 47, 10-12/ 47, 1/ 48, 

7-12/ 48, 1/ 49 , 5/ 52. I utbyte önskas U / 52, 8/ 50. 
Kjell A. G. Rydle, Radhus 5, Krigslida, Tun
gelsta. 
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ken. (Sch) 

* 
I nästa nummer ... 

. . . kommer fortsättningen på den i nr 5 på· 

började ,beskrivningen avensvepgenerator för 

provning av TV-mottagare. Utförliga anvis

ningar för instrumentets användning ges här. 

I nästa nummer kommer också data för nya 

53 cm·bildrör från Philips och Telefunken och 

en utförlig beskrivning av ett experiment

chåssie för radioamatörer och radiolabora· 

torier. 

Hi-Fi Högtalare 
SINUS KOMBIFON 

Utförsälje8 

Typ 12--4 12" med filter 
å kr. 100:-

Krafthögtalare för utomhusbruk 
Fabr. University 5 Vatt 8 ohm 

å kr. 95:-

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 

Stockholm 

Radiohandlare och Servicemän 

IMPORT AB INETRA-
Regerinsssatan 97 - Tel. 200147 - 216:1 SS 

STOCKHOLM C 

\ 

" 

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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
Låga levnadskostnader. l\loderna kursplaner. Höstterminen börjar 29 aug. 
o. vårterminen 9 jan. Angiv fack , praktik, ålder m.m. Åberopa denna tidning! 
Aftonskoleelever kan ev. få arbete. Anmiill tid! Ännu nAgra platser kvar. 

\ 

@~ G~I~afesetg~at"t·~.r2~3-,:.K· ·O~.p:l~n:fg'::.;uT-~e~I~. d1fl~3!1~6r.~-~,krI~N~~G' leVr;Af8RlioeL~:IL~L~sIdkEefR;toe:TknJHDk,aC~lV-·iOli~.enarll~.,~:r·e~k~ettolnra.: 
\~--_________________________ J 
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Den LILLA 
·transistorn 
fordrar ett . 

LITET batteri 

MALLOYS KVICKSILVER

BAnERIER GER ER 

* hög kapacitet per volym och vikt 

* konsta';,t spänning 

* läckfria batterier i stålbehållare (spe

ciellt viktigt för hörselapparater) 

* lång lagringstid MALLOYS KVICKSILVERBATTERIER 

* möjlighet att arbeta vid stora tryck

variationer, exempelvis i meteorolo

giska ballonger och vid djuphavs

undersökningar 

Typ 
RM -4010 
TR 120 
TR 133 
TR 115 

Spänning 
1.3 V 
2.5V 
4.0 V 
6.5 V 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
RÖRAVDELNINGEN 

Kapacifet 
800 mAh 
800 mAh 

1000 mAh 
250 mAh 

Dimensioner 

23XIl mm 
3OX25XI2 mm 
48X15 mm 
32XI5 mm 

Barnängsgatan 30 

Stockholm Sö, Tel. 449760 

\~------------------------------------------------------.---
----------------------------

En bandpelare och 

RCA:s Repeatape ~ 
- ett effektivt reklaminstrument 

} 

Utnyttja bandspelaren för Er egen reklam. Kom

plettera den med RCA: s Repeatape. 

* RCA:s Repeatape är lätt att anbringa 

och passar alla bandspelare. 

* RCA:s Repeatape ger Er möjlighet att 

spela in en kort reklamtext, en slogan eLdyl. 

Speltid upp till 3 min. 

* RCA:s Repeatape upprepar Ert medde

lande hur länge Ni själv vill. 

* RCA:s Repeatape tillåter Er att i butiken, 

på utställningen eller vid en varudemonstra

tion göra en slagkraftig reklam för Er vara. 

* RCA:s Repeatape är prisbillig - endast 

Kr. 35:-. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

Barnängsgatan 30 

Stockholm Sö, Tel. 4497 60 

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

Idealiska för 
band- och 
skivinspelning, 
förstärkaran
läggningar 
och amatör
radio 

/ 

kvalitetsmikrofoner till 
rimliga priser " 
Mic. 33~ 1 En förstklassig 
hand- eller bordsmikro
fon utan riktningsverkan 
för högtalaranläggningar 
och bandspelningsappa
rater. I mikrofonen är in
byggt ett akustiskt filter 
som ger en rak tonkurva 
från 30 till 7.000 pIs. 

Pris kr. 65:-

Mic.35-1 En all-round hand
mikrofon i robust utförande med 
frekvensområde 50 till 5.000 pIs. 
lämp-!ig för inspelningsappara
ter, högtalaranläggningar etc. 

Pris kr 33:-

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

- Pris kr. 85:-

leder utvecklingen 
ACOS-produkterna skyddas ge
nom patenf, patentansökningar 
och inregistrerade varumärken 
i alla länder. I 

_ Generalagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnängsgatan 30 - STOCKH OLM Sö. - Telefon 449760 

Acos-produktema skyddas genom patent, potentansökningar och inregistrerade varumärken i alla länder. 

c O S M O C O R D L I M I T E D, E N F I E L D, M I D-D L E S E X, E N G L A N D 
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