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Grafitmotstånd 
Typ SBT - 1f2 watt 
Typ ABT - 1 watt 
Typ BBT - 2 watt 

med färgkod. Inbakade i bakelit. Internationella 
siandardohmvärden. 

Tolerans: ± 5 och ± 10 %. 

Typ HSS - 1f2 watt 
Typ HSA - 1 watt 
Typ HSB - 2 watt 

högstabilCl ytskiktsmotstånd, med påstämplat ohm' 
värde. Lackisolerade. Internationella standardohm
värden. 
Tolerans: ± l, ± 2 och ± 5 %. 

Typ UH 1 
Typ UH 2 
Typ UH 3 
Typ UH 4 

1 watt 
2 watt 
4 watt 
8 watt 

ultrahögohmsmotstånd i porslinsrör. 1000 ohm 
-1000 megohm. 
Tolerans: ± 10 och ± 20 %. 

-....... 

Trådlindade motstånd 

Typ SW - 1 watt 

Precisionsmotstånd för motstånds
dekader och dylikt. 1-500000 ohm. 

Tolerans : ± 0,5 och ± l %. 

Fasta: Justerbara: 

Typ 
Typ 
Typ 
Typ 
Typ 

Typ 
Typ 
Typ 
Typ 
Typ 

Gl Typ 
H Typ 
DJ Typ 
EP Typ 
HZ Typ 

Typ 
Typ 

H-A 
DJ-A 
EP-A 
HZ-A 
H E-A 
HO-A 
Gl-A 

12 watt 
26 watt 
50 watt 
80 watt 

- 120 watt 
- 160 watt 

6 watt 

Lindade på porslinrör. Cementerade. 
Tolerans: ± 5 %. 

MM-1 1f2 watt 
MM-2 1 watt 
MM-3 1,2 watt 
MM-4 1,3 watt 
MM-5 2 watt 

Precisionsmotstånd med stor stabilitet. Lindade 
på keramisk stomme. 
Tolerans: ±0,1, ±25, ±0,5 och ± 1%. 
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När det gäller byggsatser -

tag kontakt med ELFA - BYGGSATSSPECIALISTEN 

HEATH 

Tillverkare av de världsbe

... erbjuder över 65 hög- römda byggsatserna för hela 

klassiga apparater in- den elektroniska industrin. 
nefattande oscillografer, 
rörvol tmätare, Hi-Fi-för-
stärkare och sändare. 

DEKAD
MOTSTÅND 
i byggsats 

Tekn. data: 
20 st. 1 '/, precisio.nsmo.tstånd, mäter 
från 1 o.hm-99.999 o.hm, med 1 o.hm 
mellan varje steg. 

Mo.dell DR-l. Netto. Kr. 190:-

• REKVIRERA 
den nya upp
Slagsrika 
ELFA-katalo.
gen. Innehål
ler över 5000 
o.lika artiklar. 

Pris l: 85 + 
po.rto.. 

• 

DEKAD
KONDENSATOR 
i byggsats 

Tekn. data: 
Dekadko.ndensato.rn innehåller ett an
tal 1 '/, silver-mica-ko.ndensato.rer 
o.ch o.mfattar o.mrådet 100 pF-0.111 mF 
med 100 pF mellan varje steg . 

Mo.dell DC-l. Netto. kr. 160:-

NI FÅR DEN FÖRNÄMSTA SERVICEN OM NI VÄNDER ER DlREK1' 

TILL GENERALAGENTEN: 

HuUändargatan 9 A - Stockholm 3 
Box 3077 

Tel. 240 280 - Postgiro 25 12 15 
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FÖR 25 ÅR SEDAN 

Ur PR nr 12/31 

I POPULÄR RADIO nr 12/1931 behandlades 
i en ledande artikel grammofonmusiken i 
radio. Enligt en överenskommelse, som träf· 
fats mellan Radiotjänst och skivfabrikanter· 
na skulle grammofonmusiken i radio beskäras 
till 6 timmar i veckan. Grammofonbolagen 
hade fått för sig att rundradion stal deras 
kunder och Radiotjänst har ~snäIlt jamat 
med». »Är det någon som på aIlvar tror det?» 
skriver POPULÄR RADIO. »Yäntar man sig 
en plötslig ökning i omsättningen aven ran· 
sonering i radio ,av grammofonmusiken?» 
»- Firmorna äro tydligen övertygade om att 
så är faIlet», står det vidare i ledaren. Kort· 
synt resonerat, ansåg PR, ty grammofonmusik 
i radio. är finfin reklam för skivfabrikanterna, 
och grammofon timmen bör därför utgöra en 
stimulans för skivförsäljningen. 

»Sila strömmen bättre!» hette en artikel av 
ingenjör A F Feichtinger, där det påvisades 
att ett förkopplingsfilter kunde bota likströms· 
brummandet. Brumproblemet var tydligen 
akut på den tiden, ty det återfanns ytterligare 
en artikel: »Brummar mottagaren ?», i detta 
nummer. 

»PR:s stationskarta» upptog ett helt upp
slag av tidningen, den visade samtliga rund
radiosändare i Europa. 

Konstruktionsritning för elektrodynamisk hög
talare för amatörbygge. Återfanns i PR nr 12/ 
1931. 

I samma nummer beskrevs en kortvågsde· 
tektor för anslutning till rundradiomottagare 
av SM5ZE. I en annan artikel visades hur 
man själv kunde bygga sig en elektrodynamisk 
högtalare med en talströmspole anbringad på 
en bobin tillverkad av 0,2 mm omslagspapper. 

Under rubriken »Radioindustrins nyheter» 
återgavs provningsresultatet för en växel
strömsmottagare, typ »A WD», från Radio/a
briken Luxor i Motala. »Mottagarens känslig
het är tillräckligt stor för att möjliggöra mot
tagning av ett flertal utländska stationer och 
selektiviteten tillräcklig för att flera av dem 
skall kunna tagas in under pågående Spånga
sändning. Det återgivna ljudet är mjukt och 
behagligt», står det i notisen. 

GLuliotape 
tonband 

för 

kvalitetsinspelningar 

TV-DX 
»TY·DX-andet har nått sitt slut för i år tycks 
det, och några tecken på bättre mottagning 
genom den ökade solfläcksaktiviteten kan inte 
spåras»! &kriver fotograf Bertil Pettersson i 
SkilIingaryd i sin TY-DX.rapport. Stundtals 
kommer dock RAI in, dock mycket tillfäJIigt 
och kortvarigt. Ryssland, Schweiz och England 
är alldeles borta, interferens störningar är dock 
vanliga på TY-kanal 4, som ger ett interferens· 
mönster, liknande ett myggnät framför bil
derna. 

Enligt uppgifter i en rysk radiotidskrift har 
nya TY-sändaren i Nacka varit synlig i Ryss· 
land i Orsha den 3/ 6. Även TY-sändaren i Kö
penhamn har tagits in i Ryssland. 

Fotograf A Gunnarson i Örebro har över
sänt en sammanfattning av TY-DX under 1956, 
av vilken framgår att bästa DX-dagarna var 

Så här bra går Nackasändaren in 
Foto: A Gunnarson. 

OBS. 

Örebro. 

Nya, sänkta priser 

GÖTEBORG • STOCKHOLM • MALMÖ 
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RP 24 
RSE 8 

RED RANGE 
CONNECTORS 

RS 24 

mcmURDO 
RPD 16 

Red Range Connector tillverkas av röd nylonblandad 
bakelit. 
Silver och guldbehandlade fosforbronskontakter. 
Sockelmonteringsplattan är försedd med rörliga buss
ningar och har självcentrering för att erhålla självstyr
ning mellan sockel och plugg. 
Red Range lev. f. n. i 8, 16 och 24 poligt utförande. 
Red Range har mycket goda isolationsc och dielektriska 
egenskaper. 
Isolationsmotstånd bättre än 106 Megohm arbetsspänning. 
8-16-poliga kontakter. 750 V DC vid havsnivå. 
24-poliga 800 V DC vid havsnivå. 
Ström max. 5 A . Kontaktmotstånd mindre än 0.005 ohm. 
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Tiden kräver 
kvalitet . .. 

En god kvalitet på materialet ger 
konstruktionen större tillförlitlighet 

WHITELEY 
Stentorian Hi-Fi-högtalare 

1"""'::;E~~~~~~~~;::~;""""i 
~",i llll lllllll l illlil ll lllllllll l llllllll lll llllll lll11111 11 111111 11, ;11 111 1111111 11 11,11111 111 1111 1",1 

Kat.-nr Typ tum eff. fr.omr. res. f r. 

C 300 HF 610 6 3W 60-12000 70 
C 301 HF 812 8 5W 50-12000 65 
e 301B HF 816 8 6W 50- 14000 63 
e 301e T 816 8 15 W -17000 
e 302 HF 912 9 7W 40-13000 45 
C 303 HF 1012 10 10 W 30-14000 35 
e 304 10" Duplex 10 7W 30-14000 35 
e 305 12" Duplex 12 15W 25-17000 35 
C 306 T 10 5W -14000 
e 307 T 12 15 W -17000 
e 307A HF 1514 15 25W 25- 4000 p / s 35 
e 308 Delning sfilter för 3000 p / s 
e 308A Delningsfilter fö r 1500 p / s 

FÖRFÖRSTÄRKARE 
TILL 

MU :LLARD 
FÖRSTÄRKAREN 

(Beskriven i detta n:r av Radio & Television.) 

pris 

50: -
61: -
90: -
85:-
57: -
65: -

140:-
350: -

58: -
160: -
350: -
35: -
43:-

Kompl. byggsats med alla komponenter samt platta med tryckt 
ledningsdragning. Exkl. låda. Best.-n:r Y-8 A. Netto Kr. 45,
KompI. byggsats med frontplåt och låda. Netto Kr. 60,-

Holländargatan 9 A - Telefon 240 280 - Postgiro 25 12 15 
BOX 3077 - STOCKHOLM 3 
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MULTI ELEKTROLYTER 
Med multi elektrolyter förenklar Ni den mekaniska 

uppbyggnaden av förstärkare, radio- och TV-appa

rater m. m. 

Tee: S multielektrolyter är av högsta kvalitet, vilket 

bl. a. betyder lång och sinsemellan jämn livstid för 

alla delsektionerna. 

Som exempel visas vidstående multielektrolyt, Typ 

e E 105 K E, som i ett och samma hölje innehåller 

40 + 30 + 20 /-I F /300 VWkg + 50 !I F /25 VWkg. 

Dimensionerna är ändå inte större än de hos van

liga smärre anodspänningselektrolyter. 

G E N E R A L A G E N T E R: 

TORSGATAN 48 - STOCKHOLM - TELEFON 329245,33 7S 4S 

Försäljning endast till reguljära importörer. 

Säljes i Sverige endast av 

Det finns 
bara en 
tillverkare 
i Europa 
av 

Original 

OAK 
omkopplare och 
strömbrytare 

- NSF limited Keighlet, 
Yorks, England 

- the switch people -

l6ng erfarenhet, t.kniska 
resurser, förstktassigt 
mal.rial, garanIerar 
en äkta 

OAK 

DAIC 

fn~arn- A B I M P U L S Telefon växel 
försaliare 34 08 50 

KONTOR. och LAGER S:t ERIKSPLAN 7 • STOCKHOLM 

den 7/ 6, 14/ 6, 22/6, 30/6, 19/7 och 28/7. 
Den 28/7 kom nio länder in samma dag under 
5 timmar. Den 16/10 kom det in en tysk sän
dare på kanal 7. Samma dag giok också Nacka 
in ovanligt fint. 

Beträffande Nackasändaren meddelar herr 
Gunnarsson att en månads erfarenhet visar att 
mottagning alltid är möjlig i Örebro ehuru 
med skiftande kvalitet. Några gånger har det 
varit hundraprocentigt bra, vissa kvällar säm
re och ett par dagar har det varit dålig men 
uppfattbar mottagning. Herr Gunnarson skri
ver också att han vid ett samtal med jonosfär-

, forskningslaboratoriet i Uppsala fått veta att 
det solfläcksmaximum vi är på väg emot före
faller att bli det starkaste sedan teleskopet 
uppfanns på l700-talet. Det betyder att MUF 
från förra maximet 1947 troligen kommer att 
överträffas. Man var då stundtals uppe i 70 
MHz, vilket gör det teoretiskt möjligt att få 
in sydamerikansk television. Följande sydame
rikanska TV-sändare sänder på kanal 3: Rio 
de Janeiro ( 45 k W) , Venezuela (anrop 
YVKZ-TV), Argentina (45 kW), Florida 
(100 kW) och Santiago de Cuba. 

Samtliga dessa stationer kör med europeiska 
systemet 625 linjer. 

Från Österstrnd meddelar radiotekniker 
Gösta Nyberg att han med en hembyggd TV
mottagare samt 2-vånings Yagi-antenn med 
10 element 4 m över taket den 20/10 fått in 
England på kanal l, 2, 3 och 4. Apparaten är 
omkopplingsbar för 405-625 linjer och för 
positiv och negativ modulering. Den 14/8 kom 
Tjeckoslovakien in med testbild. 

En TV-DX-rapportör i Trelleborg, B S 
Ågren, meddelar följande: »Under ett års tid 
har jag intresserat mig för att få in TV-sänd
ningar från tyska sändare. Oftast kan man få 
in en svag bild eller åtminstone synksignaler 
från tyska sändaren Marlow, som ligger i när
heten av Rostock, alltså i Östtyskland. Samma 
är förhållandet med en västtysk sändare på 
kanal 9, Hamburg (?). Ganska ofta kommer 
sändningar från dessa två stationer in starkt. 

I Trelleborg och närmaste trakten härom
kring finns väl nu ett 50-tal TV-apparater. 
Alla är inrättade för att ta in Köpenhamns
sändningarna, men många av dem tar också 
någon gång in tyska stationer. Den 16-22 

MUSIKÄLSKARE I 
Eder Hi-Fi anläggning fordrar en 

KELL y RIBBON 
HIGH FREQUENCY REPRODUCEI 
Oiskanthögtalare med exponentialhom. 
3000-28000 p/s, 15 ohm. Membranet utgö
res av ett duraluminiumband, som väger 
endast 8 mg. Total vikt 4,54 kg. Oim.: 
23,5 cm X 13 cm. X 11 cm. 
De instrumentala klangfärgerna återges 
med oöverträffad realism tack vare ex
trem distortionsfrihet och total avsaknad 
av egen tonfärg. 
KELLY RIBRON är det självklara valet 
för diskantåtergivning där endast det 
bästa är g6tt nog! Pris netto kr. 195:
KELLY delnin€sfilter, 3000 p/s, 1/2-sek
tions, 15 ohm. Pris netto kr. 55:-

Generalrepresentant: 

INGENJÖRS'IRMAN EKOFON 
\. Vidar!:at. 7, Stockholm. Tel. 30 58 75, 32114 73 
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Härdplastompressade 

typ P(iD 1020 

utförda enligt K K V och 
S E K rekommendationer 

PGD 1020 
är en robust glimmerkondensator i 

klimatsäkert utförande och med ut

omordentligt goda elektriska egen

skaper: 

• Låg förlustfaktor 

• Hög isolationsresistans 

• Liten temperaturkoefficient 

• God kapacitansstabilitet 

PGD 1020 
är uppbyggd 'av försilvrat konden

satorglimmer av högsta kvalitet som 

om pressas med glimmerfylld feno

plast. Fäständarna av 1 mm kop

partråd är anslutna till glimmerbla

den genom en speciellt kontaktsä

ker konstruktion. Kondensatorerna 

är efter ompressningen impregne

rade i ett fuktskyddsvax. 

De flesta standardvärdena lagerföres för omgående leverans. ~ ! 

AKTIEBOLAGET RIFA· 
Tel. Stockholm (010) 262610. ULVSUNOA 1 - elt L M Eric •• on·törelag 

I 
glimmer J 

PGD 1020 
tillverkas för 350 V = och 500 V = 

driftspänning och med kapacitan

ser från 22 pF till 1500 pF i stan

dardvärden med ± 5 % tolerans. 

På begäran kan kondensatorerna, 

vid leverans i större kvantiteter 

även erhållas med andra toleran-

ser. 
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Ny serie rörhållare till konkurrenskraftiga priser 

EDISWANs nya prisbilliga serie rörhållare för 

novaIrör och miniatyrrör är avsedda att an

bringas antingen ovanpå eller under chassiet. 

Skännburkar 

avsedda för rör

hållare montera

de ovanpå 

chassiet låser 

direkt på fäst

ringen, varför 

inga speciella 

flänsar erfordras 

härför. 

E'DISWA'N 
CLHX 

Specifikation 
Stommen : Av nylonuppblandad 

fenol i naturfärg. 
Fästfläns : Kadmiumpläterad. 
Kontakter: Fjädermässing, silverplä· 

terade, preparerade för lödning. 
Skärm kåpa : Förtent stål. 

radiO, television and 
electronic cornponents 

Generalagent för Sverige : 

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

THE ED I SON S WA N ELE CTR I C COMI? ANY L TO - Medlem aY A.E.1. Group of Companies 
15.5 . Choring Cross Road, London WC 2, England 

'-.' ~~ ",,,,,, ... n· .... .-_~··~t.,l·'tI' ~- ~ •. \. <! ., . 
. . 

,-" ~annhauser 
.' . 

Västtysk TV-sändare på kanal 10, uppfångad i 
Bergkvara den 22/ 10 kl 16.30--17.30. Överst: 
Efterlysning av soldater. Nederst: Provbild. 
Foto: M Josephson. 

sept. (klart väder) var mottagningsförhållan
dena särdeles fördelaktiga för mottagning av 
Marlow. Sålunda hade den 21/ 9 en radiofir
ma i Trelleborg en demonstration av samtidig 
mottagning av två olika program. En apparat 
visade sändningen från Köpenhamn och en an
nan apparat visade samtidigt sändningen från 
Marlow, den senare dock utan ljud. Bilderna 
från tyska stationen kunde under hela kvälls
sändningen tas in med styrka som var minst 
lika god som från Köpenhamnssändaren, vil
ken här med lätthet kan tas in med vad man 
kan kalla normal styrka. 

Den 15/ 10 (klart väder) var mottagnings
möjligheterna ännu bättre. Jag kunde då med 
utmärkt god skärpa ta in Marlow, kanal 7, 
Hamburg kanal 9, och Kiel, kanal 10, under 
eftermiddagen och hela kvällen. Ytterligare 
en annan västtysk sändare på kanal 8 blev 
synlig senare på kvällen. 

Självanväner jag en centralantennanlägg
ning, Siemens, med mig själv som enda »abon
nent». Stavantenn + 4-elements antenn, kanal 
9, riktning Hamburg + band-Il·antenn, rikt
ning Malmö + 3·element, kanal 4·antenn, rikt
ning Köpenhamn. Alltsammans är anslutet till 
en gemensam koaxialkabel. 

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

FLYGVAPNETS SURPLUS 
RADIORÖR 

11.000 st. nya radiorör såväl söndar
som mottagarrör utförsäljes av oss i 
följande slumpsatser: 

t 00 st. varav 50 st. olika kr. t t 5:-

50 " " 25 " " I' es:-

INDUSTRIPRODUKTER 
JÖNKÖPING 

VEa STERN-RADIO STASSFURT • St ••• fupt / Sa.-Ah. 
TVSKA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1956 



Svepområde : 
1 ,us/ cm-15 s/ cm. 

Kalibrering: 
21 svep i ordning 1-2-5-10 från 1 ,us/ cm-5 s/ cm, 5 % 

noggrannhet. Dessutom med en 3: 1 fininställning för 
kontinuerlig inställning mellan stegen. 

Triggning: 
Inre, nätspänning eller yttre signal om 2 V eller mer. 
Positiv eller negativ lutning ; triggerområde från + 30 
till -30 V. 

Automatisk (preset) trigger: 
Optimal inställning för stabil automatisk triggning. 

Ingångs - förstärkare: 
(Identiska horisontal- och vertikal-först.) Känslighet 
1 mV / cm-50 V/ cm i 14 områden plus kontinuerlig 
fininställning. Bandbredd från likström-300 kHz. 

Amplitudkalibrering : 
1 kHz fyrkantvåg med 5 % noggrannhet. 

Generalagent: 

F:a ERIK FERN ER 
Björnsonsgatan 197, Bromma 3, Tel. 377700, 374277 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1956 

Äntligen 
ett verkligt pålitligt 

LÄGFREKVENS-

OSCILLOSKOP 

- 130A 

Hög känslighet, likström - 300 kHz 
Svep från 1 ~[s/cm till 15 s/cm 

-hp-130A Lågfrekvens-oscilloskop är ett mång
sidigt, noggrant instrument för laboratorie- och konstruk

tionsarbeten, samtidigt som hög förstärkning, balanserad 

ingång, enkel skötsel och kraftig konstruktion gör det till 

ett praktiskt instrument i produktionen. Oscilloskopet 

tjänar också som millivolt- eller voltmeter. 

Horisontal- och vertikalförstärkarna äro identiska. Käns

ligheten är 1 mV / cm eller 10 mV fullt utslag. Förstärkarna 

ha en bandbredd från likström till 300 kHz. Ingångarna 

äro balanserade på de fem känsligaste områdena. Osym

metriska ingångar finnas även, antingen växelströms

eller direktkopplade. Båda förstärkarna äro synnerligen 

stabila och kunna kalibreras med en inbyggd 1000 Hz f yr

kantvåg. 21 svepområden kunna inställas och avläsas direkt. 

Horisontalsvepet är kalibrerat från 1 ,us/ cm-5 s/ cm, nog

grannheten är bättre än 5 % och lineariteten utmärkt. 

I de flesta fall kan -hp- 130A ta signaler direkt från en 

vanlig givare (tryck, temp., etc.) utan förförstärkning och 

indikera resultaten som en skarp, fint tecknad kurva 

synlig i vilken belysning som helst. En speciell finess hos 

instrumentet är det universella automatiska triggersyste

met - en inställning som ger optimal triggning för näs

tan varje ingångssignal. 
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För stor 
driftsäker het 

Precisionsomkopplare för instrument 
och elektroniska apparater där stor 
driftsäkerhet fordras. Kontakter av hård
silver eller palladiumsilver. 

Kontakttryck 250 g. Övergångsmotstånd 
< 4 milliohm. Isolationsmotstånd 

Typ 1500 max. diam. 50 mm 
Typ 1600 max. diam. 35 mm 

> 5000 M5J. Omkopplarna finns med 
max 3a lägen. De kan levereras i olika 

poltal och gangas upp till 6 sektioner. 

Leverans från lager i Sverige. 

Tillverkare: EDWARD 

GENERALAGENT FÖR SVERIGE 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 .r> .. S T O C K H O L M K 

T E L E F O N ~ I> VAXEL 5403 90 . 

Radiohandlare och Servicemän 
rekvirera vår lagerlista å radiomatmal 

IMPORT AB 

I N ETRA 
Regeringsgatan 97 - Tel. 20 0147 - 216255 

STOCKHOLM C 
• 

~~--------------------------------------~-----------------------j 

Västtysk TV·sändare på kanal 7 den 22/10. 
Foto: Martin Josephson, Bergkvara. 

Enligt uppgifter från Funkamt Schwerin, 
Aussenstelle UF Marlow, Marlow b. Ribnitz· 
Damgarten Ribnitzer Landstrasse, är deras 
sändningstider (svenska tider): 

Vardagar: kl. 10.30-11.00, 13.30-15.00, 
17.00-18.00, 20.00- minst 22.00. 

Söndagar: 10.00-11.00, 15.00-17.00, 20.00 
fram mot 22.00. 

Måndagar utgår sändningen kl. 20.00-
22.00. 

Den 21/10-23/10 rapporterar Martin Jo
sephson i Bergkvara (fyra mil söder om Kal· 
mar) finfina TV-DX·bilder från VästtyskIand. 
Antenn, en vånings alIkanal, höjd över marken 
15 m. Bästa tiden för mottagning måndagen 
den 22/10 kl. 16.30-17.30. Kvällsprogrammet 
kl. 18.30-22.30 gick in fint på kanal 7-8-9-
10-11. Den vanliga östtyska sändaren i Marlow 
på kanal 7 var ersatt av västtysk med bra ljud, 
detta program började kl. 16.30 med inställ
ningsbild samt därefter sportprogram. 

Från Eslöv meddelar. Knut Nordqvist att 
han den 21 september hade inne såväl öst
tyska som västtyska TV-sändare, de östtyska 

Västtysk TV-sändare på kanal 10 den 22/11 
kl 15.30. Foto: Knut Nordqvist, Eslöv. 

dock utan ljud. Den 23/9 gick Stockholm in 
på kanal 5 med utmärkt ljud och bild. Hela 
programmet hördes oavkortat hela kvällen. 

Vi tillverka 
Högspännings. 
generatorer 2 -75 KV 

Hög.pänning5>polar 

HF·dra •• lar 

UKV· dro •• lar 

Videodro.slar 

Sug. och .pärrkret.ar 

Nät.törning,filter 

Spolar för spolsystem 

Spolar i .peci.lutföranden 

Firma ETRONIK 
SlotfSväg, 5· Nä.bypark - Tel. 561828 

, 

I ~~ ____________________________ J 

10 RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - _1956 



• • Bäst tilllDast - . 
PERMA-TUBE masirör 

PERMA-TUBE maströr tillverkas av ett 
för TV-master speciellt framställt stål 

med utomordentliga egenskaper. Som 
exempel kan nämnas, aH för att böja 

eH maströr med (3 1 JA" erfordras en 
belastning av ej mindre än 6420 kg/cm. 

PERMA-TUBE maströr tål därför hår-
dare belastning och större påfrest-

ningar än andra maströr och klarar 
även svåra stormar när allt annat stry

ker med. PERMA-TUBE maströr sam-

manfogas med ett enkelt handgrepp 
till önskad masthöjd. 

PERMA-TUBE maströr är skyddade mot korrosion och helt 
underhållsfria. Efter fosbondering är rören in- och utvändigt 

Placera ett 3 m Pe.#ma-Tube mast
rör, eJ l J /,". 1,65 mm tjockt. så att 
~ndast kortast möjLiga ände har 
<töd pl varje sida. Ställ Er där
efter själv, (90 kg 'j pJ röret. Ob
servera hur obetyd igt det sviktar. 

överdragna med aluminium-pigmenterad special
plast som effektivt skyddar mot all slags väderlek, 
t. o . m. starkt saltmättad havsluft. Rörens siden-
glänsande finish förändras ej. 

PERMA-TUBE maströr finns i tvll längder, 1,S och 3 m, olla 
skarvbara inbördes. Tvll utföranden: 0 1 lA" o. 1 Yl". Finns 
även i extra lätt utförande för montering pli rotor. 

Bilden visar 4 maströ, av olika 
fabrikat som vid provnin-gsanstal
ten American Society jor Testing 
Materials utsatts för besprutning 
med konc. saltlösning under 60 
dygn. Perma-Tube-röret (nr 4) ii r 
det enda som inte angripits. 

R ören ova" har legat 30 daga r i 
saltlösning. Proven 1, 1 och 3 visar 
svåra korrosionsskador. GaLVAnise
ringen är fullständigt bortll och 
rost finns på alla y tor. Pr Of) nr 4, 
Perma-T ube, är oskadat och oför
ändrat. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • .. 
• • • • • • • • • • • 

TV på högre nivå 
För bättre resultat och längre räckvidd -

PERMA·TUBE teleskopmaster 

Det är läH aH nå 12 och 15 m höjd med Perma-Tube teleskop
master. Utförda av samma förnämliga material som Perma
Tube maströr. Levereras komplett med för montering er
forderliga tillbehör. 

Best.-nr AS-ME40 12 m still mast. Riktpris 145: -

Best.-n r AS-MESO lS m stålmost. Riktpris 19S: -

Standardfäste passande allo Perma-Tube-master levereras separat. 

Best.-nr AS-1339 Riktpris 22 : 50 

Generala gent 

AB GYLLING & Co 
STOCKHOLM 

londonviadukten Tel. 44 96 00 
GöTEBORG 

Husargatan 30-32 Tel. 175890 

RADIO OC H T E L EV I S I ON - N R 12 - 1 956 

MALMö 
Ostergatan 27 Tel. 70720 
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~ 
SlEMENS 

TELEVISION 
Siemens TV-mottagare S 543 har en 
~nastöende bild- och liudåtergivning. 
Aven vid norma; rumsbelysning erhålles 
briljanta, kontrastrika bildel t~ck vare 
det specialbehandlade filterskyddsgla
set i förening med det liusstarka, me
talhserade bddröret. 

ANTENN 
För att TV-mottagaren skali fungera 
oklanderhgt med god blid- och Ijud
kvallte fordras i de flesta fall en effek
tiv utomhusantenn. 

Med en Siemens anlennanläggning 
utnyttjar Ni TV-mottagarens mÖJlIghe
teI även under de mest ogynnsamma 
mottagningsförhöllanden. 

Siemens kombinationsantenn ger god 
mottognin~ för såväl TV som radiO. 

FAER : kA~T: SlEMENS & HAL5KE AKTJENGESELLSCHAFT 
Berlin . Miinct1en 

C PH RA L A G F N T: S V E N S K A S I E M E N S A K T I E B O L A G 
Stockholrr . Goteborg . Malmö' Su ndsvoh . Norrköping· Skellefteå· Örebro ' Karlstad ' Jönköping. Uppsala 

Östtysk sändare på kanal 7 den 22/ 10 kl 20. 
Foto: Knut Nordqvist, Eslöv. 

Även den 24/ 9 kom Stockholm in med test
bild. Östtyskiand på kanal 7 kommer in varje 
dag då barometerståndet är högre än 760 mm. 
Bästa mottagning från Västtyskiand var på 
kanal 10 den 22/ 10 med testbild kl. 15.00-
16.30 samt sändning kl. 16.30-17.00. Kl. 
17.00-17.30 efterlystes soldater, varvid de 
efterlystas porträtt visades. Sändaren kunde 

fortsättningen följas ända till kl. 22.30. 

FM-DX 
Från Bengt Andersson i Falköping kommer 
en detaljrapport för FM-DX·mottagning den 
15/ 10 med 5 elements Yagi-antenn med ref
lektorvägg. Rapporten omfattar mottagning 
under tiden kl. 20.00-23.30 och upptar eng
elska, tyska, danska, norska och holländska 
sändare. Av de svenska FM-sändarna hörd~s 
Örebro, Stookholm, Göteborg och Malmö. 
Nya FM-sändaren i Göteborg ger ypperlig 
mottagning i Falköping. En enkel dipol ger 
acceptabel mottagning, men för hundrapro
centig mottagning fordras det riktantenn. 

Aage Breidahl i Vanl~se, Danmark, rappor
terar att eftersommaren inte varit särskilt 
lämplig för FM-DX. Först den 14/ 9 blev det 
mera livligt på FM-bandet, och denna period 
höll i sig till den 26/ 9. Den 19/ 9 var UKV
bandet fyllt av stationer, bland de bästa var 

( AFN i Frankfurt på 94,8 MHz (avstånd 700 
km), som kunde avlyssnas hela kvällen nästan 
utan fading. En holländsk station, Hoogezand, 
i nordligaste delen av landet på 94,8 MHz 
hördes också för första gången, dock tidvis 
rätt störd av tyska UKV-sändare i Rheinsberg 
och Brocken. 

Den 23/9 kom FM-sändaren i Nacka in kl_ 
19.00. Stationen hördes utan antenn. Stationen 
stod finfint kvar utan fading till kl. 23.10. 
Samma kväll hade man ju i Mellansverige 

GELOSO 
bandspelare 

BYGG
SATS 

I byggsatsen ingår samtliga komponenter 
samt mikrofon och en spole med band 
samt en tomspole. Anslutningssladd för 
inspelning från radiomottagaren med
följer även. 
G€loso-byggsatsen ger Er en förstklas
sig bandspelare för två hastigheter 9,5 
och 4,75 cm/ s . Synnerligen lätt att mon-

tera. Pris kr. 375:-
AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38, Stockholm. Tel. 51 65 72 

\ 
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När det gäller kontakter, 
är endast det bästa gott nog -

-.. 
' .. .. 

( ) 

f: 
" 
) 

Vi företräda i Sverige C1 ~ I :J : I ~ : C el ~ 

och deras världsberömda tillverkningar. 

Speciellt kan framhållas 

"Blue Ribbon" -kontakter 
Finnas såväl i normalt (26-serien) som mikro-utf~rande 
(57-serien). 26-serien finnes för såväl panelmontage 

som sladdmontage (det senare låsbart). 

126 -serien, standardutförande 

Levereras med grövre och klenare kontaktstift i olika 

fastställda kombinationer. Insatserna kunna inbördes 

utbytas. 

126 - serien, miniatyrutförande 

Finnes för mutterfastsättning på chassi (med och 

utan låsning). Insatserna kunna inbördes utbytas. 

Samtliga ovannämnda typer äro oförväxelbara samt ha förgyllda kontakter-

r--------c~ I:J: 1?4 ~ (-]»---------. 
tillverkar även koaxialkontakter, AN-kontakter (1- 54-poliga, i olika 
kombinationer), diverse specialkontakter, rörltålIare och koaxialkabel 

Rekvirera från vårt rikhaltiga förråd av detaljerade 
specialtrycksaker rörande Amphenols olika produkter . 

Firma 
Telefon 

Växel 63 07 90 * johan Lagercrantz * 
Värtavägen 57 
Stockholm O 
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LITESOLD • • • 
ett behändigt 
engelslit lödver~tyg 
med högsta precMon. 

Trots låg effektåtgång 
är lödförmågan myc
ket stor. Den höga 
verkningsgraden har 
uppnåtts med speciell 
patenterad konstruk
tion. 

Med PERMATIP löd
spets, som finns till al
la modeller, .elimineras 
Olägenheter förknippade 
med lödspetsar av van-
1i8 typ. 

LITESOLD-ETTA, JO W 
24: -

LITESOLD-TV;lA. 21 W 
25:

LITESOLD-TREA, 25 W 
26:

LITESOLD-FYRA, 30' W 
27: -

LITESOLD-FEMMA, 35 W 
. 28:-

Alla LITESOLD-model
ler lagerföres för 6, 12, 

24, 28, 36, 110, 127 och 220 V. 
För varje modell finns värmeskydd och verk
tygsställ. " 
LITESOLD - litet, lätt lödverktyc - LITESOLD ____ med stora egenskaper 
har accepterats av Armen, Marinen, Flyg
vapnet. lltatllga och kommunala insUtutioner 
och teleindustrin. 

Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
Vbtmannacatan 'H. TeL 33 za 08, Sthlm Va. 

sett dansk TV och i Sydsverige hade man sett 
TV·sändaren i Nacka, varför man kan gissa 
på troposfärisk refraktion. Sändaren stod kvar 
även nästa dag och försvann först vid middags· 
tid. Även Stockholmssändaren för program 
2 kunde höras, men då frekvensskillnaden mel· 
lan denna sändare och Köpenhamns ena FM· 
sändare är endast 100 kHz (Köpenhamn 96,5 
MHz, Stockholm 96,6 MHz) blev det kraftig 
interferens. 

Efter en dålig period har det åter blivit 
bättre förhållande, den 9/ 10 och 'den 10/ 10 
kom nordtyska UKV·sändare in med fin styrka. 

våra läsare är välkomna rried bidrag 
under denna rubrik: knepiga kopp
Ungar och mätmetoder, liittUlverka
de detaljer, enkla och effektiva hjälp
medel för service och felsökning etc. 
Varje infört bidrag honoreras med 
kr. 5:-. 

Gälar för mindre apparatlådor. 

Det kan ofta vara svårt för en amatör att få 
finish på sitt alster, exempelvis är det svårt 
för amatören att få någon riktig stil på appa
ratlådans ventilationshål. Fabrikstillverkade 
apparater har oftast sina ventilationshål i form 
av »gälar». Ett enkelt sätt att göra sådana är 
föl j ande (se fig.). 

Meden lövsåg upptages i plåten springor 
vilkas längd är = gälbredden ;+ dubbla plåt. 

tjockleken. För att få tillräckligt smala hål 
för lövsågs bladet hugger man illed en skarp
slipad spetsvinklig mejsel gen~m plåten mot 
ändträ så ' att en smal springa uppstår. Med 
hjälp aven hammare slås, sedan springan upp
sågats, med en stans med »stämjämsslipning» 
(se Hg.) ,mot springorna i plåten så att »gä
len» formas mot underlaget av hårt trä som. 

utformats med refflof'p~ssande till stämjär
nets form. (Bkn) 

Skydd för nålmikrofon 

Ett bra skydd för safiren ' eller diamanten i 
nålmikrofonen på en 'skivspelare kan man 

, 

Dekadmotstånd 
Dessa motstånd kunna erhå-l!as i en komplett serie från 
3-6 dekader med motståndsv«rden fråA 0,1-100 000 

\ 
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fabrikat Danbridge 

Dekadmolstånd DR 4 

Dekadkondensalor med Jullkondensator 

ohm. 

Noggrannhet: 0,5 %. 

Högre noggrannhet offereras på begäran. " 

Vi leverera även and-ra Ioborat.orieinstrument, såsom: 

DEKADKONDENSATORER 
DEKADPOTENTlOMETRAR 

MÄTNORMALER 

IM P E DA N S B RY G G O R 
WHEASTONEBRYGGOR 
RORVOLTMETRAR 

_. '.' 

v; ,'nd" g',n, vi< '",Iog pl b'g'''o ' ~ 
-------------- ,~ --

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan (, STOCKHOLM Tel. 230880 
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All lila på ••• AD.~ .. Qi.L~ 
(Rep r",tI. ".~) 

Ja, Adcola är verkligen lödverktyget man kan lita på och som man 
trivs med, ett lödverktyg konstruerat med tanke på smidighet i före
ning med högeffektiv lödförmåga. 
Allt fler och fler svenska radio- och teleindustrier lovordar Adcola 
som för dem visat sig idealisk både i produktionen och servicearbetet, 
samt medverkat till en rationalisering av lödningsarbetet. 

DATA: Lödförmå-
Effekt- ,gan motsv. Längd: Vikt 

Spets: Spets förbruk- en standard- mm (utan 
Modell Typ : kolv med 

0mm Typ: ning effektför- (med sladd) 
W brukn. spets) gram 

c :a W 

Secundus 70 3,1 69 19 60--70 205 55 

Standard 64 4,8 57 25 80--90 225 92 
(se vänstra 
bilden) 

Cadet 89 3,1 69 19 60--70 205 45 
(se högra 
bilden) 

''' ! Cadet 82 4,8 57 25 80--90 225 65 

Cadet 93 6,2 109 30 90--100 225 75 

Adcola-kolvarna kan levereras för alla spänningar mellan 6-250 volt och samt
liga kolvar avsedda för nätspänning 'd. v . s . för 110, 127 och 220 volt le~'ereras 
S-märkta, monterade med 1,75 in, lång gummikabel RDVK 2XO,75 mm' och 
vanlig stlc,kpropp. ' 

Skicka Eder beställning eller förfrågan i dag så att 

Generalagent . sv;~; ;;~ ;;L;~;~a; ~k~t;E;er :i:~c::::l: 

AKTIEBOLAGET 

Grevgatan '60 - T.1. 623443 

ALPHA 

latstiftkontakter 

i miniatyrutförande 

Inom radio., tele. och svagströmstekniken 
är Alphas flatstiftkontakter i miniatyrutfö
rande idealiska som anslutningsdon. ' 
Kåporna är utförda heldragna i mässing ' 
samt krymplackerade. AVlastningsklämmor 
och fästvinklar är förzinkade. Hylsor och 
stift är förslIvrade. Kontaktmotståndet är ' 
mindre än 5 mO. 
Kontakterna kan även levereras med låsan- ' 
ordning. 
Utförandet är i enlighet med svensk stan- i 

dard. M-kontakterna kan även användas till- , 
sammans med engelska och amerikanska : 
kontakter. ' 
Alpha flatstiftkontakter tillverkas också 
större format, den så kallade L-serien. 

M.seriens 
flatstiftkontakter 
lagerföres med följande an
tal pOler 

, 

2 . I 
8 I 

,-

24 

'r-" 

4 I 6 ! 

12 I 18 
I 

, 
33 

I 
il 

__ S_U_N_D_B_Y_B_E_R_G __ :J 

I I 

Ett LM -Ericss6h .. företa'~ ;/ 
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Pef.leX 
I ~ koppllngsu. 

bevakar Era 
Intressen 

Yret kopplar automatiskt på och av 

_ radio _ bandsl"!lare 
_ television _ belysning 
_ kokplatta (för t . ex. mel"gonkaffet) 
_ värme (1 t. ex. sportstugan) 

Enda keppllngsur i världen som kan 
ställas in på ända upp till ett 70-tal 
valfria kopplingspunkter under en c' 

hel 'vecka. 
Ring 088 eller sänd in nedanstående ' 
kupong. :Vi gör gärna ett personligt 
besök. 

INDUSTRI AB REFLEX 
Munkbron ,9.Stockhplm - Tel. 119912 

Undertecknad önskar närmare upp~ 
lysningar om Reflexu,ret. 

Titel/Namn: 

Adress: . ... . .. ...... . .... .. . .......... .. . 

Nyhet 

TV-bord 
utförda i mattpolerad mahogny 
med svartpolerade ben. En elegant 
möbel med modern formgivning. 

Rad;omater;el engros 

ERNST 
•• Kock.gatan 5 

Telefoner: ~KlD [ 406526 - 438333 
STOCKHOLM 

Gumm ibit 

åstadkomma genom att fästa en gummibit 
e. d. som »stötdämpare» enl. fig. Gummihiten 
kan vara 3 mm tjock och av passande färg. 

, (A·radio) 

Nya radiobö~ker (Forts. fr. sid. 21) 

Ur innehållet i RT:s Radiohandhok 1957: 
Förteckning över ewopeiska lång- och mel
lanvågssändare. Riktaatenner för UKV (med 
dimensioneringsuppgifter för samtliga TV
kanaler och 'FM·bandet). Tab.n över euro
peiska TV-sändare.CCIR:s avspelniagskwva. 
Förförstärkarkopplingar för hi·fi-förstärkare. 

Solfläckscykeln. Data för transistorer (med 
kurvor) . Kopplingar med transistorer. Data 
för nya rör (meclsockelkopplingar). TV.prov

bilden och vad den har att säga. Förenklad 
filterberäkning. Beräkning av aoodjordade 
förstärkarsteg. Utländska facktidskrifter. Ra· 
diotekniska klubbar och samIllanslutningar. 

Priset för RT:s Radiohandhok 1957 är kr. 
4: -, men den som beställer boken i SaIII

band med l / l·års eller 1/2-årsprenWllera
tion (inbetalningskort medfilj .. detta num
mer) får som extra förmAn boken till det 
nedsatta priset 2: 50. Se sid. 27. 

JAN BELLANDER 

TV - mottagaren 
• Konstruktion 
• Verkningssätt 
• Installation 

224 s. + bilagor. 
Pris 18:50 

N~RNORDISK ROTOGRAVYR 

REALISERAS! 
10 W HI-Fi FÖrstärkare typ "Mullard" -
se Radio och Television nr 10 1956 - kom
plett, men utan huv (ej tryckt lednings
dragning) , delvis kopplade. 

Netto endast 175:-. 
Utgångstransformatorer typ "Mullard" 
(se ovan), Partridge och Amplidan. 

Netto kr 42:..;.... 

Potentiometrar '" 38 mm log. 250 k, 500 k, 
l mohm 1: 25 
Surplusrör 6H6, 6SN7GT/G l: 75 

Passa på tillfället omgående -
, L~gret begränsat I 

l st. beg. banC\Spelare. Grundig Reporter 
500L, i gott skick, slumpas för 425:-. 

HI-Fl PRODUKTER 
Ro.backen 31 - HCI.selby Vstd. 

\ 

1'IidtM. i n C. 
LINDEN, N.J., USA 

MIKROVÅGSKOMPONENTER 
SM - växlare (TR. AT R) 
Blandare. även med ferriter 
Riktkopplare 
Precisionsgjutna mikrovågskomponenter 
Vågledaromkopplare 
Belastningar 
Böjliga vågledare 
"Short sfot hybrids ..... Folded hybrids" 
Ståendevågförhållandestandard 
Magiska T 
Antennkomponenter 
Vögledarböiar. vridar •• krökar och 

övergångar 
Rotåtionsskanrar 
HF· och tryckpackningar 
Snabbkopltlingar . 
Kopplingsboxar och kablingar för 

flygplan 

.. 

MIkroferriter fran AIRTRONs 
ferrllforsknlngsavdelnlng 
I Camden, Mall. 

Som representant i Norge och S"erige för Air
tron Jne., USA - med rött tills"eilsk till"erknm6 
a" Ålrtron. konstruktioner - fungerar: 

S I v, E R s'r 'LA 8 K~i.tally. 18 .. Häger.ten 
Stockholm 
T.I.19B633 

Radiohandlare 
Servicemän 
Industrimän 
m.fl. 

• Rekvirera 

• • var nya 

• lagerlista 

• över radio-

• materiel. 

• Det lönar sig! 

Ingeniörsfirman 

TELEKTRA 
Radiomateriel engros 

Kvarnhagsgat. 67, Tel. 3866~O 
Stockholm - Vällingby 

, 
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Anders såg på television! 

Det är ingen måtta på 

vad mycket kul man 

kan använda magneter 

till. På Radiotjänsts te

levisionsavdelning såg 

Anders fullt med far

bröder, som lekte med 

televisionskameror och 

sändare, som kunde ar

beta just genom att det 

satt magneter i dem. 

Här åkte skådespelarna 

,i väg ut i luften genom 

televisionen och kom in 

i tusentals mo,ttagare 

där det' 'också sitter 

magneter, Tänk att själ

vaste Lennart Hyland 

måste ha magneter till 

hjälp, fastän han är en 

sån magnet själv! 

Magneterna kommer 
från Fagersta, de' har 
pappa sagt. 
A dom har starka 
magneter å en massa 
olika sorter! 

K. valitet II 

(BXH) maxXIO<' cgs 

(yk.ldY.imo ; 
FAMA 600 

l,] 

För Anders är den underbara magneten en kul leksak. Dom stora vet ju hur 
man ska kunna ha ännu roligare med dem förstås . Inom radio och TV användes 
en stor mängd permanentmagneter för högtalare, mikrofoner, pic-ups m. m. 
Fordringarna på stabila magneter med högt energiinnehåll är här mycket 
stora och här har Fagerstas gjutna alni- och alnico-magneter F AMA och , 
TICONAL sin givna plats . 
De~sa material är till skillnad från äldre kvaliteter mycket motståndskraftiga 
mot störande faktorer såsom stötar, värme och avmagnetiserande fält. 
De har mycket högt energiinnehåll, vilket i förening med låg specifIk vikt 
ger mycket små och lätta magnetsystem. 
Den senaste utvecklingen av dessa magnettyper är TICONAL Gg 
med (BxH) max över 5,5 X 106 cgs, dvs. ett magnetiskt energiinnehåll, 
som är mer än 30 gånger större än' hos en kolstålsmagnet! 

FAMA 700 

1.6 

FAMA 1000 

1,8 

TiCONAL 

5.0 

TICONAL Gg 

5,S 

FAGERSTA BRUKS AKTIEBOLAG 

Dannemoraverken Östet'bybruk 

Exempel på 
använd
ninglområdm 
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Vöxelströmsrb? 
Allströmsrör 
Batterirör 
lndikatorrör 
likriktarrör 

Bildrör 
Kamerarör 
Oscillogralrör 

Rör lör radio- och TV-söndare,' 
Rör lör höglrekvensvörme 
Magnetroner för radar 
likriktarrör 

Gaslyllda likriktarrör 
Thyratroner 
l,gnitroner 

Fotoceller 
Små thyratroner för 

relö -utrustningar 

"Special quality"-rör 
Dekadröknerör 
Förstörkarrör 
KallkatodrÖl 
likriktarrör 
Motståndsrör 
Spönnings-stabilisatorer 
Termokors . 
UKV-rör 
Klystroner 
Geiger-Muller-rör 

Germaniumdioder 
Transistorer 
Selenlikriktare 
Varistorer (VDR-motstånd) 
Termistorer (N Te-motstånd) 

Precisions motstå nd 
Ytskiktsmotstånd 
T rådlindade motstånd 

Kolpotent lometra r 
Trådlindade potentiometrar 

Keramiska kondensatorer 
Rullblockkondensatorer 
Glimmerkondensa torer 
Elektrolytkondensatorer 
Oljekondensatorer 
Avstömningskondensatorer 
Trimkondensatorer 

Genomföringar 
Kopplingslister 
Omkopplare 
Rörhållare 

I Rattar och vred 
Polskruvar 
Relöer 
Signallamphållare 
Sökringshållare 

Antennstovar 
Ferroxcube-körnor lör hög
vördiga induktanser 
Ferroxcube-lilter 
Ferroxdure-magneter lör TV, 
högtalare, instrument och 
generotorer m.m. 

Kvartskristaller 

Kanal völjare 
Avlönkningsenheter 
linjeutgångstranslormatorer 

Hi-Fi högtalare 
Ovala högtalare 
Standard-högtalare 

FM-enheter 
MF-lilter 

Ja, det gör det! Philips ignitron PL 55538 tål 

2.7000 ampere under 0,15 sekunder utan att röret skadas 
Ignitroner och tyratroner ör gas ly llda elektronrör, som genom sin lörmåga att tåla stora ström
mar möjliggör styrning av stora effekter med en snabbhet och exakthet som vida övertröf,far 
vad som uppnås med andra reglellngsorgan , ' 
En töndimpuls på galler eller töndelektrod bestömmer, hur stor del aven positiv halvperiod 
som röret ska111öra ström. Hörig enom kan effekten regleras från noll till sitt maximivörde och 
gaslyllningen håller rörförlusterna på en mycket låg nivå. 
Ignitronen, som anvöndes i elektroniska kontaktorer lör t.ex.' svetsöndamål, har katod av 
flytande kvicksilver, tönde lektrod - lör start av urladdningen - och anod. Hela elektrod
systemet ör inneslutet i ett hölje med dubbla vöggar av rostlritt stål och kyles med vatten. 
Tyratronen har en uppvörmd katod, ett eller liera galler och en anod. Elektrodsystemet 
ör inneslutet i ett glashölje. Tyratronen anvöndes vid strömmar upp till 25 A, t.ex. lör regle
ring av varvtal på elektriska motorer eller manövrering av magnetventiler. 
Nedanstående tabeller upptar de ignitroner och tyratroner som Philips lagerför. Vi sönder 
görna utlörliga specilikationer! 

.. 
GI 
C e .. 

'ii! 
~ 

.. 
CII 
C 
O .. .. 
f 
~ 

Grönwörden 

Typ Som Hmig konTO klor 

12 tör onliparolleltkopplade) 
3·lo,'g S\le-I~k.onfoklo' 

kVA V
ell 

V 
arnpl 

A 
arnpl 

Pl5551A 600 600 f2 00 
1500 

{600 
4S0 

PL 5552A 1200 600 - -

PL 5553 B 2400 600 '{'200 
1500 

f 000 
2400 

PL 5555 2400 2400 - -
PL 5822 roa {'500 - - 1500 1200 

"Inlermlllenl drill 

Anodspön· Max. tillåten kontinuerlig onodlikslröm, A 
ningens 

max. topp· 0.1 0.5 1.6 2.5 3.2 
vörde, V 

240 - - - - -
650 Pl2021:. PL 1607' - - -

1000 - - - PL 5559 -
PL 6755 

1500 - - PL 3C23 - Pl 5544' 

2500 - PL 5557 - - -

Som likr;ktore 

V 
arnpl 

A 
arnpl 

A 
med. 

f200 
1500 

{600 
4S0 

{22.5 ' 
IS' 

500 1600 100' 

ro rOOO ro' 140' 1200 3000 

1500 2400 112' 

{ 900 
2100 

{'SOO 
1200 

{200 
150 

- - -

6.4 12.5 15 25 

- - PL ISO -
- - - -
- - - -

Pl 5545" Pl 255 - Pl260 

PL 105 - - -
*Ädelgosfylld för temperaturer från -55 till +700C. **Som SQ·rör i chocksökert utfärande (mqx. 750 g) typ PL 5727 

e PHILIPS 
Avd. Elektronrör och Komponenter 

Postbox 6077 
Stockholm 6 
Tel. 340580, 
riks 340680 
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Inför : en ny epok 

F rån att ha varit mera en kuriositetsbeto· 
nad leksak med praktiskt användningsområde 
huvudsakligen koncentrerat till hörapparater 
för döva, har transistorn det senaste året bli
vit en allt mer påträngande konkurrent till 
elektronröret. Det är tre orsaker härtill: 

1) Förbättrade tillverkningsmetoder har 
lett till stabilare transistordata. 

2) Nya transistortyper som kan utnyttjas 
för förstärkning av högfrekventa växelström
mar har tillkommit. 

3) Transistorerna har kommit i en snabbt 
ökande serieproduktion med dalande priser 
som följd. 

I USA har tillverkningen av HF-transisto· 
rer varit igång sedan ett par år med priser 
som gör dem ekonomiskt lönande jämfört med 
elektronrören. Det finns också på amerikanska 
marknaden sedan någon tid åtskilliga heltran· 
sistoriserade radioapparatet att välja på. 

Ä ven här i Europa börjar man nu få fram 
BF-transistorer i serieproduktion och ,därmed 
har dörreJl öppnats också, för europeiska tran
sistormottagare. Redan finns det åtskilliga 
europeiska resei\lottagare med blandad be
styckning, HF-rör+LF-transistorer, i många 
fall med likspänningsomvandlare i stället för 
anodbatteri. Nästa säsong kommer säkerligen 
europeiska heltransistoriserade mottagare på 

ma.rknaden. 
Ännu så länge passar transistorer i första 

hand i portabel apparatur där deras små di
mensioner, försumbara vikt och blygsamma an
språk på strömkällor kommer särskilt väl till 
sin rätt. Men så snart transistorerna blir bil
ligare blir de självskrivna jämväl för andra 
ändamål: i sändare och mottagare, i förstär
kar~, snabbselefoner och mätinstrument och 

elektronikapparater i allmänhet. 

En sak bör kanske särskilt understrykas: 
även vid lika pris och med jämförbara elekt· 
riska data har transistorn ett givet övertag 
genom frånvaron av glödströmsförbrukning, 
som - kapitaliserad för en transistors hela 
livslängd - går upp till icke obetydliga be· 
lopp. Även transistorns större livslängd jäm
förd med elektronrörens, ställer den vid lika 
pris i gynnsammare läge. 

Den vikt som man i vetenskapliga kretsar 
tillmäter transistorn och dess utvecklingt;möj· 
ligheter framgår med all önskvärd tydlighet 
av att Nobelpriset i fysik detta år utdelades 
till de tre amerikanska forskare vid Bell La· 
boratories i USA, John Bardeen, William 
Shockley och Walter Brattain, som tillsam· 
mans gjorde det grundläggande arbete inom 
halvledareforskningen, som ledde till transis· 
torns tillkomst.! 

Otvivelaktigt står vi nu inför en ny epok 
i radioteknikens historia: »transistorepoken» . 
Vart den ~ommer att leda vet ingen, men man 
vet att många skarpa hjärnor i detta nu är 
ivrigt" sysselsatta med att bearbeta detta jung. 
fruliga gebit. 

Resultatet kommer vi att få bevittna under 
de närmaste åren: en genomgripande »transis· 
torisering» inom radioteknik och elektronik. 

1 Se artiklar på sid. 20. 
(Sch) 
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AKTUELLT 

Årets nobelpristagare i fysik, samlade i Bell-laboratoriet_ Fr_v_: Prof. John 
Bardeen, prof. William Shockley och dr Walter Brattain_ 

Nobelpriset 
transistorns 

N obelpriset i fysik utdelades i år till de tre 
amerikanska forskare, John Bardeen, William 
Shockley och Walter Brattain, vilkas under
sökningar på halvledare ledde fram till tran
sistorn. Upptäckten av transistoreffekten, som 
gjordes omkring 1948 när de tre vetenskaps
männen var knutna till Bell Laboratories i 
Princetown var egentligen en biprodukt av 
det forskninisarbete rörande halvledare, som 
påbörjades under kriget och som fortsatte en 
tid efter krigsslutet. 

Dr Walter Brattain, den ende som ännu är 
kvar vid Bell-laboratorierna, har varit knuten 
dit sedan 1929. 

Prof. John Bardeen, den andre mannen i 
transistorlaget knöts till forskningsarbetet 
1945 efter det att undersökningarna påbörjats 

i fysik till 
uppfinnare 

av Brattain och Shockley. F.n. är han profes
sor vid Illinois statsuniversitet. 

Prof. WiUiam Shockley, som ledde forsk
ningsarbetet på halvledarmaterial vid Bell
laboratorierna i det skede då transistoreffekten 
upptäcktes, har numera eget laboratorium för 
halvledarforskning i Kalifornien i Palo Alto. 
Han föreläser även i tralIsistorteknik vid Stan
fonluniversitetet. 

De första vetenskapliga artiklarna om tran
sistoreffekten var signerade av Bardeen och 
Brattain och publicerades 1949.1 1950 utgav 
Shockley en mycket känt och uppskattat verk 
:.Electrons and Holes in Semiconductors~.2 

l BARDEEN, J, BRATTAIN, W H: Physical 
principles involved in transistor action .. Phys. 
Review 1949 s. 1208. 
2 New York 1950. D van Nostrand Co Inc. 

Hur transistorn kom till 
T ransistorns historia är intressant ur många 
synpunkter. Den uppfanns så sent som 1948 
~en försöken att få en halvledare att fungera 
som ett elektronrör började redan när seklet 
var ungt. 

Vakuumdioden .uppfanns av Fleming år 
1904. Han satte en elektrod i en glödlampa 
och så var den uppfinningen gjord. Några 
år senare undersökte Lee de Forest trioden. 
Han införde ett gallIer mellan glödtråd och 
anod - elektronröret var uppfunnet, och det 
revolutionerade helt telekommunikationstekni
ken. 

1904 upptäckte man att en spetskontakt mot 
en halvledare fungerade som en diod. Kristall
detektorn var upptäckt. Det låg nu nära till 
hands att på liknande sätt styra diodström
men i en sådan spetsdiod - men det skulle 

dröja 44 år innan man lyckades. Kristalldetek
torn kom i skymundan p.g.a. elektronrörets 
snabba utveckling. 

Under sista världskriget fick man emeller
tid söka efter nya och för högfrekvens bättre 
lämpade dioder - det gällde framförallt inom 
radartekniken. Här fick halvledardioden sin 
renässans. Under kriget tillverkades och un
der!öktes mängder av olika spetsdioder men 
man förstod ej den verkliga mekanismen bak
om halvledardiodens verkningssätt. 

När krigets dammoln lagt sig började man 
på flera håll studera halvledarna mera ingå
ende. Man började med de enklaste elementen 
- germanium och kiseL Man räknade med 
att hade man väl en gång fått för.klaringen på 
deras ledningsegenskaper så skulle man ha 
en god språngbräda för vidare forskning. 

På Bell-laboratorierna i USA startades en 
forskargrupp under ledning av dr William 
Shockley. I gruppen ingick fysiker, metallur
ger och kemister - det var ett allsidigt team_ 

För att renodla halvledarnas egenskaper 
framställde gruppen högt renade och därefter 
noggrant dopade en kristaller. Sedan studerade 
man kristallytorna med hjälp av sonder. Det 
var under dessa försök som transistorn föddes 
år 1948 och dess uppfinnare var Bardeen och 
Brattain. Shockley insåg att diodens egenska
per berodde av spärrskikt i kristallen och allt
så ej av egenskaper på dess yta. Han förut
sade och utförde den odlade skikttransistorn 
vilken snabbt följdes av den legerade tran
sistorn. 

I ett elektronrör sker den elektriska led
ningen i vakuum. Elektronröret kom till först 
sedan vakuumtekniken utvecklats. 

I transistorn går strömmen genom själva 
kristallen och därför måste kemisterna och 
metallurgerna först behärska tekniken att 
framställa rena kristaller innan tiden blev mo
gen för transistorn. Transistorn är ett vackert 
exempel på en nyttig teknisk produkt som 
uppstått ur ren grundforskning och där ett 
samarbete mellan vetenskapsmän inom olika 

En märklig bild av två av radions pionjarer. 
T.v. dr William Shockley, som ledde forsk
ningen vid Bell Telephone Laboratories, som 
gav upphov till transistorns uppfinning. T.h. 
dr Lee de Forest, som 1907 uppfann audio
nen, föregångaren till det moderna elektron
röret. 

områden utgjorde förutsättningen för ett 
framgångsrikt arbete. 

Shockley och hans forskargrupp har förvisst> 
gjort en revolutionerande forskarbragd! 

Litteratur 
(G Markesjö) 

PEARSON, G L, BRATTAIN, W H: History 
of Semiconductor Research. Proceeding. of the 
IRE. Dec. 1955, sid. 1794--1806. 

Radiosignaler från 
Sydpolen 

En radioamatör på Rhode Island i USA upp
fångade för någon tid sedan radiosignaler 
från ett amerikanskt flygplan, försett med 
skidor, som efter 800 km flygning från den 
amerikanska basen på Antarktis landade på 
Sydpolen. Piloten stannade tre kvart på Syd
polen och hann då bl.a. med att sända ut ett 
radiomeddelande på kortvåg om landningen. 
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Fig. 1. Karta över de östtyska TV-sändarna. 

•• 
Osttyska TV· 

sändare 
I nedanstående tabell är östtyska TV-sändare 
som f.n. är igång sammanställda enligt upp
gifter från en TY-antenntillverkare i Östtysk
Iand. Se även kartan i fig. 1. 

Bildbärvåg Ljudbärvåg Sändare 
MHz MHz 

59,25 65,75 Berlin I 
209,25 215,75 Berlin II 
41,75 48,25 Berlin·Griinau 
59,25 65,75 Leipzig 

145,25 151,75 Dresden 
201,25 207,75 KarI-Marx-Stadt 
169,25 175,75 Brocken 
185,25 191,75 Inseiberg 
193,25 199,75 Marlow 

Nya radioböcker 
Nordisk RotogravYrs förlag 
kommer inom kort med två in
tressanta nyheter, som säker
ligen kommer att intressera 
m:ånga av RT:s läsare, nämli
gen R a d i o b y g g b o k e n, del 
I, och RT:s Radiohand
b o k 1957. 

Radiobyggboken, del I 

Radiobyggboken, del 1, som skrivits av RT:s 
redaktör, ingenjör John Schröder, är en ra· 
diobok för nybörjare. Hittills har det på 
svenska inte funnits någon riktig nybörjarbok, 
vilket varit nog så kännbart inte bara för den 
nya generation av radiointresserade som växer 
upp, utan också för vuxna, som med intresse 
för hi.fi, amatörradio, DX·lyssning, TY·bygge 
m.m. känt behov av att tillägna sig insikter i 

Svenska transistorapparater 
D en 15-20 oktober i år anordnades av Sven· 
ska Teknologföreningen i samarbete med 
Svenska Elektroingenjörsföreningen Riksför
bund, en kurs i transistor teknik. I samband 
med denna kurs (som Lö. samlade så många 
deltagare att den inom kort måste dubbleras), 
med föreläsare bl.a. från Halvledarinstitutet i 
Stockholm, från Transistorgruppen vid Kungl. 
Tekniska Högskolan samt från olika indu
strier, hade anordnats en utställning av tran· 
sistorer, apparater med transistorer samt mät
instrument avsedda för mätning på transisto· 
rer. 

En stor del av de utställda apparaterna var 
projekterade och tillverkade vid Transistor· 
gruppen på Kungl. Tekniska Högskolan. 

Yi visar här bilder av några av de mera 
uppmärksammade apparaterna på denna för· 
sta svenska utställning av transistorapparatur. 

En kvinnlig forskare vid Transistorgruppen, 
Rosemary Parham, visar en kurvskrivare för 
upptagning av alla slag av transistorkarakte· 
ristikor. 

radiobyggandets teoretiska och praktiska as· 
pekter för att få en stabilare grund för odlan· 
det av sin hobby. 

Radiobyggboken är upplagd som en prak. 
tisk experimentbok, med bl.a. 7 fullständiga 
konstruktionsbeskrivningar av enklare appara· 
ter. Man får veta hur man löder, hanterar 
verktyg, hur man läser radioschernor och hur 
man beräknar och lindar spolar. Av speciellt 
värde för nybörjare är en överskådlig tabell 
med instruktiva fotografier som visar verklig
heten bakom schemasymboler. För varje appa· 
rat beskrives verkningssättet på enkelt språk 
och med lättfattliga bilder. 

Radiobyggboken som finns att få i bok· 
handeln i början av december kostar 13: 50 
häftad och 16: - inbunden. Se f.ö. annons 
på sid 40. 

Automatisk transistorprovare, avsedd bl.a. för 
upptagning av Ik-Yk-diagram. Diagrammet 
för transistorerna under prov framträder di· 
rekt på en bildrörsskärm. Det är nuvarande 
chefen för Transistorgruppen vid Kungl. Tek· 
niska Högskolan, civilingenjör G Markesjö 
som demonstrerar apparaten . 

Armeingenjör Gunnar Lunden framför en 
apparat för uppmätning av värmeavledningen i 
transistorer. Denna apparat projekterades på 
sin tid av civilingenjör James Gibson, tidigare 
chef för Transistorgruppen, Ln. verksam som 
forskare vid ReA:s laboratorier i USA. 

En transistorprovare avsedd för provning vid 
455 kHz av HF·transistorer. Med denna appa· 
rat kan man bestämma effektförstärkningen 
ett transistorsteg för högfrekvens, in· och ut· 
impedansen samt erforderlig neutralisering. 
T.v. en signalgenerator, i bakgrunden ström· 
försörjningsenhet och t.h. en rörvoltmeter. 
Mätapparaten i mitten. 

RT:s Radiohandbok 1957. 

RT:s Radiohandbok 1957 är liksom sin före· 
gångare 1956 ett radiotekniskt referensverk 
med nyttiga tabeller, viktiga data och ofta 
använda formler och kopplingar. 

(Forts. på sid. 16) 
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Detta är AGA:s nya TV·mottagare, typ 414, 
med tryckta kretsar. Yttermått: 46X38X40 
+4 cm. Vikt: 19 kg. 

Civilingenjör 
L·G Ridderstrand 

AGA:s nya TV-mottagare typ 
414 är en sensationell nyhet: 
första europeiska TV -mottaga
re som, frånsett kanalväljaren, 
tillverkas med enbart tryckt 
ledningsdragning. Apparaten 
presenteras här med ledning 
av uppgifter lämnade av che
fen för AGA:s TV-avdelning, 
civilingenjör L-G Ridderstrand. 

S erietilIverkningen av rundradiomottagare 
har efter mer än 25 års utveckling naturligtvis 
rationaliserats i hög grad. Det var därför na· 
turligt att man för TV ·mottagare till en bör· 
jan använde samma tillverkningsmetoder. An· 
talet komponenter i en TV·mottagare är emel. 
lertid ungefär fem gånger så stort som i en 
rundradioapparat och sammansättningstiden 
för TV·mottagare blir därför med utnyttjande 
av äldre tillverkningsmetoder mycket lång, 
varigenom arbetskostnaden kommer att utgöra 
en betydande del av tillverkningskostnaden för 
apparaten. Man har därför sökt finna nya ra· 
tionellare tillverkningsmetoder för TV·motta· 
gare. 

En metod är att övergå till tryckta 
kretsar som avsevärt förenklar monterings· 
och lödningsarbetet och minskar risken för 
felkopplingar. En minst lika betydelsefull för· 
del med de tryckta ledningarna är att kompo. 
nenterna monteras i ett plan, varigenom en 
övergång till maskinell montering och dopp· 
lödning av dessa är möjlig. 
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AGA:s nya TV-mottagare 

I AGA:s nya TV·mottagare typ 414 har 
tryckt ledningsdragning tillämpats i hela mot· 
tagaren frånsett kanalväljaren som är av kon. 
ventionell typ. Härvid har det eftersträvats att 
få komponenter med samma dimensioner in· 
bördes, vilket v·arit lätt ifråga om motstånd. 
Kondensatorerna har delats upp i grupper, 
som fordrar samma hålavstånd i monterings· 
plattan. På så sätt har det varit möjligt att gå 
in för rationell stansning av alla hålen i plat . . 
torna i specialverktyg med flyttbara stansar 
(fig. 2). För montering av motstånden utnytt· 
jas en automatisk av AGA konstruerad ma· 
skin (fig. 1), som sorterar motstånden, klipper 
av och bockar ledningsändarna, sätter ned 
motståndet i plattan och bockar om ändarna 
på den kopparbelagda undersidan. Än så 
länge sätter den in endast ett motstånd i taget 
men den kan byggas ut med flera positioner 

Fig. 1. Motstånden till den tryckta lednings· 
plattan monteras med hjälp av denna special· 
maskin, som ordnar motstånden, klipper av 
fäständarna till lämplig längd, böjer och 
klämmer fast fäständarna i ,de därför avsedda 
hålen i plattan. 

för att den skall kunna montera en hel platta 
med motstånd. 

Principschemat 

Principschemat för AGA:s nya TV·mottagare 
typ 414 med tryckta kretsar överensstämmer 
i stort sett med schemat för AGA:s tidigare 
introducerade TV·mottagare.1 En del föränd· 
ringar och förbättringar har dock införts. 
Bl.a. har mottagaren försetts med 43 cm bild· 
rör med 90° avböjning. 

Genom införandet av bildrör med 90° av· 
böjning har apparatens djup avsevärt kunnat 
minskas. Ny avböjningsspole för bildröret 
tillverkas i en på AGA specialbyggd lind· 
ningsmaskin. Likaså har en ny linjeutgångs· 
transformator konstruerats. Denna ingår i en 
nykonstruerad linjeutgångs· och högspännings· 
enhet, 16 kV (fig. 3), med tryckta kretsar. 
Som linjeslutrör användes PL36. Högspän· 
ningsdioden EY51 är ersatt med det mot· 
ståndskraftigare DY86, vilket är lätt utbyt· 
bart tack vare montering i en speciell rörhål· 
lare. Enheten är försedd med en kontinuerligt 
variabel linearitetskontroll för horisontalsve· 
pet. 

För att förbättra ljudkvaliteten har ljud· 
MF·förstärkaren utökats till tre steg varige· 
nom ökad känslighet och väsentligt förbättrad 
amplitudundertryckning uppnåtts. Detta har 
möjliggjort införandet av den kvalitetsmässigt 
överlägsna Foster·Seeley·detektorn som bl. a. 
har fördelen framför den vanliga använda kvot· 
detektorn att dess karakteristik inte ändras 
med amplituden. 

I synkroniseringsdelen har det gamla video· 
separationsröret ECL80 utbytts mot röret 
PCF80. För att kunna bibehålla hållnings· 
kontrollerna placerade på baksidan som se· 

1 Se AGA:s TV·mottagare typ 312, 412 och 
512. POPULÄR RADIO och TELEVISION, 
1954, nr 11, s. ·32. 

Fig. 2. T.v. den tryckta ledningsplattan för avböjningsdelen. T.h. press 
för upptagning av erforderliga hål, i detta fall ca 200 hål. Stansarna i 
pressen är flyttbara för att passa olika ledningsplattor. 
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med tryckta ledningar 

kundärkontroller, vilket kräver stora syn· 
kroniserings. och hållningsområden, har den 
omfattande synkroniseringsdelen bibehållits. 
Den har förutom den balanserade fasdetek· 
to!n med ett extra förstärkningssteg i linje· 
avböjningslåsningen också ett extra för. 
stärkningssteg i vertikalhållningen. Dessutom 
har i bildslutsteget införts två parallellkoppla. 
de PCL82 för att öka livslängden hos rören. 

Manöverorganen är placerade lätt åtkom· 
liga på sidan av apparaten. Här återfinnes 
ratten för kanalväljaren (TY·kanal 2-10+ l i 
reserv), ljudkontroll och bildkontrolL Ljud. 
kontrollen innehåller tonbalanserad volym· 
kontroll och strömbrytare, medan bildkontroI· 
len utgör en kombinerad kontrast· och ljus· 
kontrolL På baksidan finns det en ljusintensi. 
tetskontroll för att möjliggöra förinställning 
av bildkontrollens variationsområde. 

Mekanisk uppbyggnad 

Mottagaren är uppbyggd av sex enheter: ka· 
nalväljare, MF·del, ljuddel, synkroniserings· 
och avböjningsdel, högspänningsdel och nät· 
deL Uppdelningen i flera enheter har många 
orsaker. Man får större mekanisk stabilitet, 
får enklare stansning av plattorna, enklare 
service. 

Framförallt möjliggör uppdelningen i flera 
enheter rationell provning och trimning. Yarje 
platta provas nämligen i en för denna särskilt 
byggd provningsfixtur där alla erforderliga 
tilledningar erhålles med fjäderbelastade 
spetskontakter. Den i fixturen placerade plat. 
tan ingår som en enhet i en motsvarande prov· 
mottagare som matas antingen med en prov· 
bildssignal eller signal från svepgenerator. 

Fig. 3. Högspänningsenhet med tryckt led· 
ningsdragning. T.v. linjeutgångstransforma· 
torn och högspänningsdioden. T. h. linjeslut. 
rör och boosterdiod. 

Till provmottagaren är instrument anslutna 
och svepkurvor med frekvensmarkeringar er· 
hålles på ett oscilloskop vilket allt möjliggör 
en mycket säker och snabb trimning. 

Mottagarens bildrör har elektrostatisk foku. 
sering vilket medfört att fokuseringsmagneter. 
na på rörhalsen kunnat ersättas med en liten 
s.k. centreringsmagnet. 

Mekaniskt huakteriseras mottagaren av att 
vertikalt rammontage tillämpats för de fem 
plattorna plus kanalväljaren. Det vertikala 
montaget möjliggör ovanligt små dimensioner, 
46 X 38 X 40 + 4 cm. Avsaknaden av plåtchassie 
har minskat vikten (19 kg) vilket gör appara· 
ten lätt bärbar. 

Fig. 5. Baksidan av den fär· 
digmonterade TY·mottagaren 
med tryckt ledningsdragning. 
Rattarna till vänster, kanal· 
väljare, ljudkontron o. bild· 
kontroll är åtkomliga från 
ytterhöljets ena sida. Se 
även vinjettbilden. 

Fig. 4. Avböjningsdelen i mottagaren med 
blockeringstransf<mnatorn till höger och bild· 
u tgångstransformatorn till vänster. 
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Fig. 6. AGA:s »tryckta» TY·mottagare med 
borttaget , trähölje. Som synes lättåtkomliga 
ledningar, tack vare den tryckta ledningsdrag· 
ningen. 

Det till apparaten hörande bordet är för· 
sett med en ställskruv med vars hjälp mot· 
tagaren lutas framåt eller bakåt. Detta har 
visat sig vara ett verksamt medel för alt ta 
bort reflexer från yttre ljus. 

Som framgår av fig. 5 och 6 bildar röret 
och hela det kompletta ramchassiet med hög· 

talare samt även skyddsglaset och masken (vil. 
ket dock ej framgår av fig. 6) en enda enhet. 
Den kompletta mottagaren är inskjuten i en 
låda bestående av ett kraftigt bakat rundsvep 
av mahognyfanerat trä. I detta är hela mot· 
tagaren fixerad med endast två bottenskruvar. 

Ur servicesynpunkt är mottagaren synner· 
ligen lättillgänglig emedan alla rör, kompo· 
nenter och mätpunkter är direkt åtkomliga 
från apparatens baksida efter det att bak· 
luckan avlägsnats. Skulle man ändå vilj,a kom· 
ma åt den tryckta ledningsdragningen eller av 
annan anledning a~lägsna lådan behöver man 
endast lossa de två bottenskruvarna. Hela 
apparaten kan då dragas ut komplett med 
skyddsglas och allt och kan köras i detta 
skick, naturligtvis med iakttagande av sträng 
försiktighet för de åtkomliga spänningarna. 
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TEKNISKT 

Vad Ni hör veta om elektroniska räknemaskiner 

För att ge läsaren en överblick över vilka 
typer av kopplingar som användes i matema
tikmaskiner skall vi i det följande mer i de
talj gå igenom hur en enkel maskin för multi
plikation fungerar. Fig. 24 visar principsche·· 
mat för en sådan apparaL De viktigaste enhe· 
terna i denna utgöres aven pulsgenerator 
markerad på schemat med PG, två »gate·rör» 
GI och G2 , två flip·flop-steg FFI och FF 2' fyra 

räknesteg So' Sx' St' S10-Y' 
Pulsgeneratorn PG kan utgöras aven multi

vibrator, en b.lockeringsoscillator eller liknan· 
de, som ger en serie av pulser vilkas frekven· 
ser kan varieras från ca 1000 pulser pr sekund 
upp till flera miljoner pulser pr sekund, be
roende på med vilken hastighet maskinen skall 
arbeta vid. Ofta är pulsfrekvensen av storleks· 
ordningen 100 000 pulser pr sekund. 

»Gate-stegen» GI och G2 är rör med två 
styrgaller gl och g3' Pulser på första styr· 
gallret gl släpps fram till anodkretsen endast 
under förutsättning av att det inte ligger nega· 
tiv spänning på reglergallret g3; röret är 
spärrat om förspänningen på g3 är negativ. 

Flip-flop-stegen FFI och FF2 innehåller en 
dubbeltriod i en bistabil multivibratorkopp
ling. I en sådan koppling är antingen det ena 
eller det andra triodsystemet ledande, vilket 
betyder att spänning på resp. triodsystems 
anoder omväxlande är hög eller låg; är spän
ningen hög på ena triodanoden är den låg på 
den andra, och vice versa. 

I fig. 24 är flip-f1op-steget ritat som en fyr
kant uppdelad med en vertikal och en diago
nal linje. Man får tänka sig ena trioden i f1ip
flop-kopplingen belägen till vänster om den 
vertikala linjen och andra trioden till höger 
om denna linje. Den diagonala linjen åskåd· 
liggör anod spänningen på resp. triodsystem. 
I både flip-f1op-steg FFI och FF 2 i fig. 24 
har vänstra trioden låg spänning på anoden, 

FF2 

den högra hög spänning på anoden. I detta 
fall får de båda gate-rören G1 och G2 negativ 
förspänning, varför pulser som kommer in på 
styrgaller gl spärras i röret. Om förhållan· 
det vore omvänt skulle diagonalerna tecknas 
från övre vänstra till nedre · högra hörnet. 
Det skulle betyda att galler g3 i gate·rören 
G1 och G~ skulle vara positiva, varför rören 
då skulle förstärka de pulser som kommer in 

på styrgaller gl' 
Dekadräknaren Sx är förinställd för ett visst 

tal, x (Lex. 8), dvs. innan multiplikationen 
börjar räknar man fram x (i detta fall 8) im
pulser. S10-Y är också en dekadräknare, men 
förinställd iill 10-y. Om y Lex. är 3, blir 
10-y = 10-3 = 7. So är en dekadräknare utan 
förinställning, man skulle kunna säga att So 
är förinställd till talet »0». St är en räknare 
med två dekader och är liksom So förinställd 
till talet O. 

Om vi på FF 2 påför en negativ impuls till 
vänstra triodens styrgaller stiger anodspän
ningen på vänstra trioden (se nedan) och det 
går en pos~tiv spänning till ga på gate·steget 
G1, som alitså från och med nu låter impul
serna från PG passera. Impulserna från G1:s 
anod går till tre olika enheter: räknarna Sx 
och So och till gate-steget G2• Sx står till att 
börja med på x (i exemplet var x=8), och 
redan efter två impulser går Sx från »9» till
baka till »0» och påbörjar en ny dekad. Sam
tidigt med att Sx skiftade till »0» avges en 
negativ impuls till styrgallret på vänstra trio
den i FF l' denna f1ip.f1op skiftar således över, 
spänningen på vänstra triodens anod ökar och 
g3 på gate·rör G2 får positiv förspänning 
vilket tillåter impulserna från G1:s anod att 
passera till resultaträknaren St" 

Men samtidigt härmed har So också börjat 
räkna, och efter 10 impulser går den från »9» 
till »0» och avger en negativ impuls till styr· 

G2 

Fig. 24. Förenklat principschema för en apparat med vars hjälp man kan multi
plicera två tal. Se texten. 

gallret på högra trioden i FFI som då får hög 
spänning på anoden, vilket gör att anodspän
ningen på vänstra triodhalvan får låg spän
ning på anoden. Detta medför att gate-röret 
G2 spärras. Under loppet av de första 10 im
pulser, som gått genom gate-röret G1 är det 
alltså på resultaträknaren St uppräknat lO
(lO-x) =x impulser (i exemplet) 8 impul
ser). 

So avger emellertid inte endast en impuls 
till FFI utan samtidigt också till S10-Y: efter 
de första 10 impulserna räknar SIO-y fram ett 
steg i exemplet från 8 till 9, efter ytterligare 
10 impulser från 9 tillbaka till O. Nu avger 

S10-Y en impuls till f1ip·f1open FF 2' som där
vid 'skiftar över så spänningen på galler g3 
på gate·rör G1· åter blir negativ, och det är 
följaktligen inte längre fri passage för im
pulserna från PG. Resultaträknaren St hår 
då räknat x impulser y gånger eller X'y im
pulser. Maskinen har sålunda utfört multipli
kationen x·y. 

Det skulle självfallet vara en absurd tanke 
att använda en så komplicerad maskin som 
i fig. 24 för att multiplicera två ensiffriga tal 
som i exemplet. Men principen är densamma 
också när många flera siffror är med i spelet, 
skall man multiplicera två tresiffriga tal 
(t.ex. 937'316), bör So och Sx ha tre dekader, 
Sx förinställes till 937. Räknaren S1O-Y er
sättes med S1000-Y' och förinställes till 1000 
-316 = 684. St bör ha 6 dekader. Det skall nu 
gå över 0,3 miljoner impulser genom gate
röret G1 innan beräkningen är fullförd. Är 
impulsfrekvensen 500 kHz tar beräkningen då 
ca 0,6 s. 

Ofta låter man de enkla siffrorna multipli
ceras samtidigt, man har alltså en räknekrets 
för vardera av siffrorna. Härvid kan en multi
plikation av tal med mycket stort antal siffror 
utföras på bråkdelen aven sekund. 

2094 

Fig. 25. Sockelkoppling m.m. för gate·röret 
E91H. 

VtxJ 

Ro 

Fig. 26. Gate-röret E91H inkopplas med ar
betsspänningarna på detta sätt. Spänningar 
och strömmar, se tab. 4. 
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III Gate-röret och jlip-flop-steget Av civilingenjör E G O N H A N S E N, Köpenhamn 

Gate-röret 

Gate·röret är i själva verket en elektronisk 
strömbrytare, i ena läget tillåtes impulserna 
att passera, i det andra spärras de. Som gate· 
rör användes en speciell heptod E91H, som 
är uppbyggd så att impulser som kommer in 
på styrgallret gl endast kan förstärkas till 
anodströmsimpulser om negativa spänningen 
på reglergallret ga understiger ett visst värde. 

Fig. 25 visar E91H:s sockelkoppling m.m.; 
med den i fig. 26 visade kopplingen gäller 
de data som återges i tab. 4. Som synes 
åstadkommer en negativ spänning på -10 
V på gl att röret spärras (i varje fall är 
anodströmmen då mindre än 0,2 mA), även 
om det är positiv spänning på ga' Med O V på 
gl är röret spärrat, om spänningen på ga är 
-10 V, medan röret leder (anodström större 
än 5 mA) om det samtidigt skulle vara O V 
på ga' Med andra" ord: impulssignalen på gl 
skall vara O V eller positiv under själva im
pulsen och -10 V eller mera negativ mellan 
impulserna. Reglerspänningen på ga skall va· 
ra O volt eller positiv för att impulserna på 
gl skall förstärkas och -10 V eller mera neo 
gativ, om man skall vara säker på att det skall 
bli spärr för impulserna, som kommer in på 
styrgaller gl' Se fig. 27. 

Flip-flop-stegen 

En flip·flop·koppling är helt enkelt en multi· 
vibrator med två stabila arbetslägen (de kal· 
las därför också bistabila multi vibratorer ). 

Principschemat för ett fIip·flop·steg visas i 
fig. 29. Som framgår av schemat består flip· 
flop. steget aven triod förstärkare med åter· 
koppling från anoden i det ena röret till styr· 
gallret i det andra. 

Tänker vi oss att de två rören leder sam· 
tidigt men att det ena röret A aven eller an-

rörsystemen eller komponenterna) drar litet 
mera anodström än B, så att alltså anodspän· 
ning på rör A blir något lägre än spänningen 
på rörets anod, blir styrgallerspänningen på 
rör B, som ju tages ut från anoden på rör A 
via spänningsdelarna R5 + R6, mindre än styr
gallerspänningen på rör A. Men en lägre gal
lerspänning på rör B betyder mindre anod· 
ström i B och därmed högre spänillg på 
rör B: s anod vilket betyder att styrgaller· 
spänningen på rör A kommer att stiga. Därvid 
blir anodströmmen i rör A ännu större, man 
får en lavinartad ändring av strömmarna i de 
två rören; det slutliga resultatet blir att rör 
A drar full anodström och att rör B blir helt 
spärrat. 

Då kopplingen är symmetrisk inträffar det 
motsatta förloppet om rör B aven eller an· 
nan orsak drog mera ström än A. Det är där· 
för otänkbart att båda rören skulle kunna dra 
full anodström. 

Fig. 28 visar i diagramform vad som hän· 
der med spänningarna i anod- och styrgaller
kretsen i rör A och B i flip.flop·kopplingen 
enligt fig. 29. Längst t.V. under tidsintervallen 
tl är rör A ledande och rör B spärrat: alltså 
full anodspänning på B, låg anodspänning på 
A (O V gallerspänning på A och negativ gal
lerspänning på B). 

Vid tidpunkten tpl kommer en negativ im
puls PI på ingångsklämmorna 11 (se fjg. 28), 
denna puls gör styrgallerspänningen' på rör A 
negativ. Via kondensatorn C2 når denna nega
tiva puls över till anoden på rör B. Anodström· 
men i rör A börjar falla och rörets anodspän
ning stiger. Denna ökande spänning kopplas ge
nom C5 till styrgallret på rör B och man får 
igång ett lavinartat förlopp. Resultatet blir att 
efter kort tid (t2 ) har rör B samma spänningar 
som A hade under tidsintervallen t l , medan 

nan anledning ( Lex. p.g.a. små olikheter i rör A nu har övertagit B:s roll. 

Tabell 4. Driftsdata för rör E91H (se fig.26) <:PDDDDDDL 
Vg1 volt 6,3 6,3 6,3 

I g [ mA 270 270 270 

<:1 Vba volt 150 150 150 

Vb(g2+g4) volt 75 75 75 

Vbgl volt O O -10 

Vbga volt O -10 O t >5~ Ra kohm 20 20 20 

~ ~ Rg2+g4 ohm 470 470 470 
10 __ <~-~---~ 

Rg1 kohm 47 47 47 O .Lo o 

Rg3 kohm 47 47 47 

la mA <6,5 <0,2 <0,2 
Fig. 27. Genom negativ spänning på galler ga 
i rör E91H kan man spärra pulser som till· 
föres galler gl i samma rör. 
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Vo (A) 

Vo (B) 

Vg (A) 

Vg (B) 

I 
I 

, I 

/ ! l 

Fig. 28. Spänning på anoden Va och styrgal
lerspänning V g för de båda rören A och B i 
en bistabil multivibrator (fIip·flop·koppling) 
enligt fig. 29. 

-Vg 

Fig. 29. Princip schema för ett flip.flop·steg. 

Detta tillstånd fortvarar så länge inte en 
ny 'styrpuls inkommer på ingång 12, Vid tid· 
punkten tP2 antar vi att en ny negativ impuls 
P 2 inkommer på ingången 12, Denna impuls 
åstadkommer ett förlopp men med ombytta 
roller för rören A och B och efter tiden t4 är 
man tillbaka vid samma tillstånd som längst 
t.V. i diagrammet. I fig. 28 nederst är marke· 
rat hur man i ett blockdiagram markerar 
fIip·flop.steget och dess olika tillstånd. Fig. 30 
visar ett schema för ett flip·flop·steg med 
röret E90CC föregånget av ett gate· steg med 
röret E91H. 
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Fig. 30. Gate-steg med röret E91H åtföljd av flip-flop
steg med trioden E90CC. 

Fig. 31. Två flip-flop-steg kopplade i kedja med en neonlampa som indikator
rör. Lyser lampan är röret A spärrat, släckt lampa betyder att röret A är 
ledande. Se fig. 32. 

Flip-flop-steget som binär räknare 

Flip-flop-kopplingen kan inte endast an
vändas som elektronisk strömbrytare utan 
även användas som en binär räknare, då den 
ju har två stabila lägen som man kan marke
ra som talen »0» och »1». För att uppnå detta 
kopplas ett antal flip-flop-steg i en kedja, så 
som antydes i fig. 31, där dock endast två 
steg i kedjan är inritade, I och II. I ett ut
gångsläge är i denna flip-flop-kedja den väns
tra trioden i samtliga flip-flop-steg ledande 
och har låg spänning på anoden under det 
att den högra trioden är oledande och har hög 
anodspänning. Om nu en negativ puls kom
mer in på ingången av steg I ändras läget på 
så sätt att högra trioden i steg I (BI) får låg 

spänning på anoden under det att vänstra trio
den (Al) får hög anodspänning. En neonlam
pa i steg I som ligger parallellt över vänstra 
trioden och som användes som »räkningsindi
kator» tänder nu. 

Vid nästa negativa puls spärras högra trio
den i flip-fIop-steg I (BI)' vänstra trioden 
(Al) blir ledande och får låg anod spänning. 
Neonlampan slocknar och samtidigt går en ne
gativ impuls från anoden i vänstra trioden i 
steg I (Al)' enär anodspänningen på detta 
rör sjunker via kondensatorn Cl till ingången 
av flip-fIop-steg n. Därvid spärras trioden All' 
BlI blir ledande, neonlampan i steg n tän
der. Vid nästa negativa puls omskiftas läget 
på så sätt att en negativ puls spärrar Al vil-

ket tänder neonlampan i steg I. Lamporna i 
både steg I och n är nu tända, och nästa 
puls spärrar trioderna BI och BIl (negativ 
puls går vid C2 till trioden Bu) och neon
lamporna i steg I och II slocknar. Samtidigt 
går en negativ puls via en kondensator till 
ingången på fIip-fIop-steg III och spärrar 
vänstra trioden där, vilket medför att neon
lampan i detta steg tänder. 

Hur negativa pulser på ingången aven 
flip-fIop-kedja bestående av fyra steg kom
mer att ställa om spänningarna i de lika ste
gen visas i fig. 32. I denna fig. är också i 
varje flip-fIop-steg en symbol för neonlam· 
pan inritad i form aven cirkel. Fylld cir
kel markerar släckt neonlampa, ofylld cirkel 

Nya mätinstrument -på 
The Fourth International Instruments 
& Measurements Exhibition and Con/e
rence Stockholm 15-23 September 1956. 

(Forts. från nr 11/56) 

Oscilloskop m. m. 

Att det på svenska marknaden för närvarande 
finns en uppsjö av oscilloskop att välja på, 
såväl serviceoscilloskop som ' mera påkostade 
oscilloskop för laboratoriebruk och vetenskap
liga ändamål, framgick med all önskvärd 
tydlighet av IM-utställningen. Praktiskt taget 
alla nyheter från Tektronix, Philips, Siemens 
m.fl. på detta område som tidigare anmälts 
i denna tidskrift under rubriken »Radioindu
strins nyheter» fanns med på utställningen. 
Ett par tidigare ej behandlade nyheter är dock 
att notera: 

Siemens & Halske AG, Tyskland, har up
penbarligen tagit amerikanska oscilloskop som 
förebild för ett nytt tvåstråleoscilloskop »Os
cillar Il» med 13 cm bildrör och med utbyt
bara y-förstärkare. Två typer av y-förstärkare 
kan anslutas, en växelspänningsvariant med 
frekvensområde 2 Hz-3 MHz och känslighet 
0,8 mm/mV (topp till topp) och en likspän
ningsvariant med frekvensområde 0-200 kHz 
och känsligheten 2 mm/mV (topp till topp). 
Tidavböjningen har 8 steg, svephastigheten 
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kan varieras från 80 ms/ cm-O,3 fAs / cm. 
Svepexpansion med upp till 6 ggr bildrörets 
diameter kan erhållas. 

Ett nytt oscilloskop WM5A från EMI Elec
tronics Co Ltd i England demonstrerades av 
ingenjörsfirman M Stenhardt, Stockholm. 
y-förstärkaren i detta oscilloskop har band
bredden 0-25 MHz (6 dB). I instrumentet 
ingår en triggbar pulsgenerator med stigtid 
0,001 fAs och med pulsfrekvens 50-150 Hz. 
Vidare ingår det ett tidsfördröjningsfilter för 
max. 0,6 fAS tidsfördröjning. Tidavböjning i 
11 områden med sveptider från 20 mfAs upp 
till 0,1 s. 

Av samma företag demonstrerades också 
ett annat oscilloskop från EMI, typ WM2 med 
måttligare ytterdimensioner. y-förstärkningen 
i detta oscilloskop är omkopplingsbar, 10, 20 
eller 50 gånger, med övre gräns frekvens vid 
20, 10 resp. 4 MHz. Triggad eller frisväng
ande tidavoojning med svep hastigheter från 
1,5 fAS upp till 0,15 s i 11 områden. 

Siemens & Halske AG i Tyskland visade 
elektronkopplare för dubbelspårsregistrering 

med enkelstråleoscilloskop. I denna ingår en 
bredbandförstärkare för frekvensområdet 2 
Hz-lO MHz (± 3 dB). Omkoppling mellan 
förloppen kan antingen ske periodiskt utan 
samband med oscilloskopets frekvenssvep med 
omkopplingsfrekvens 150-200 Hz eller 80-
120 kHz eller också i synkronism med tidav-

Fig. 7. Apparatur med katodstrålerör för lo
kalisering av fel i ankare till elektriska små
motorer. Tillverkas av DISA Elektronik. 
Svensk representant: Elektronikbolaget AB, 
Stockholm. 
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lt71 A leder 
k::::1...-.I B spörror 

A B 
I"JI A spörrar 
LJ:::::"J B leder 

o Lampan tänd 

• Lampan slOckt 

Fig. 32. Spänningen i olika punkter aven flip-flop-kedja bestående av fyra flip
flop·steg i serie, då olika antal negativa impulser påföres första steget. Se texten. 

markerar tänd lampa. I en kedja av flip-flop
steg använd som binär räknare betyder en 
tänd neonlampa i ett steg siffran »1», släckt 
lampa betyder »0». Första flip-flop-steget 
svarar mat siffran längst till höger i ett bi
närt tal; steg nr 2 svarar mot siffran näst 
längst till höger osv. 

böjning i oscilloskopet. Härvid sker avsök
ning av de båda - förloppen som skall under
sökas alternerande, varann at svep återger så
lunda förlopp l, varann at förlopp 2. Triggning 
från tidavböjningen kan ske inom svepfrek
vensområdet 50 Hz-500 kHz. 

Exempel på specialoscilloskop visades på 
utställningen. Exempelvis hade det danska 
företaget DlSA Elektronik en apparatur av
sedd för lokalisering av olika förekommande 
fel i ankare till elektriska smårnotorer. Prin
cipen är att provankaret bringas att rotera i ett 
permanent magnetfält. Under ankarets rota
tion induceras spänningar i ankarets poler. 
Dessa spänningar tages ut från lameller på 
ankarets kommutator, spänningsvariationerna 
framträder på bildrörets skärm. Med ledning 
av den inducerade spänningens karaktär kan 

Fig. 8. Elektronkopplare för dubbelspårsregi
strering med enkelstråleoscilloskop. Tillver
kare: Siemens. 

Med ett flip-flop-steg kan man tydligen 
räkna en impuls (»0» eller »1») med två 
flip-flop-steg kan man räkna 1+2 = 3 pulser 
med tre steg l + 2 + 4 = 7 pulser med 4 . steg 
1+2+4+8= 15 pulser osv. Eller matema
tiskt uttryckt med n steg kan man räkna 
n2-1 pulser. (Forts.) 

man dra slutsatser beträffande ev. fel i anka
rets lindning. 

Samma företag visade också ett annat spe
ciaioscilloskop av dubbelstråletyp med utbyt
bara förstärkare för mätning och registrering 
av tryck i förbränningsmotorer, torsionssväng
ningar och andra svängningar i maskinele
ment, rörelse, gas- och vätskehastighet m.m. 
y·förstärkaren i detta oscillQskop är en lik
strömsförstärkare med stigtid bättre än l fls. 

Mätbryggor 

En universalbrygga, typ B 221, med ovanligt 
stort mätområde tillverkad av Wayne & Kerr 
Laboratories i England, demonstrerades av 
Elektronikbolaget AB, Stockholm. Mätområde : 
0,0001 pF-IO flF. Induktans: l mH-oo i 7 
områden. Konduktans: 0--100 mS. Avläsnings-

Fig. 9. Universalbrygga med osedvanligt stort 
mätområde. Tillverkat av Wayne & Kerr La
boratories. Svensk representant: Elektronik
bolaget AB, Stockholm. 
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Viktigt meddelande 
till RT:s läsare 

Detta nummer är det sista i 
1956 års årgång. Det är nu dags 
att förnya prenumerationen på 
RT. och med detta nummer 
medföljer därför ett inbetal
ningskort. 

I år erbjuder vi våra prenumeranter - gam
la och nytillkommande - som särskild för
mån att få köpa RT:s Radiohandbok 1957 
(se sid. 21) till ett väsentligt nedsatt pris, 
nämligen kr. 2:50. (Bokhandelspriset är 4:-.) 

Boken, som beräknas kunna distribueras i 
februari nästa år, kan beställas till det ned
satta priset endast i samband med att prenu
merationsavgiften för 1/1- eller 1/2-år in
sändes. Priset för l/l-årsprenumeration + 
RT:s handbok är kr. 18: -, för 1/2-årsprenu
meration + RT:s handbok kr. 10: 75. Detta 
belopp insändes med det inbetalningskort som 
medföljer detta nummer. 

De prenumeranter som inte vill begagna sig 
av möjligheten att få RT:s radiohandbok till 
nedsatt pris kan med samma inbetalnings
kupong insända det ordinarie beloppet för pre
numeration, som är för l/l-Ar kr. 15: 50 och 
för 1/2-år kr. 8: 25. 

Tappa inte kontakten med utvecklingen på 
det radiotekniska området! Den kontakten 
uppehåller Ni lättast genom att regelbundet 
läsa RT. Om Ni prenumererar på tidskriften 
riskerar Ni inte att som vid lösnummerköp bli 
utan ert exemplar. Det blir också betydligt 
billigare! 

Fig. 10. Laboratorieoscilloskop WM5A från 
E.M.l. Electronics Co. Ltd. Svensk represen
tant: M Stenhardt Ingeniörsfirma AB, Väl
lingby. 

mekanismen i detta mätinstrument är rätt ori
ginellt och utformat så att avläsningsfel prak
tiskt taget är uteslutet, mätvärdet avläses di
rekt och decimalkommat placeras automatiskt 
på rätt plats av omrAdesomkopplaren. 
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TEKNISKT 

SEK:s normer för maximalt tillåten utstrålning 

från UKV -mottagare 

När frekvensbandet 87,5-100 MHz för frek. 
vensmodulerad rundradio och banden 47-68 
MHz och 179-216 MHz för television togs 
i bruk, aktualiserades problemen kring stÖ· 
rande utstrålning från TV- och FM-mottagare. 
Främst har dessa problem framträtt under 
försökssändningar av television i Göteborg, 
där störande utstrålning på oscillatorfrekven· 
sens andra överton från FM·mottagare har 
kunnat iakttas. Av denna anledning begärdes 
från radiobranschen och Telestyrelsen att nor· 
merade metoder för uppmätning av strålning 
från radiomottagare snarast skulle utarbetas 
och att tillåtna störnivåer skulle fastläggas. 

SEK har nu utarbetat ett förslag till nor· 
mer. För frekvensområdet upp till 30 MHz 
överensstämmer de föreslagna normerna med 
IEC:s normer. Mätmetoderna för högre frek· 
venser, som utvecklats av Telestyrelsen, avvi· 
ker däremot från de av IEC föreslagna mät· 
metoderna. Fördelen med de föreslagna sven· 
ska metoderna är att mätning'B!rna kan göras 
i normala laboratorieutrymmen. De av IEC 
föreslagna metoderna kräver betydligt större 
utrymmen för att tillförlitligheten skall bli 
acceptabel. Den svenska metoden har presen· 
terats inom IEC och har . därvid rönt stor upp· 
märksamhet. Det uppges att förutsättningar 
föreligger att metoden skall kunna accepteras 
jämsides med de andra IEC·metoderna. 

r~g~;;;~l 
I generator I --I 
L ____ .-1 I 

I 
I 

De föreslagna värdena på tillåten utstrål· 
ning har valts både med hänsyn till vad som 
f.n. kan anses rimligt ur störningssynpunkt 
och till vad existerande mottagarkonstruktio. 

ner kan uppfylla. 
l det följande återges SEK:s förslag till 

normer för max. tillåten utstrålning på frek· 
venser över 30 MHz. 

Inledning 

Två ev. tre mätningar utföres vid varje frek· 
vens, nämligen: 

l ) mätning av den effekt som den strålan· 
de mottagaren tillför en till mottagaren anslu. 
ten, rätt avslutad antennkabel, 

2) mätning av den utstrålade effekt motta
garchassiet tillsammans med en ca 1/ 4 våg· 
längd lång, rätt avslutad antennkabel ger i 
maximiriktningen, 

3) i förekommande fall mätning av utstrål· 
ningen i maximiriktningen med inbyggd an
tenn ansluten. 

Utstrålningen anges i effekt eller fältstyr. 
ka i fritt rum. 

Sambandet mellan utstrålad effekt (P) och 
fältstyrka i fritt rum (E) på avståndet (d) 

fås enligt formeln 
E=7VP/ d 

varvid det strålande systemet betraktas som en 
halvvågsdipol. För avståndet 3 m motsvaras 

I StoppfIlter 

mottagare. . -- - - - --~Mottagare I Möt- f-Q Antennkabel ~~ I 
Avslutning 

Fig. 1. Anordning för mätning av utstrålad effekt via an· 
tennkabeln till UKV rundradiomottagare. 

Snitt A-A Snitt 8-8 

Fig. 2. Stoppfilter för UKV·band JII. 

• ödes 

Möss'ngs
bricka 

exempelvis en utstrålad effekt av -50 dB 
(m W) aven fältstyrka i fritt rum av ca 235 

{hY/m. 

Mätning av utstrålning på oscillator
frekvens och dess övertoner 

1) Mätning av utstrålad effekt via 
antennk.abeln 

Till mottagaren anslutes en rätt avslutad an· 
tennkabel med den karakteristiska impedans 
mottagaren är avsedd för. Avslutningen ingår 
i ingångskretsen till en mätrnottagare, som 
antingen är direkt kalibrerad i inmatad effekt 
eller för varje mätning kalibreras från en ytt· 
re till mätmottagaren anslutbar signalgenem
tor. Vid mätning på en mottagare med sym· 
metriskt antennuttag måste vissa försiktighets. 
mått iakttagas. Kabeln och kabelavslutningen 
bör sålunda ha god symmetrisk uppbyggnad 
och tillfredsställande skärmning. Asymmetriskt 
utgående vågor från mottagaren förhindras 
lämpligen genom att låta den vid mottagaren 
närmast befintliga delen av antennkabeln pas
sera ett rörformigt utfört stoppfilter av kvarts
vågstyp. Anordningen framgår av fig. 1. Den 
symmetriska uppbyggnaden och stoppfiltrets 
riktiga avstämning kontrolleras genom att vid 
mätningen polvända den symmetriska kabeln 
vid anslutningen. Utslaget på niätmottagaren 
skall därvid ej ändras och ha ett minimum. 
I fig. 3 visas uppbyggnaden aven symmetrisk 
avslutning för impedansen 250 ohm samt i Hg. 
2 uppbyggnaden av . ett stopp filter för band 
III. 

2) Mätning av från mottagarchassiet utgående 
strålning vid användning av yttre antenn 

Mottagaren placeras tillsammans med en fält
styrkemätare på ett utrymme som är jämnt 
och utan reflekterande föremål. Det har vi
sat sig möjligt att utföra dylika mätningar 
inomhus. Mottagaren och fältstyrkemätarens 
antenn, vilken senare bör vara horisontell, 
placeras i rummets mittparti, ca 1,5 m över 
golvet, med ett inbördes avstånd av ca 3 m . 
Nätsladden från mottagaren får löpa vertikalt 
ner, och insättande av filter i tlen är normalt 
ej nödvändigt. 

Mottagaren utan antennkabel vrides i olika 
riktningar tills maximalt utslag erhålles på 
fältstyrkemätaren. (Det har visat sig att nor
malt endast vridning i horisontell led er
fordras.) Därefter anslutes till mottagaren en 
rätt avslutad antennkabel med den karakte
ristiska impedans mottagaren är avsedd för. 
Antennkabelns riktning och elektriska längd 
varieras därefter - den senare lämpligen med 
tillhjälp av det tidigare beskrivna rörfiltret 
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Fig. 2. Ja-Va·kurvor för slutrör EL S6. 
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Fig. 3. la-Ya-kurvor för slutrör EL S6. 
Vg2 = 100 V. 
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Fig. 6. Vg1-Vg2·kurvor 
för slutrör EL S6. 
V,,=150 V. 
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Fig. 7. Vg1-Vg2-kurvor 
för slutrör EL S6. 
Va = 100 resp. 170 V. 

RT:s HANDBOKSBLAD 

Fig. S. Slutsteg utan ut
gångstransformator med 
2 stycken rör EL86. 
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R A D o T E K N S K A NOMOGRAM 

Av 
ingenjör 

H LÖÖW 

Nomogram för beräkning 
av kapacitans 

Formeln för beräkning av kapacitansen C 
hos en luftisolerad kondensator med n belägg 
med arean A (cm2) och med plattavståndet 
d (mm) är 

C= (n-l)O,SS' A/d 

Nomogrammet på motstående sida gäller 
för beräkning av kondensator med luft som 
dielektrikum. Man utgår från antalet plattor 
(n-skalan) och avståndet i mm mellan. två 
intilliggande plattor (d-skalan). Man erhåller 
då ett visst värde på a-skalan, som tillsammans 
med det aktuella värdet på arean i cm2 (A
skalan) ger kapacitansen i pF. I nomogrammet 
är inritat ett exempel med n = 10, d = 0,5 mm 
och A = 10 cm2• 

Om annat dielektrikum än luft användes 
får man multiplicera det ur nomogrammet 
erhållna kapacitansvärdet med dielektricitets
konstanten för materialet. 

Dielektricitetskonstanter för vanligen före
kommande material är medtagna i tab. 1. Di
elektricitetskonstanten är delvis -temperatur
beroende för fasta isolationsmaterial, den 
ökar i allmänhet vid stigande temperatur. 
För keramiska isolationsmaterial kan tempe
raturkoefficienten dock ofta vara negativ. För 
gaser är temperaturkoefficienten konstant. 

I tabellen medtages även approximativa 
värden för genomslagshållfastheten, uttryckt i 
kV /mm materialtjocklek. Detta värde är ej 

Acm2 

Fig. 1. Vid beräkning aven vridkondensators 
kapacitans utgår man från antalet plattor, 
arean A och avståndet d. 

konstant utan varierar genom inverkan av 
bLa. temperaturen, isolationsmaterialets tjock
lek, yttre tryck osv. 

Exempel; 

En kondensator med luft som isolationsmate
rial består av 10 st 10 cm2 plattor. Avståndet 
mellan plattorna är l mm. Hur stor är ka
pacitansen? Ur nomogrammet erhålles för 
n = 10, d = l mm, A = 10 cm2, kapacitansen 
C=SO pF. 

Enligt tab. l tål kondensatorn max. 3,2' 
'1 k V = 3,2 k V toppspänning utan över
slag. Fordras högre genomslagshållfasthet 
måste d ökas och därmed även. antingen an
talet plattor eller plattstorleken för att kapa
citansen skall bli oförändrad. Skall konden
satorn arbeta med växelspänning, överlagrad 
på en liks{'änning, måste till likspänningen 
adderas toppvärdet av den överlagrade växel
spänningen. 

Tab. 1. Elektriska data för isolationsmaterial 

Material 

Bakelit 
Calan 
Calit 
Ebonit 
Glas 
Glimmer 
Kvarts 
Luft 
Mycalex 
Nylon 
Papper 

» (impr.) 
Plexiglas 
Polyvinylklorid 
Porslin 
Steatit 
TrolituI 
Vakuum 

ReJ. dielektri
citetskonstant 

5,5-7,5 
6,6 
6,5 

2,0--3,5 
3-16 
4-S 

4,5-4,7 
l 
S,O 
3,6 

1,8--2,6 
3,5-6 
3,5-5,4 
3,0- 3,4 
5,0--6,7 
4,1- 5 
2,2-2,5 

l 

vt:uu.lnslags
hållfasthet 

kV/mm 

8--10 
40 
40 

10--30 
12-20 
20--60 

3,2 
14 
12 
15 
30 

50 
36 

20--30 
50 
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R Ö R o C H T R A N S STORDATA 

Slutrör EL 86, UL 86 

EL 86 är konstruerat för användning i slut
steg utan utgångstrans'formator (single·ended 
push.pull). I sådana steg fordras av rören hög 
anodström vid låg anodspänning, hög isola
tionsresistans mellan glödtråd och katod och 
låg skärmgallerström. 

Kurvorna gäller även för rören UL 86 och 
PL 86, enda skillnaden är data för glödspän· 
ning och ·ström. För UL 86 är glöd spänning
en = 45 V och glöd strömmen = 0,1 A och för 
PL 86 är motsvarande värden 15 V resp. 300 
mA. 

I tabellen över driftdata har medtagits vär· 
den dels för en sinusformad insignal (enkel 
ton) och dels för två sinus formade insignaler 
med ·6amma amplitud men olika frekvens 
(dubbel ton) . 

"""X 22 

Glödtrådsdata 

Glödspänning 
Glödström 

Kapacitanser 

Anod·katod 
Anod -styr galler 
Styrgaller·katod 
Styrgaller.glödtråd 

6,3 V 
0,76 A 

6pF 
0,6pF 

12pF 
0,25 pF 

~ 
91~92 

k,g3 f f 

l~ 
I och sockdkopp· 

J ling för slutrör 

i ~ IFig. I.Måttskiss 

~ ___________________________ '_"'_'~EL86. 

Maximaldata 

Anodspänning 
(vid la = O) .... 550 V 
(vid In=l=O) .... 250 V 

Max. anodförlust . 12 W 
Skärmgallerspänning 

Driftdata (l rör) 

Anodspänning (V n) . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. ... 170 V 
Skärmgallerspänning (V g2) ... . • .• • . ..• •. .. 170 V 
Styrgallerspänning (Vg1 ) •.•••••• , • .••••••• -12,5 V 
Branthet (S) ... . .......................... lOmA/ V 
Skärmgallerbranthet ............ . ......... . . 8 
Inre resistans (R I ) •....•••• ..... ..• . . . ...• 23 kohm 
Belastningsresistans (R.) ...... ............ 2,4 kohm 
Ingångsspänning (Vi) .... ... ... O 0,5 7,0 V 
Anodström (In) .............. 70 70 70 mA 
Skärmgallerström (lg2) 5 5 22 mA 
Uteffekt (Wo) .. .. .. .. .. .. .. 0,05 5,6 W 
Distorsion (dtot ) ••••••• •• .•....••••.•.•..•• • 10 % 

Driftdata (Se fig. 8) 

Anodströmkälla • . ..... . ............ . ......... . ... . 
Belastningsresistans .... ...... ... ........ ... ... .. . 
Ingångsspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Uteffekt ......................................... . 
Distorsion 

l Effektivvärde för var ton 

(vidlg2 =O) 550V 
(vidlg2 =l=O) 200 V 

Skärmgallerförlust 1,75 W 
Katodström 100 mA 
Gallerresistans . l Mohm2 

Spänning katod-
glödtråd (toppv.) 300\,1 

Spänning' katod-
glödtråd (positiv) 100 V 

Resistans katod-
glödtråd (negativ) 20 kohm 

2Vid aut. gallerförsp. 
3Likspänningskomponent 
max. 150 V 

Enkel ton 

300 V 
l kohm 
0,55 
0,05 

5,7 V 
4,8 W 
9,3 % 

Dubbel ton 

300 V 
lkohm 

O 2,85 VI 
5,9 W 
8,5% 
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Fig_ 3_ Symmetrisk avslutning för im
pedansen 250 ohm. 

Fig. 4. Mätning av utgående strålning från chassiet till UKV
mottagare. 

- mellan noll och en halv våglängd, tills 
maximalt utslag erhålles. 

. Kalibrering för detta utslag sker med till
hjälp aven signalgenerator och en från den
na matad horisontell halvvågsdipol, som pla
ceras på samma plats som mottagaren, lämp
ligen med mittpunkten där mottagarens osciI
latorrör befunnit sig. Halvvågsantennen vrides 
i horisontell led tills maximalt utslag erhål
les på fältstyrkemätaren och signalgeneratorns 
nivå injusteras tills samma utslag erhålles på 
fältstyrkemätaren som tidigare från motta
garen med ansluten antennkabel. Signalgene
ratorns uteffekt anger då, praktiskt sett, den 
i maximiriktningen utstrålade effekten från 
det avstämda mottagarchassiet. Mätanord
ningen framgår av fig. 4. 

3) Mätning av från mottagarchassiet utgående 

givits under pkt 2 förutom att den inbyggda 
antennen anslutes till mottagaren i stället för 
antennkabeln. 

Mätning av utstrålning på mellan
frekvensen och dess övertoner 

Dessa mätningar utföres på liknande sätt som 
mät_ningarna av utstrålning på oscillatorfrek
vens och dess övertoner. Se ovan. Strålningen 
framkallas genom att till antennkabelns av
slutning ansluta en signalgenerator som till 
mottagaren avger en signal med en tillgäng
lig effekt av l mW. Anpassning, symmetri 
osv. skall också här iakttagas. Anslutningen 
av signalgeneratorn har med streckning an
givits i fig. l och 4. 

Metoden är ej tillämplig vid användning av 
inbyggd antenn. 

strålning vid användning av inbyggd antenn Grafisk återgivning 

Mätningen utföres på samma sätt som an- För att grafiskt återge utstrålningen via an-

Internationella 
telestandardiseringsarbetet 

Från lE c: s årsmöte 

International Electrotechnical Commission, 
IEC, har under tiden 26 juni-6 juli hållit sitt 
stora årliga arbetsmöte, denna gång i Miin
chen. Mötet hade samlat ca 800 delegater från 
nära ett 30-tal olika länder, Den svenska dele
gationen bestod av 41 delegater med direktö
ren, tekn. dr l H erlitz som delegationens le
dare. 

Nedan ges en sammanställning över de vik
tigaste frågorna inom teletekniken som be. ' 
handlades. 

Torrbatterier 

Rekommendationer för torrbatterier omfattan
de standardspänningar, typbeteckningar för 
celler och batterier, standarddimensioner för 
olika slag av batterier samt provföreskrifter 
färdigbehandlades och fastställdes för utgi
vande som lE C-publikation. Arbetet fortsät
ter på bl.a. batterier för transistorer samt 
specifikationer för batterier i hörapp~rater. 
Vidare har standardisering av uttagen och an
slutningarna i samarbete med kommitten för 
radiokomponenter diskuterats. 

Radiokomponenter 

Ett stort antal specifikationer för olika slag 
av radiokomponenter såsom motstå'nd, konden
satorer och högfrekvenskablar har behandlats 
och i flera ' fall lett till förslag för slutligt 
godkännande av nationalkommitteerna. Arbe
tet fortgår med specifikationer för övriga ra
diokomponenter t_ex. kvartskristaller. Ett ar
bete för att fastlägga grundläggande villkor 
för framställande av tryckta kretsar har även 
upptagits. 

Elektronrör 

Kommitten godkände för utgivning som IEC
rekommendation standard för mättolkar för 
subminiatyrrör. 

Ett förslag för mätning av kapacitansen 
mellan elektroderna i rören har färdigställts 
för slutligt godkännande. 

Kommitten kommer att fortsätta sitt arbe
te med halvledare och därvid närmast behand
la definitioner, symboler och mätmetoder. 

Radio- och televisionsmottagare 

Ett för Sverige mycket aktuellt problem be-
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tennkabeln och från mottagarchassiet anges 
den utstrålade effekten uttryckt i dB (mW) 
som ordinata i lineär skala. Frekvensen ut
tryckt i kHz eller MHz anges som abskissa 
i logaritmisk skala. 

Tillåtna värden på utstrålningen 

Utstrålningen får ej överstiga de värden som 
anges i tab. 1. 

Tab. 1. Max. tillåtna värde på utstrålningen 
vid frekvenser över 30 MHz_ 

Frekvensområde Max. tillåten utstrålning 

30-- 47 MHz -30 dB (mW) 
47- 68 » -50 » 
68- 86 » -30 » 
86--100 » -50 » 

100--174 » -30 » 
174-216 » -50 » 
216--300 » -30 » 

handlades under Miinchen-mötet, nämligen 
störande utstrålning från FM- och TV-motta
gare. Den svenska delegationen lade fram en 
metod för uppmätning av strålningen på de 
högre frekvenserna som ådrog sig stort in
tresse. 

Vidare slutbehandlades och fastställdes som 
IEC-rekommendation mätmetoder för FM
mottagare. 

Säkerhet 

För att samordna arbetet på säkerhetsfrågor 
har inom IEC tillsats ett mindre utskott, vari 
bl.a. den svenske delegationsledaren är leda
mot. 

För enheten magnetisk flödes täthet har god
känts benämningen »Tesla». 

Under mötet diskuterades aktuella framtida 
uppgifter för IEC och det konstaterades, att 
en av de mest angelägna är standardisering 
inom tekniken för utvinning avelenergi ur 
atomkraft. Reslutatet av diskussionerna blev, 
att det gavs i uppdrag att påbärja standardi
seringsarbetet av elektriska och elektroniska 
mätinstrument för ·sådana anläggningar. 

Vidare diskuterades huruvida IEC skulle 
uppta på sitt program standardiseringen av 
elektriska komponenter inom servo tekniken 
m.m. 

1957 års stora arbetsmöte kommer att hål
las i Moskva, och Stockholm har nämnts som 
mötesplats för 1958. 
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Örat är till för alt höra med! 

Det som gör det så svårt att komma till rät
ta med high fidelity-begreppet definitionsmäs
sigt har till största delen sin rot i att det inte 
finns några entydiga normer för hur man skall 
mäta och bedöma nålmikrofoners eller hög
talares prestanda_ Särskilt högtalarmätning
arna blir med nödvändighet komplicerade ge
nom att de måste utföras under enahanda 
förutsättningar, dvs_ vanligen i speciella rum 
som har sådan väggbeklädnad att några ljud
reflexer från begränsningsytorna inte före 
kommer- För att bedöma en anläggnings egen
skaper ur high fidelity-synpunkt är man -
med undantag för förstärkarenheten som ju 
enkelt kan mätas ur olika synpunkter - hän
visad till att lyssna och till att lyssna kritiskt 
och med omdöme_ 

Till att börja med var det regel att high 
fidelity förväxlades med high frequencies. 
Fick man bara fram tillräckligt med höga to
ner var man nöjd, fast det största problemet 
vid high fidelityåtergivningen ligger i att få 
en ren, klart definierad bas. Förmågan att 
uppfatta höga toner är nu inte att uppfatta 
som en »naturkonstant»: den är tvärtom i 
hög grad beroende av åldern och avtar med 
denna_ Man kan få den egna förmågan i den 
vägen bestämd med vetenskapliga metoder hos 
Tekniska högskolans taltransmissionslabora
torium för en mindre kostnad_ För min del har 
en sådan undersökning givit till resultat att 
jag nu i fyrtioårsåldern hör upp till 13500 
Hz, enligt sakkunskapen ett bra värde som 
också omedelbart ger vid handen att jag inte 
med någon större energi deltagit i pistol
skytte. I så fall hade den övre gränsfrekvensen 
legat lägre och dessutom hade min hörselkur
va uppvisat ett mindre jämnt förlopp än vad 
nu är fallet. 

Den rätta utgångspunkten för alla som tän
ker investera pengar i en high fidelity-an
läggning är att man börjar med att få sin 
hörselförmåga undersökt. Är vederbörande i 
50-årsåldern kan han lugnt i exempelvis hög
talarfrågan stanna vid en enhet som återger 
toner upp till 12000 Hz. Det som ligger där· 

dB t-+ 

10 

-10 

-20 

-JO 

- 1.0 

över hör han med säkerhet inte och det är 
egentligen när man ger sig på väg över 10000 
Hz som de stora högtalarkostnaderna kommer. 
Att exempelvis gå upp till 20000 Hz är non
sens för de flesta, alldeles bortsett från att 
LP-skivorna sällan har något över 14000 Hz 
ingraverat och musiken inte har några väsent
liga komponenter ovanför 15 000 Hz. En re
produktionskedjas totala resultat är som be
kant alltid beroende av den svagaste länken 
och det är i det här avseende örat, som -
även om det glöms bort då och då både av 
hi-fi-frälsta och hi-fi-belackare - faktiskt är 
till för att höra med! 

Skivnytt 

Använd apparatur: Skivspelare: SELA typ 524 
med Ortofon C-huvud. Förstärkare: QUAD 
Acoustical för- och slutförstärkare. Högtalare: 
Axiom 80 med Goodmans ARU-filter i 100 
liters låda. 

Check and Double Check. High 
Fidelity Test Record. Westminster 
TRe. RIAA-kurva. Pris: 58:-. 
(Finns hos generalagenten Nordiska 
Musikförlaget i Stockholm.) 

Det är en test-skiva i mästarklassen, mer tek
niskt betonad än den förträffliga Vox-skivan 
»This is High Fidelity» (DL 130) som tidi
gare anmälts i denna spalt. Den upptar dels en 
rent teknisk del inledd med en 440 Hz-ton för 
kontroll av skivtallrikens hastighet med hjälp 
av normaltonstämgaffel, ett avsnitt med ett 
antal olika toner 05, 12, 10 etc. kHz ner till 
30 Hz) graverade på skivan enligt RIAA
kurvan; med hjälp av rörvoltmeter eller ett 
oscilloskop kan alltså prestanda för nålmikro
fon och korrektionslänkar iförförstärkaren 
kontrolleras. Ett annat avsnitt omfattar ett 
snabbt frekvenssvep från 15 000 till 30 Hz. 
Här kan man bilda sig en ungefärlig uppfatt. 
ning om högtalarens egenskaper: är den bra 
bör den ge ifrån sig en ljudstyrka som inte 
väsentligt varierar under svepet. Den tekniska 
delen av skivan avslutas med en 1000 Hz-ton, 

20 år 

JO år~ 
1.0 Or 

50 ör 

60 år 

Diagram visande hörseltrös
kelns förskjutning med ål
dern. Nollnivan anger förhål
landena i 20-årsåldern. De öv
riga åldersmarkeringarna i 
fig. anger den undre gränsen 
inom varje åldersdekad (30 år 
gäller således för dekaden 30 
-39 år). De anförda värdena 
får mera anses beteckna ten
dens än allmängiltighet: urva
let vid undersökningen var 
nämligen rätt litet (68, 70, 78, 
85 och 52 inom resp_ ålders
dekader). 

-50 

20 00 100 2m 500 Hz l 5 10 20kHZ 

inspelad med olika nivåer med 10 dB inbör
des skillnad. Med dess hjälp kan nålspetsens 
kondition, nålmikrofonens spänningsförmåga 
och anläggningens brumnivå värderas. 

Den mera musikaliskt betonade delen av 
skivan där alla inslag är hämtade ur West
minst ers ordinarie repertoar inleds med ett 
avsnitt ur Dvoraks Nya Världen-symfoni och 
uppvisar en dynamikkontrast på 60 dB; det är 
långt mera än vanligt bostadsrum tål. Två 
musikexempel ägnas tonomfånget: det går så 
långt ner som till D i kontraoktaven (36,7 Hz) 
och med violinfigurationer upp till trestrukna 
A (1760 Hz) med övertonregister upp till 
15 000. Transientåtergivningen kan utmärkt 
väl kontrolleras med bl.a. ett avsnitt ur Pro
kofieffs Peter och vargen, där bäcken, mili
tärtrumma och - framför allt - pukan fång
ats med imponerande klangfärgsriktighet. 

Har anläggningen till belåtenhet klarat av 
föregående prov kan man med välbehag av
njuta resten, som man kan betrakta som kon
trollskott på vad man ,redan vet. Här ges det 
nämligen olika exempel på pregnans och klar
het i återgivningen, på balansen mellan grund
och övertoner, på fyllighet och slagfrihet i 
ljudupptagningen osv. Det enda man saknar i 
denna översikt är ett musikexempel som är di
rekt valt med tanke på intermodulationsprov
ning. 

Skivan åtföljs aven textbok, som erbjuder 
en löpande kommentar till de olika avsnitten 
på skivan. Textboken inleds med en översikt 
av high fidelitys mål och medel (författad av 
John M Con/y, som hör till de klaraste hjär
norna på området). Den är i förhållande till 
sitt omfång den vettigaste, instruktivaste och 
mest välillustrerade utredning i detta ämne som 
jag hittills vilat mina kloka blå ögon på. Själv 
har jag tillbragt åtskilliga kvällar med den 
här skivan och jag tror att den välljudsintres
serade som underlåter att införliva den med 
samlingarna gör sig själv en otjänst alldeles 
i onödan. 

RICHARD STRAUSS: Don Juan 
och ROLF UEBERMANN: Kon . 
sert för jazzband och symfoniorkes
ter. Sauter-Finegans jazzorkester 
och Chicagos symfoniker, dir-: 
Fritz Reiner- RCA-Victor Ll6491. 
RIAA-kurva. Pris: 29:-. 

Den här skivan hör till de första som publice
rats i vårt land sedan RCA-Victor, det stora 
amerikanska grammofonbolaget, fick egen re
presentation här- Det är en utomordentlig ski· 
va att presentera sig med, en fullödig expo
nent för amerikansk ljudupptagningsstandard 
när den är som bäst. Chicago-orkestern dispo
nerar en av de bästa upptagningslokalerna i 
USA : förhållandet mellan direkt och reflekte
rat ljud är precis det rätta och ger en mycket 
tilltalande lyster och fyllighet åt orkesterns 
prestationer. Don Juan av Richard Strauss är 
som alltid hos honom ett veritabelt orkester
fyrverkeri och fast jag annars endast , med 
yttersta jämnmod förmår höra det framföras 
har jag inte kunnat låta bli att spela det gång 
på gång för den förträffliga upptagningens 
skull. Man behöver bara lyssna till den första 
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minuten på skivan för att vara ohjälpligt 
fångad: den intensiva stråkattacken, briljan
sen i bleckinsatserna och det magnifika, di
stinkta pukreproduktionen förfelar inte att 
göra verkan. Klockspelet har en viktig roll 
och det kommer fram, riktigt i styrka och 
klangfärg. De massiva tonmassorna är fånga
de med en klarhet och slaggfrihet som lyfter 
upp denna skiva bland de tio bästa av de nära 
femhundra jag har hört i år. 

Baksidan är ett märkligt stycke musik, ett 
ur artistisk synpunkt kanske inte helt lyckat 
försök att kombinera en jazz- och en symfoni
orkester. Det bjuds på en del jazzmusikfor
mer (bl.a. blues, boogie-woogie och mambo ) , 
där jazzorkestern spelar huvudrollen, både 
ljudstyrkemässigt (den har efter seden i bran
schen bara två nyanser: starkt och in· i-helsike
starkt) och konstnärligt. Men det låter över
dådigt: de fräna bleckinsatserna, den trån
sjuka, klagande klangen från saxsektionen, 
batterivisparnas diskreta tassande mot trum
skinnet, de talrika effektinstrumenten i den 
avslutande latinamerikanska mambon, de sam
lade väldiga kraftutbrotten från de båda or
kestrarna tillsammans, allt är perfekt fångat 
och överlägset skickligt återgivet. Det är allt 
som allt en trevlig och omväxlande skiva, som 
inte kommer att stå ospelad i skivhyllan. Den 
amerikanska skivpressningen som jag har haft 
till mitt förfogande vederlägger allt tal om att 
europa pressade skivor skulle vara överlägsna: 
skivytorna är absolut tysta. 

PETER TJAJKOVSKIJ : Konsert 
nr 1 b-moll för piano och orkester. 
Solist: Emil Gilels, Chicagos sym
foniker, dir.: Fritz Reiner. RCA
Victor LM-1969. RIAA·kurva. Pris : 
29:-. 

Föreliggande skiva är den tionde i min sam
ling av Tjajkovskijs b·mollkonserter och utan 
all jämförelse den bästa. I avgörande grad 
beror detta på den sovjetryske solisten Emil 
Gilels. Hans teknik är knappast av denna 
världen och hans gestaltningsförmåga och 
förtrogenhet med den äkta Tjajkovskij-tradi
tionen av sådan klass, att han lyfter upp hela 
konserten på ett ,plan, där den annars mera 
sällan brukar förekomma. Man behöver bara 
lyssna på inledningen, som trots att jag hört 
den åtskilliga gånger för mycket, aldrig för
felar att göra intryck och fängsla, eller på fi
nalen som spelas i våldsamt tempo men ändå 
med bibehållen stadga och balans. Om ljud
upptagningen gäller rent allmänt vad som sa
des om föregående skiva - det är ju samma 
orkester och samma upptagningslokal - och 
speciellt att solisten är aningen för domine
rande. I den frågan är emellertid jag själv 
något jävig: jag har själv för några år sedan 
spelat in samma konsert med samma solist på 
det svenska Metronombolaget och råkat ut för 
samma fatalitet, till stor del beroende på att 
solisten har en mycket bestämd uppfattning 
om vem som skall höras. I mitt fall avstanna
de meningsutbytet, som stundtals fördes med 
anmärkningsvärd hetta, till följd av språk-

(Forts. på sid. 38) 

Elektrofons nya »takhögtalare» är avsedd att 
monteras tätt under taket i ett hörn. 

Nya högtalare
ideer 

o 

A tergivning av höga tonfrekvenser i ett hög
talarsystern är huvudsakligen beroende av 
själva högtalarsystemets konstruktion. 

Däremot är återgivningen av frekvenser un
der ca 200 Hz mera en fråga om högtalarIå
dans konstruktion än av högtalarsystemets. 
HögtalarIådor för god återgivning av frekven
ser ner till 30--40 Hz konstrueras antingen 
med bashorn (»labyrint») eller med basreflex
kammare. Båda dessa lådtyper blir med hit
tills tillämpad konstruktionspraxis relativt 
skrymmande och dyra. 

Undersökningar utförda på Kungl. Tekniska 
Högskolan av civilingenjör Stig Carlsson har 
emellertid visat att man kan avsevärt minska 
dimensionerna för basreflexlådor och ändå 
få förstklassig basåtergivning. Metoden, som är 
patentsökt, innebär att man genom att offra 
en del av verkningsgraden vid låga frekven
ser (som lätt kan kompenseras med bashöj
ning i förstärkaren) kan erhålla en jämn bas
återgivning. En reduktion av distorsionen i 
basregistret lär också vara möjlig enligt denna 
metod. 

H(jg!. 184 cm (jver golv 

240 cm 

[r~=· 
Mikrolonl"öjd 160 cm över gelv 

Fig. 1. Med denna uppställning av högtalare 
och mikrofon (läge l, 2 och 3) erhölls dc 
frekvenskurvor som återges här intill. 
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Elektrofon AB, Stockholm, har i modifierad 
form tillämpat den nyss antydda metoden på 
en högtalarlåda med en baskammarvolym av 
endast 24 liter. Lådan är gjuten i en speciell 
massa som tack vare de små låddimensionerna 
och den speciella utformningen med icke pa
rallella ytor ger ett hölje praktiskt taget utan 
lådresonanser, vilket uppges resultera i sär
skilt god transientåtergivning. Lådan är av
sedd att placeras i ett takhörn, vilket ger en 
förstärkning av de lägsta frekvenserna med 
8 dB. Desutom bidrar denna placering till en 
jämn fördelning i lokalen av de höga tonerna. 

De höga tonerna återges av tre högtalarsy
stem riktade åt olika håll. Vinklarna är be
räknade så, att de höga tonerna direkt och 
genom reflexion mot tak och väggar spridas 
jämnt i rummet. Resultatet framgår av de tre 
frekvenskurvorna med olika mikrofonplace
ring som visas i fig. 1. Dessa kurvor är upp
tagna med svepton i ett ganska odämpat rum 
och med högtalaren placerad ungefär mitt 
emellan golv och tak. Mikrofonplaceringarna 
framgår av den lilla skissen t.v. om kurvorna. 

RT har erhållit ett exemplar av denna hög
talare för prov. Subjektiva lyssningsprov i la
boratorium gav vid handen att förvånansvärt 
god basåtergivning erhölls med en bashöjning 
av ca 6 dB i förstärkaren. 

Ytterligare jämförande prov med högtalar
systemet utförda i AB Gösta Bäckströms hi-fi
salong gav vid handen att ljudåtergivning med 
detta högtalararrangemang kunde tävla även 
med betydligt dyrare (och betydligt mera 
skrymmande) högtalarsystem. Även utan bas
höjning fås en god ljudbalans; den låga verk
ningsgraden hos högtalaresystemet kräver 
dock åtminstone dubbla eller tredubbla effek
ten för likvärdigt ljudintryck. De större mem
branrörelser som då krävs ger vid höga ljud
nivåer viss intermodulation, vid 'lägre ljudnivå 

erhålles förnämlig kvalitet. 
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Prima hi-fi-anläggning_ Längst fram: »Tryckt» förförstärkare (beskrives i denna artikel). 
Till vänster: FM-tillsats (beskrevs i RT nr 12/ 1955). I bakgrunden: 10 W »tryckt» effektför
stärkare beskrevs i nr 10/ 1956). 

BYGG SJÄLV: 

Förförsfärkare med tryckt 
ledningsdragning i byggsats 
E L F A R a d i o o c h T e I e
v i s i o n A B har låtit kon
struera en förförstärkare av
sedd för den i RT nr 10/56 be
skrivna 10 W hi-fi-förstärka
ren från M u II a r d s. Den 
kommer väl till pass för den 
som vill utnyttja denna för
stärkare för grammofonavspel
ning. 

M an brukar ofta vid hi-fi-anläggningar ord. 
na så att man får utrustningen uppspaltad 
i ett antal fristående enheter. Orsaken här
till är att man ogärna vill bygga ihop exem
pelvis högtalareIådan med grammofonverket 
p.g.a. risken för akustisk återverkan från hög
talare till nålmikrofon. 

20 

Sedan vill man gärna placera skivspelaren 
lätt tillgänglig för avspelning men däremot 
passar det inte alltid att ställa upp en stor 
förstärkare i omedelbar anslutning till gram
mo fon verket. Å andra sidan vill man gärna ha 
kontrollerna för volym, diskant och basregle· 
ring belägna helst i omedelbar anslutning till 
nålmikrofonen. 

Konsekvensen blir att man placerar en för· 
förstärkare med kontroller för volym, bas- och 
diskanthöjning i anslutning till grammofon. 
verket, medan effektförstärkaren placeras på 
något undangömt ställe i rummet. Högtalare. 
lådan placerar man på ett ur akustisk syn
punkt lämpligt ställe, vanligen i ett hörn av 
rummet. 

Tidigare har i denna tidskrift beskrivits ett 
flertal effektförstärkare, senast en 10 W hi-fi-

förstärkare i byggsats från MullartI'. Denna 
är försedd med en 'panel med kontroller för 
volym samt för bas- och diskantreglering. 
Däremot saknas korrektionsfilter för olika in· 
spelningskurvor. Förstärkningen är också otill· 
räcklig för det fall att man har dynamisk nål· 
mikrofon. 

Här skall beskrivas en av ELF A utvecklad 
förförstärkare med tryckt ledningsdragning 
speciellt lämplig att användas i anslutning till 
Mullards effektförstärkare. Denna förförstär· 
kare höjer dels signalnivån och ger samtidigt 
frekvenskorrigering för 78-varvsskivor resp. 
mikrospårskivor. 

Principschemat 

Principschemat visas i fig. 1. Som synes in· 
går det i förförstärkaren en pentod, ett EF86. 
Förförstärkaren är försedd med fyra separata 
ingångar, två för radiomottagare (ev. FM-till
sats), en för nålmikrofon och en för vanlig 
mikrofon. Med hjälp aven omkopplare 01 
kan man ansluta endera av dessa ingångar 
till förstärkarröret. 

Med omkastaren 01 i läge »LP» och »78» 
inkopplas ett RC-nät mellan förstärkarrörets 
anod - och gallerkrets, varigenom frekvenslre
roende spänningsmotkoppling uppstår, vilket 
ger frekvenskurvor lämpliga för grammofon
spelning av 78·varv resp. mikrospårskivor. I 
anodkretsen är vidare inlagda RC-nät som ger 
erforderliga regleringsmöjligheter för höjning 
resp. sänkning av bas och diskant (R1 resp. 
R2 )· 

Fig. 2 visar de frekvenskurvor som erhålles 
vid avspelning dels med omkopplaren 01 i 
läge »78» och dels i läge »LP». Fig. 3 visar 
gränserna för den bas- resp. diskanthöj
ning eller -sänkning som kan åstadkommas 
genom att potentiometrarna RI resp. R2 va
rieras. Som synes kan nära 20 dB höjning 
eller sänkning av basen resp. diskanten er
hållas, dvs. väsentligt starkare regleringsom
råde än vad den i effektförstärkaren inbygg. 
da tonkontrollen medger. 

Anodspänningen är avsedd att uttagas från 
Mullards effektförstärkare i den punkt som 

l 10 W hi-fi-förstärkare med tryckt lednings. 
dragning i byggsats. RADIO och TELEVI· 
SION 1956 nr 10 s. 33. 

dB dB max. bas m x. disk. 

10 10 

LP 

76v. 

O O , ~ 

-')J -10 
mi[l .. bas 

n;iqo giSk. 

20 !jO 'IJO 200 500Hz 1 5 10 2OI4-Iz 
-20 

20 50 'IJO 200 500Hz 1 2 5 10 20kHz 
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Fig. 2. Frekvenskurvor som i förförstärkaren erhålles med om. 
kopplaren 01 i läge »78» och i läge »LP». 

Fig. 3. Gränserna för den bas- resp. diskant-höjning eller -sänk
ning som kan erhållas i förförstärkaren genom att potentio
metrarna R1 resp. R2 varieras. 
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i schemat anges med +b (se RT nr 10/56 
s. 33), där spänningen normalt skall vara 
305 V. Anodströmmen som uttages till för
förstärkaren är endast 0,6 mA varför man inte 
behöver ,bekymra sig för att inte anodspän
ningsaggregatet skall stoppa för den ökade 
belastningen. Glödströmstilledningarna till 
förförstärkaren anslutes till glödströmsstiften 
på någon av effektförstärkarens rörstift. 

Mellan förförstärkaren och effektförstärka
ren kan utan risk för diskantbeskärning an
vändas en skärmad kabel (koaxialkabel ca 
60 pF /m), med en längd av upp till 5 m. 
Risken för att brum skall inkomma ökar dock 
med ökande kabellängd varför man bör hålla 
nere kabellängden i möjligaste mån. 

Det visade sig att minsta brum erhålles om 
man använder skärmen i koaxialkabeln som 
återledare för minus anod spänning mellan 
förförstärkare och effektförstärkare. Ett så
dant arrangemang är emellertid inte särskilt 
tilltalande om man har anledning att då och 
då skruva på och skruva av kabelns anslut
ningsdon till förförstärkaren ty man får med 
avskruvat anslutningsdon en del av anodspän
ningen mellan skärmen och förförstärkarens 
chassi, vilket kan vara en smula obehagligt. 
I så fall får man nog ta en separat minusled
ning dragen mellan anslutningsdonens chassi
anslutningar. Denna ledning bör då följa ka
beln för att det inte skall uppstå någon brum
upptagande slinga. Se fig. 5. 

Så länge det är fråga om fast monterade 
enheter, kan man dock lugnt låta minus anod
spänning gå fram genom koaxialkabelns 
skärm. 

I och med att man har volymkontroll, samt 
bas- och diskantreglage på förförstärkaren 
bortfaller behovet av motsvarande reglage på 
effektförstärkaren. Man går därför in direkt 
på styrgallret på EF85 i effektförstärkaren, 
de komponenter som är anbringade på effekt
förstärkarens panel bortkopplas helt (se 
fig. 5). 

För det fall att man vill ha kvar kontroller
na på effektförstärkaren kan man gå direkt 
från punkten A i schemat för förförstärkaren 
till ingången på effektförstärkaren. Alla kom
ponenter iförförstärkaren t.h. om den streck
prickade linjen i schemat i fig. l bortfaller då. 

Fdrf:)rstör korp 

Mj~r. 

~~~·r ~~~"""<:::::J+---~ 

Il 

Bos Volym 

nu effekt
förstörkore 

DIstansrör 

Fig. 1. Principschema för förstärkaren samt monteringsskiss. 

Fig. 4. Så här ser den färdiga förförstärkaren ut. Nätströmbrytaren längst till vänster är avsedd 
att ersätta nätströmbrytaren i effektförstärkaren. 

Man utnyttjar då endast omkopplaren 01 i 
förförstärkaren. Volym, bas och diskant stäl
ler man då in med rattarna på effektförstär
karens panel. Se fig. 6. 

Man kan nu fråga sig om man inte kunde 
överflytta volym, bas- och diskantkontrollerna 
från effektförstärkaren i befintligt skick till 
förförstärkaren och koppla in den direkt i 
anodkretsen på EF86 i förförstärkaren. Det 
är dock tveksamt om man kan rekommendera 
detta enär man får så pass hög impedans på 
utgången av förförstärkaren att risken för 

Kabel, 
IY'Cx 5m 

Effektförsl. För förstörl<Qre 

brum och diskantbeskärning blir överhängan
de. Längden på kabeln mellan förförstärka
re och effektförstärkare bör då i varje fall 
inte överstiga ca l m längd. 

Känsligheten hos förförstärkare + effektför
stärkare är ca 100 m V räknat från radioin
gångarna, ca 50 mA från grammofoningång
en och ca la m V från mikrofoningången. 

Ingångsimpedansen för förförstärkaren är 
100 ko hm i samtliga omkopplingar utom för 
mikrofonläget där ingångsimpedansen är 
l Mohm. 

Kabel, 
mox. 5m 

Panel i 
effek\först. 

i Effektförst. 

Fig. 5. På detta sätt anslutes förförstärkaren 
till effektförstärkaren (Mullard's 10 W för
stärkare) för det fall att man vill ha kontrol
lerna på förförstärkaren. 

Fig. 6. Så här inkopplas förförstärkaren för 
det fall att man vill ha kvar kontrollerna på 
effektförstärkarens panel. 
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Fig. L Detta är ett dekadmotstånd enligt fig. 
3. Det behändiga chassiet finns att få i han
deln till ett pris av kr. 6:- . 

Ettdekadmotstånd är en anordning inne
hållande motstånd med resistansvärden i en 
eller flera dekader. Ett dekadmotstånd om
fattande tre dekader kan exempelvis ha mot
stånd med följande resistansvärden : 

l:a dekaden: 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ohm. 

2:a dekaden: 

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000 ohm. 

3:e dekaden: 

l 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 
7000, 8000, 9000, 10000 ohm. 

Med hjälp aven n·läges omkopplare, en 
för varje dekad, kan man koppla in önskat 
resistansvärde i respektive dekader. Dekader
na är seriekopplade och man kan sålunda 

Fig. 2. Dekadmotståndet med loc
ket avtaget. Man ser här hur man 
lämpligast kan löda fast motstånden 
direkt på omkopplarens lödstift. 
Locket som skymtar nedtill på bil
den får man tillverka själv av alu
miniumplåt. Det fastskruvas på 
vinklar anbringade på chassiets 
kortsidor. 
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Fig. 3. Principschema för dekad
motstånd som ger resistanser från 
O-llll kohm med 100 ohms inter-

valler. 

FÖR RADIOLABBET : 

med omkopplarna ställa in dekadmotståndet 
för önskad resistans inom ett vidsträckt re
sistansområde. Exempelvis för det nyss an
tydda tre-dekaders motståndet kan man ställa 
in resistanser mellan 10 ohm och lllOO ohm 
med 10·ohms intervaller. 

Dekadkondensatorer är uppbyggda på lik
nande sätt, varvid man kan ha kapacitans· 
värdena 100, 200 .... 1000 pF i en dekad, 
1000, 2000 .... 10000 pF i nästa dekad och 
0,01, 0,02 .... 0,1 flF i den följande osv. 

Dekadmotstånd och -kondensatorer är syn
nerl igen användbara vid allt radiotekniskt ex
perimentarbete. Dekadmotstånd är exempelvis 
mycket användbara när det gäller att för ett 
förstärkarsteg prova ut lämpliga resistansvär
den fer katodmotståndet eller när man vill få 
fram optimalt värde på anod- och skärmgal
lermotstånd. 

Det är klart att man kan göra inprovning 
av motstånd genom att löda in olika motstånd 
direkt i förstärkaren och därefter mäta upp 
spänningsfall, förstärkning etc. Men det är 
onekligen ett rätt tidsödande jobb, dessutom 
är det inte alls säkert att man har motstånd 
med önskade resistansvärden liggande på la
ger. Med ett dekadmotstånd anslutet via ett 
par mätsladdar till motståndets plats i förstär
karen kan man med några handgrepp vrida 

15k-580k 

220n - lOk 

Dekadmotstånd 

in olika resistansvärden och kontinuerligt 
iaktta de förändringar som därvid inträffar i 
förstärkarsteget. 

Har man tillgång till flera dekadmotstånd 
har man möjligheter att bygga upp ett dämp
ningsnät med olika värden i serie och shunt
länkar, och man kan samtidigt variera resis
tansen i olika delar aven experimentapparat. 

Över huvud taget underlättas laboratorie
och experimentarbetet avsevärt om man har 
tillgång till dekadlI\otstånd. När man har be
kväma möjligheter att variera resistansen i en 
krets, drar man sig inte längre för att verk
ligen få kritiska resistansvärden ordentligt in
trimmade. 

Motsvarande gäller naturligtvis om dekad
kondensatorer. Med sådana kan man enkelt 
och smärtfritt prova ut lämpliga kapacitanser 
i en krets, studera inverkan av olika kapaci
tanser i motkopplingskanaler, i avkopplings
kretsar etc. 

Fig. 3 visar ett principschema för ett de
kadmotstånd. Som synes ligger dekaderna i 
serie, samtliga dekader har ett O-läge där 
motstånden är direkt förbikopplade. 

Motstånden i en dekad monteras lämpligen 
direkt på lödstiften i respektive omkopplare 
så som framgår av foto i fig. 2. Beroende på 
vilken noggrannhet man önskar kan man ta 

Fig. 6. Motståndslåda för resistanser 220 kohm-680 kohm 
med endast två omkopplare och med motstånd med 20 % 
resistans tolerans. 

1) st å laoA 10s1 å lkn 10 st a 10 kn 10 st Ö 100 kQ 
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BYGG SJALV 

[)chdekadkondensatorer 
Värdefulla hjälpmedel vid radiotekniska experiment 

till motstånd med toleranserna l %, 2 %, 5 % 
eller 10 %. Motstånden lödes på resp. dekad· 
omkopplares stift innan omkopplarna an· 
bringas i sitt hölje. 

För en dekadkondensator kan man inte 
längre använda sig av samma uppbyggnad 
som för en motståndsdekad. Fig. 4 visar en 
tänkbar koppling. Tyvärr är det svårt att 
få tag på vissa kapacitansvärlden i dekad· 
serien (exempelvis 70, 80, 90 pF, 700, 800, 
900 pF etc.) varför man lämpligen kan ta till 
en koppling enligt fig. 5. I detta fall får man 
dock använda en specielJl omkopplare som 
successivt parallellkopplar kondensatorerna två 
och två. 

Det finns också andra tänkbara schema· 
lösningar. Nöjer man sig exempelvis med re· 
sistansvärden med 20 % toleranser kan man 
bygga upp en »motståndslåda» enligt prin· 
cipschemat i fig. 6. I detta fall blir det givet. 
vis inte tal om att man får fram några de· 
kadvärden, däremot får man de resistansserier 
som återfinnes i standardserien för motstånd 
med 20 % tolerans. Sådana »motståndslådor» 
kan ofta nog vara fullt tillräckliga vid åtskil· 
ligt experimentarbete eftersom man ju ofta 

l Tillverkas av Johanssons Radiofabrik, Sund· 
byberg. 

kan nöja sig med att sätta in standardmot. 
stånd i apparaturen. 

Man kan också använda-en liknande princip 
för en kondensatorlåda, se fig. 7. 

Slutligen finns ju alltid den möjligheten 
att den som inte vill offra fär mycket pengar 
på en motstånds· eller kondensatorlåda byg· 
ger upp den utan omkopplare, och i det ut· 
förande som antydes i fig. 8. I denna fig. är 
endast en dekad antydd, för flera dekader 
fordras det ytterligare uttag (6 för varje de· 
kad) . 

När det gäller kondensatorlådan får man 
då för vissa kapacitanser parallellkoppla två 
uttag för att få fram önskat kapacitansvärde, 
exempelvis 600 = 500 + HJO, 700 = 500 + 200, 
800=500+300,900=500+400 och 1000=500 
+500. Fördelen är att man slipper ifrån med 
fem kondensatorer eller motstånd. Sätter man 
in precisionsl!llotstånd (::tl %) eller styro)· 
kondensatorer med snäva toleranser (±2 %) 
kan man använda sig aven sådan motstånds· 
resp. kondensatorlAda som resistans· resp. ka· 
pacitansnormal imätuppkopplingar. Gelilom 
att förse ena mätsladden med dubbelt anslut· 
ningsstift är det lätt att göra erforderliga pa· 
rallellkopplingar i kondensatorlådan. Se fig.8. 

Slutligen bör kanske påpekas att man natur· 
ligtvis inte utan vidare kan koppla in dekad· 

Cl 
10 
100 

O~----------~----------------~ 1000 

Fig. 7. Kondensatorlåda för kapacitanser 25 pF-l !tF med 
liknande uppbyggnad som motståndslådan i fig. 6. 

Fig. 9. Dekadkondensator enligt schemat 
fig 5. 

motstånd och ·kondensatorer i HF·kretsar enär 
induktansen i de långa tilledningstrådarna 
skulle ställa till trassel. Inte heller i högresis. 
tiva kretsar med hög tonfrekvens är det lämp· 
ligt att koppla in dekadmotstånd enär den sto· 
ra läckkapacitansen i dekadmotstånden kan 
shunta ner resistansvärdena. Tänk också på 
risken för rundgång i LF·förstärkare när man 
kopplar in långa tilledningstrAdar i in· eller 
utgångskretsarna ! 

Fig. 8. Kondensater· resp. motståndslåda med 
vars hjälp man kan få önskad kapacitans el· 
ler resistans i jämna dekadsteg. Parallellkopp· 
ling kräves för vissa kapacitansvärden, vM'för 
specialrnätsladd med dubbla anslutningsstift 
är önskvärd. Endast en dekad för motstånd· 
resp. kondensatorlådan visas. 

1 

I l I l 
12 13 14 15 

l 4 5 6 Rl f2-R! 
50 10 

500 100 
C2 C3 C4 C5 
20 30 40 50 5000 1000 

200 300 400 500 
2000 3000 4000 5000 

O~--------~--------~ 
o~--------~-----------------J------------------~----------------~ 

Fig. 4. På detta sätt kan en 
dekadkondensator byggas. 

Fig. 5. Med denna uppbyggnad aven dekadkondensator slipper man ifrån med mindre och bil· 
ligare kondensatorer i gängse standardvärde. 
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PHILIPS 
miniatyroscUloskop med 
likströmsrorstärkare 
för television, 
telekommunikation, 
pulsteknik, 
bärfrekvenstelefoni, 
förstärkarteknik 

Trots de utmärkta egen~ 
skaperna är dimensio
nerna endast 11,5 cm 
bredd, 24,5 cm höjd 
och 31 cm djup. 

875 kr 

Omkopplingsbar förstärkare: bredband, O till ca 10 

MHz (-6 dB vid 4,5 MHz) med normal känslighet, 100 mV/ 

cm. Smalband O till 1 MHz (- 6 dB vid 450 kHz) med hög 
känslighet , 10 mY/cm. 

Likströmsförstärkareo 

Frekvenskompenserad dämpsats: Dämpsatsen kombi
nerad med bandbreddsomkopplaren. 

Triggad tidsa.xel, eller frisvängande. Svephastigheter 0,5 
I~ s/cm - 15 ms/cm. 

Inre och yttre synkronisering, automatisk omkoppling. 

Återgångslinjen är undertryckt med en ny patenterad kopp
ling. 

Katodstrålerör med stor bildskärpa och symmet
risk avlänkning, speciell t utvecklad för användning i 
små oscillografer, 7 cm bildskärm. 

Graderat, avtagbart mätraster. 

Testkropp, med högt ingångsmotstånd och låg ingångska
pacitans. 

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

Uttag för frekvensmodulator. 

God pulsåtergivning, såväl förstärkare som dämpsatser 
justerade för bäSl<;l pulsåtergivning. 

PHILIPS MÄTINSTRUMENTAVDELNING • POSTBOX 6077, 

STOCKHOLM 6 • TEL. 340580, RIKS 340680. 

Skivspalten 
(Forts. fr . sid. 33) 

svårigheter, sedan vi uttömt ordförråden i 'de 
språk vi hade gemensamma övergick solisten 
till att tala ryska och jag till att tala mitt 
modersmål (vilket det nu är) och eftersom jag 
var hyrd för att göra en inspelning och inte 
för att försätta solister på dåligt humör fick 
han som han ville. Det känns trösterikt att 
veta att det är fler i branschen som inte rår 
på honom. Pianots dominans är emellertid 
ingenting som skämmer skivan om hövan, 
inte heller den lätt metalliska tonen i piano
återgivningen; den är high fidelity så till vida 
som amerikanska Steinwayflyglar låter på det 
viset även i naturligt tillstånd. Allt som allt: 
skall man ha Tjajkovskijs b-mollkonsert i sin 
samling - och detär rätt svårt att undgå -
är detta utan tvekan den version som skall 
komma i fråga, särskilt som bakgrundsbruset 
är obefintligt och tonkorrektion onödig. 

Charactenstic impedances and di
mensions of radiofrequency coaxial 
cables. lEe Publication 78. 9 sid. 
Pris: Schw. Fr. 2 :-. (Kan rekvire
ras från Sveriges Standardiserings
kommission, Box 3 295, Sthlm 3.) 

föreliggande IEC-publikation upptas rekom
menderade värden för karakteristiska impe
dansen för högfrekvenskablar jämte tillhöran· 
de diametrar för kablar med dielektrikum av 
polyety len. 

Under rubriken RadioiruiUBtrins ny
heter införes uppgifter frin till ve1"kare 
och importörer om nyheter, lIOIIl ay 
företagen introduceras på marknaden. 

Frekvensmeter för centimetervågor 
(X-bandet) 

Hewlett-Packard Co, Palo Alto, USA, har in
troducerat en frekvensmeter av vågledaretyp 
för direktavläsning. Frekvensmetern är avsedd 

Störningsskydd 
överflödiga 
med 

~~. 
TVRS·KABEL! 

AB AGEBE· Stockholm. Malmö 
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Världsauktoriteten 

i fråga om regleringsteknik 

I 
I 
I 

I 

NOBATRONEN : 
(stabiliserade likspänningskällor I 
för låg spänning och hög ström. 

presenterar 

~OBATRON = NO BATteRies ON) I 
Sorensens noqatron är en nätansluten stabiliserad lik-
spänningsalstrare dimensionerad för att avge mycket 
hög ström (10-50 A) vid relativt låg spänning 
(6-28 V). De är sammansatta aven växelspännings
regulator åtföljd aven selenlikriktare med efterföl
jande filter. Växelspänningsregulatorn, som baseras 
på samtidig användning av elektroniska och magnetiska 
hjälpmedel, ger utomordentligt hög grad av reglerings
noggrannhet, vilket möjliggör en konstanthållning av ut
gångsspänningen inom toleransgränser upp till ± 0,2 %. 
Utgångsspänningen kan varieras inom gränserna 10 % 
omkring nominella utgångsspänningen. Genom att det 
i SOrE~nsens nobatroner endast ingår två ele~tronrör, 
ar underhåll och service på dessa apparater ned-
bringat till ett minimum. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Tekniska data för SORENSEN:s nobcitroner: 
växel-I Ingångsspänning: 190 - 260 V,50 - 60 Hz 

spänn ing. 

Utgångsspänning och -ström: !likspänning) . 

Modell Utgångsspänning Utgångsström 

E-6-40 
E-12-15 
E-12-50 
E-28c lO 

6 V 
12 V 
12 V 
28 V 

40 A 
15 A 
50A 
10 A 

Utgångsspänningen är inställbar med full reglerings
noggr"cJnn_het .± 10 % kring nominella värdet. 

Regleringsnoggrannhet: ± 0,2 % för nätspänningsvaria
tioner 200-240 V. 

± 0,2 % för belastningsvariationer från 10 % av fullast 
till fullast . 

± 0,5 % för belastningsvariationer från tomgång till 
10 % av fullast. 

Brumspänning : 1 % av utgångsspänningen (effektiv
värde). 

I USA tillverkas Sorensen nobatroner jämväl för högre spän
ningar 48, 125 och 200 V (B-nobatroner). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Användningsområden: 

Nobatroner är särskilt ändamålsenliga som ersät

tare för skrymmande ackumulatorbatterier, avsedda 

för provnings- och mätändamål. Gentemot acku

mulatorer har också nobatronen fördelen att pol" 

spänningen kan kontinuerligt varieras ± 10 % om

kring nominella värdet med oförändrat värde på 

inre resistansen. Genom att polspänningen i en 

nobatron är praktiskt taget oberoende av belast

ningen kan flera mätobjekt samtidigt anslutas till 

samma nobatron utan att, inbördes återverkan upp

står mellan mätobjekten. 

Nobatroner lämpar sig för användning i labora

torier och provrum som strömkälla för provning 

av transistorbestyckade apparater,bildradiomot

tagare, bärbara radioapparater, förstärkare, tele

fonanläggningar, radaranläggningar, vid provning 

av kondensatorer, glödlampor, reläer etc. 

Övriga Sorensen - produkter: 

Växelspänningsregulatorer. 

»Nobatron rangerSl> (stabiliserade likspännings
källor med varierbar spänning och ström). 

Frekvensomvandlare. 

Magnetiska stabilisatorer. 

Ytterligare upplysningar och trycksaker 
beträffande Sorensens nobatroner genom 
generalagenten: 

Generalagent: K. L. N. QtaJing Co.1!.tJ. d. B. 
Sveavägen 70 - S T O C K H O L M Va - Tel . 206275, 21 5205 
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RADIOBÄ~~I~;:~AS:I~ERAND! H08

1
BY 

RIKTIG 
nybörjarbok 

radio 

Av JOHN SCHRÖDER 

NI FÅR BL.A. VETA ..• 

• .. hot mon bär sig 6t när man löder. 
hur mon bockor chassier och hur mon 
hant.ror Dch or.por.rar ,inQ verktyg , 

. •. hur man _Iö,e,. radioschemor. En 
Itsymboltobelh med fotografi., ger den 
otränqde en chons att med ett ögonkost 
fA grepp om verkligheten bakom sym
bolerna. 

• .• hur man kopplar och sjölv bygge, en 
fidunottogor., en tronsis.arförs.örkor. fö, 
9fOmmofonavspelnin", en kortv6gsmot
taQar. m. m. 

RADIOBYGGE = EN FASCINERANDE HOBBY 

40 

RADIO BYGGE = EN FASCINERANDE HOBBY 

bygg boken 
FÖR 

O den som aldrig tidigare hobby
sysslat med radio men som funde
rar på att ägna sig åt amatär
sändning, kortvåg, high lidelity, 
television etc_ 

den som redan hor radion som 
hobby men som vill lära mera om 
-hur det fungerar- och därigenom 
få en bättre grundval att bygga 
vidare på_ 

den som tänker välja radioteknik 
som yrke och som vill bärja med 
alt skoffa sig -praktik- på om
rådet genom radiobygge. 

KAPITELRUBRIKER: 
Radion som hobby O Verktyg fär ra
diobygge O Lödning och lödverktyg 
O Frekvens och våglängd O Motstånd 
O Kondensatorer O Att beräkna och 
linda spolar O Om schemor och sche
masymboler O Vi bygger en kristall
mottagare O Något om antenner O 
Att förstärka signaler O Vi bygger en 
transistorförstärkare O Vi bygger en 
lokalmottagare O Schema med varia
tioner O Vi bygger en tiptop reseradio 

En radiobok, lättfattligt skrlyen och 
100 % praktisk, dock med titthdi ut 
mot radioteknikens teoretiska bak
grund. 

Pris 13:S0(inb16:-) 
BESTÄLLNINGSKUPONG 
Insändes i öppet kuvert frankerat med 10-
öres frimärke till ....... .. . ... .. ..... . 
bokhandel eller 
NORDISK ROTOGRAVYR Stockholm 11 

Undertecknad beställer härmed mot post
förskott . ... ex. av RADIOBYGGBOKEN 
del l, häft. 13: 50, inb. 16:-

NAMN ... .. . .. . . .. ............... . 

ADRESS .. . .... . . . ... . ...... . 

POSTADRESS 

RADIO BYGGE = EN FASCINERANDE HOBBY 

" 

för »x-bandet», dvs. 8,4--12,4 kMHz. Nog
grannheten är 0,8 %, återinställningsnog
grannheten 0,01 %. Vågledaren består aven 
vågledaresektion bestående aven hålrumsreso
nator avstämd med en kolv. 

Effektiva längden av spiralskalan är ca 2 m, 
kalibrering i 5 MHz intervaller. 

Svensk representant: Firma Erik Femer, 
Bromma. 

Serviceoscilloskop 

Grundig Radio-Werke GmbH, i VästtyskIand 
har utvecklat ett serviceoscilloskop som vid en 
känslighet av ca 0,1 V/ cm har' frekvensområde 
3 Hz-2 MHz (±3 db). Vid smalt band (fre
kvensområde 3 Hz-200 kHz) erhålles känslig
heten 0,25 flV/ cm. Tidavböjrting: 10 Hz-50 
kHz. Ytterrnått : 13 x 23 X 28 cm. Vikt: 8 kg. 

Svensk representant: Sonoprodukter AB, 
Stockholm. 

Ut/ör.,,", 
mllboz"y 

RADIO
GRAMMOFONSKÄP komplett 
exkL oIåvbyure och radiochallie I En gon 
lilJfiiUe för den lom har eU radiochassie 
och "m montera del i en förnämlig radia
möbel. Begränsar antal_ Pris kr 195:-
AB CHAMPION RADIO 
Po!henugaran 38, Stockholm, Tel. 516572 

, 
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En TV 
tör varje smak 

Graetz - ett av Tysklands toppmärken i TV - presen
terar även i år ett komplett program TV~mottagare som 
tillfredsställer varje smak. I enlighet med sina tradi
tioner har Graetz utrustat mottagarna med ett flertal 
tekniska nyheter som möjliggör bästa mottagning även 
i gränsområden. . 

Alla mottagarna har sålunda ett HF-steg nied det kommersiella 
långlivsröret E88CC, som ger mycket hög könslighet och . där~ 
med lång räckvidd med bibehållen bildkvalitet. Genom att den 
automatisk,a förstärkningsregleringen qr nycklad erhålles en 
absolut stabil bild även vid kraftiga störningar. 

Graetz "Burggraf" 21" TV-mottagare i bardsmodell. 

Graetz 4-stegs mellanfrekvensförstärkare har ytterligare för
bättrats, vilket ger en utomordentlig bildskärpa. ljuddelen är 
rikligt dimensionerad och bordsmodellerna har t. ex. 2 kraftiga 
högtalare i skilda riktningar. Separata kontroller för bas och 
diskant. 

Eli kOlTlplell progralTl 
,c ';:.., 

KORN;TI 
"" .. ;. ~ .-- - . 
IV 

BURGGRAF 

KALIF 

LANDGRAF 

MAHARADSCHA 

MAHARANI 

Tv-bordsmottagare med Il" 
bildrör Riktpris 1395:-

Tv-bordsmottagare med 21" 
bildrör Riktpris 1795:-

Tv-golvmottagare med 21" 
bildrör Riktpris 2095:-

Kombinerad Tv- och radio
mottagare i bordsmodelL 
17" bildrör Riktpris 1795:-

Kombinerad Tv- och radio
grammofon. Golvmodell 
med 17" bildrör 

Riktpris 2950:-
Kombinerad Tv- och radio

grammofon. Golvmodell 
med 21" bildrör 

Riktpris 3450:-

Tillverkare : 

GRAETZ 'KG 
AUena Västtyskiand 

Golvmodellen "Maharani " har 21" bildskärm. 
radio med alle v6glingdsomr6den och skiv
växlare. Ljuddelen hor 5 higtalare. 

Graetz "Landgraf" TV-radiokombina
tian i bordsmodell kommer alt bli 
mycket eftertraktad. 17" bildskärm och 
radio med alla v6glängdsamr6den . 
Den kan erbiudas till samma pris som 
en 21" TV-mottagare. 

Generalagent: 

r . 0 "" Arets 
schlager 

är 

TV-RADIO 
\.. i kombination...J 

ELEKTRONIK BOLAGET AB 
Barnängsg.30 - Tel. 44 97 60 - Stockholm Så. 

R A'. ,I O 6 C H T E L E V I S I ()!Ii - N R 12 - -1' 5 6 
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4 mikrofoner i en! 
Shure Brothers dynamiska mikro
fon typ 535 för tal och musikupp
tagning inom- eller utomhus kan 
användas 

1 som handmikrofon 

2 i stativ på bord 
3 i stativ på golv 

4 hängd I band kring halsen 

Mikrofonen är dessutom omkopp
lingsbar för låg eller hög im:;>e- ' 
dans. En behändig, allsidigt an
vöndbar mikrofon r Idealisk som 
>intervjumikrofon» . 2.80 .. -Riktpris 

N 
Y 
H 
E 
T 

\ 

,\ 

TEKNISKA DATA, 

Frekvensomröde : 60-15000 Hz 
Känslighet : 59 dB under 1 m W 

för 10 ILbar 
Riktningskarakteristik , 8-farm ig 

Omkopplingsbar för anslutning till låg
impediv 15!r--250 ohm) eller högimpediv 
(100 kahm eller högre) förstärkareingång . 

Begär datoblod för mikrofon typ 535. Ni 
kon också få Shure Brothers nya katalog 
nr 56 och prislista från generalagenten , 

Sveavögen 70 - STOCKHOLM Va 
Tel. 206275, 215205 

Ny kommunikationsmOttagare från 
Hammariund 

En ny lO-rörs kommunikationsmottagare från 
Hammarlund Manu/acturing Ca., [ne. i USA 
annonseras nu. Det är en mottagare i mode
rat prisläge, typbeteckning HQ-lOO, avsedd 
huvudsakligen för amatörbruk. Mottagaren är 
avsedd för frekvensområde 540 kHz-30 MHz. 

Bandspridning med kalibrerad finavstämnings
skala för amatörbanden, 80, 40, 20, 15 och 10 
m. Selektiviteten hos mottagaren kan konti
nuerligt ändras genOIn speciellt utformade Q
multiplikatorkretsar. Störningsbegränsare in-
går i mottagaren. 

En originell detalj: mottagaren 
med ert liten klocka monterad på 

Bord,smodell för TV I UKV komb. 
är försedd ··- -
apparatens " stort sortiment takantenner 

fron tpanel. 
Svensk representant: Firma Johan Lager

crantz, Stockholm. 

Ultrakänsliga reläer 

Ultrakänsliga reläer har introducerats av " 
Simpson Eleetric Ca. i Chicago, USA. Dessa 
reläer slår till vid en ingångseffekt mindre än 
0,05 fl W och kan ,kontrollera effekter upp till 

OSCILLATOR 
20--200 .000 p is, Sinus- ' och kantvåg. 

, . 
MOTSTAND 

PrecilionamotstAnd, 0,.8i 'I.. Typ RPF 

DEKADMOTSTÄND 
0--111,1 kO och 0--11,11 MO, 2 'I,. Typ RD 
e,l 0-100 kO-&teC, 0,05 'I,. Typ RDP 

Begär specialprospektI 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 28, Stockholm - Enskede 

Tel. 940090. 

, 

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

EIN5T 

EKLöt Kock.gatan 5 
Telefoner: 
4065 '26 - 438333 
STOCKHOLM 

9:de omarbetade upplagan 

OBS! Utvidgad televisiomdel 
Handboken vill lära Er törstå mot
tagarens funktioner och hjälpa Er att 
snabbt laga småfel. VI har även med
tagit en del hjälptabeller och grafiska 
beräkningsmetoder . 

Några rubriktips 
Sj äl vinduktlonsspolar 
Kondensatorer 
Kristalldetektorer 
Elektronröret och dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Television 
Mätinstrument 
Störningar och störnl,ngsskydd 
Kopplingsföreskrifter " 

Kronor 4:50 

Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från 

Hudiksvallsgatan 6 - S t o c k h o l m 6. 

Utställningar: 
Göteborg: Kyrkogatan 41. 

Malmö: Rundelsgatan 12. 

, 

~~--------------------------------./ 
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Mod. 2.60 

Ett av världens mest sålda universalinstru
ment. Känslighet : 20.000 /vDC. 29 mätom
råden. Levereras med eller utan jalusi. 

Pris !.Iton jalusi kr. 250 : -
Pris med jalusi kr. 300 : -

UNIVERSALINSTRUMENT 
Mod. 2.69 
Ett ultrakänsligt instrument med 33 
mätområden och extra stor skola. 
Känsligheten är 100.000 Ohm/volt och 
gör det speciellt lömpad för labora
toriearbeten. Med instrumentet följer 
instruktionsbok och liksträmsmultipli-
kotor för 4.000 volt. Pris kr. 555 : -

Mod. 2.62. 
Universalinstrument med känslighet 
20.000 Ohm/volt. Utförande och utse
ende samt mätamråden i stort sett 
samma som fär modell 269. Mätnog
grannhet 3 ~ vid Iikström- och 5 % 
vid växe lstrcimsmätning vid fullt ut-
slag på skalan . Pris kr . 375:-

AM- FM SIGNALGENERATOR 
Mod. 479 
Signalgenerator för frekvensområdet 3.3-250 
MHz med amplitud- eller frekvensmodulering. 
En AM-oscillator och en f M-oscillator roed 
skilda frekvensskalor. Inbyggd frekvensk.lib
ratar för 5 MHz samt LF-oscillator 400 Hz. 
frekvenssvep 0-15 MHz. Lämplig för svep
trimning av TV-mottagare. Kan med tillsats av 
speciell förstärkare och mötkropp användas 
for trimning även av färg-TV-apparatur_ 

Pris kr. 1.915:-

Rikligt reservdelslager 

Reparationer utföras snabbt 

-INSTRUMENT 
i internationell toppklass 

FICK- VOLT -OHM-METER 
Mod. 355 
Ett praktiskt och robust fickinstrument (yttermått : 70x112x25 
mm, vikt 200 gr.) med samma mätområden som ett stort in
strument och med 10.000 ohm/volt på samtliga mätområden, 
såväl vid likspännin.9 som växelspänn ingi Instrumentet har 
14 mätområden, 5 for likspänning, 5 för växelspänning och 
" för resistansmätning. Noggrannheten är 3 % vid likspän
ningsmätning I 

Pris kr. 190:-

Mod. 355 

PANELINSTRUMENT 
Mod. 2.7,37,47 och 57 
Mått : Längd 3", höjd 31/8. för montering runt hål 
med diameter 23,4" . Hölje i bakelit. 

Mod. 2.9, 39, 49 och 59 
Mått : Längd 4 21/32", höjd" 13/64". för montering 

Mod. 29 runt hål med diameter 23,4". Hölje i bakelit. 

AB CHAMPION RADIO 
Rärstrandsgatan 37, STOCKHOLM. Tel. 22 78 20 
Södra vägen 69, GOTEBORG. Tel. 20 03 25 
Isak Slaktaregatan 9, MALMO. Tel. 976725 

FÄLTSTYRKEMÄ TARE 
Mod. 498 
Ett oumbärligt instrument vid TV~installationer, 
för lokalisering av bästa antenn läge, för jöm
förelse mellan antennsystem, för trimn ing av 
antennfärstärkare m.III. Instrumentet kan an
slutas till nätet eller kan gå på inbYQgt bat
teri . Det ör försett med kanalväljare for samt
liga amerikanska TV-kanaler, även de på de
cimetervågsområdet. Känsligheten kan varie
ras fra n 50 /loV till 50 mV. Det inbyggda batte
riet kan uppladdas fran exelllpelvis ell bilb.t
teri under transporten mellan ar.betsställena. 

Pris kr. 950:-
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(j)ella 
händer aldrig med 

P EARL:s srälvlås<;lnde 
golvstativ av ny typ 

Tack vare en sinnrik, patenterad konstruktion kan sta

tivet höjas eller sänkas medels~ tryck eller dragning 

och utan risk för att mikrofonen plötsligt går ,i botten'. 

Inga låsmuttrar behöver gängas dv eller på. Kan lös

göras från bottenplattan med ett enkelt handgrepp. 

Kristall
mikrofon 

'KM-8 ~ 
En idealisk mikrofon för refrängsång 
och musikåtergivning, Synnerligen 
jämn ljudåtergivning av 0110 frekven· 
ser. Fjädrande montage av kristall. 
insatsen. Pressgjutet aluminiumhölje. 
svart anodoxidering och blank för
kromning. 

Golvstativ typ 18J7 
Pat. nr. 137597 

AB PEARL MIKROFONLABORATORIUM 
Jämtlandsgatan 151 C - Vällingby - Tel. 872035 

l W. Reläerna ser ut som vanligatavelinstru. 
ment och är försedda med visare. När visa· 

ren når ändläget slår en kontakt till. 

Svensk representant: Champion Radio AB, 
Stockholm. 

Servicedokumentationer för 
TV -mottagare 

Aktiebolaget TV·Service, Stockholm, har över· 
sänt service dokumentationer för TV-mottagare 
med chassie typ C2, som återfinnes i TV·mot· 
tagare av fabrikat Philips, Dux och Concerton. 
I dessa ingår upplysningar , och anvisningar 
för service allt samlat i en ringpärm enligt 
samma system som tidigare tillämpats för ser· 
vicedokumentationer för CI·chassiet. 

Kataloger 

Svenska Aktiebolaget Philips, Stockholm, har 
översänt dokumentation över bildrör med 90' 
avböjning och med elektr{lstatisk fokusering, 
Beskrivningen innehåller förutom data på des
sa bildrör även uppgifter om lämpliga avböj· 
nmgskretsar för rer PL 36 och pct 82. Vi· 
dare återfinnes uppgifter om komponenter j 

högspänningsenheter m.m., avpassade för nyss· 
nämnda rör. 

KLN Trading Co Ltd, Stockholm, har över· 
sänt en katalog från Kristall·Verarbeitung 
Neckarbischofsheim GmbH, i VästtyskIand, 
som företaget nu representerar Sverige. Det 

ALLA finesser hos 

ACOUSTlCAL QUAD II 
high-fidelity förstärkare 

• Effektivt nålraspfilter. 
• Separata bas- och diskantkontroller . 
• Tryckknappsomkoppling grammofon 

-radio-mikrofon-bandspelare. 
• Plugin väljare för anpassning av var

je pickup. 
• Kompensation för kurvorna: CCIR 

(AES), RlAA (RCA orthJ, Columbia 
LP, NAB, 78 ffrr, 78 standard, m.fl. 

• 15 W vid 0,1 ' /, distorsion. 25 W vid 
1'/. dist. 

• Separata 7 rörs FM eller 3 rörs AM 
radlotillsatser. 

• De olika enheterna säljas separat. 
• Används av rundradion, fUm- och 

grammofonbolag, ljudtekniska labo
ratorier m.fl . samt ett stort antal 
musikälskare. 

Ing.-f:a HARRY THELLMOD 
HORNSGATAN 89 - STOCKHOLM Sv 

Telefon 68 90 20 

~~-----------------------
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tyska företaget tillverkar kristaller av alla ut· 
föranden och typer. 

Radio AB Wika, Hägersten, har översänt en 
informationstidning från det östtyska VEB 
Sachsenwerk i Radeberg, som företaget repre· 
senterar i Sverige. I tidningen presenteras ett 
par TV·mottagare, dimensionerade för öst· 
blockets TY·kanaler och med intercarrier· 
frekvens 6,5 MHz, som företaget ämnar in· 
troducera på svenska marknaden. 

Samma företag har också sänt en katalog 
över TY·antenner från det östtyska Kabelwerk 
Netuschil & Co iSachsen. 

AB Trako, Stockholm, har översänt kata· 
loger från ELCO Corp. i USA, upptagande 
olika slag av kontaktdon samt rörhållare, dels 
av ordinär typ för miniatyr. och subminiatyr· 
rör, dels för montage i tryckta lednings· 
plattor. 

AB Gösta Bäckström, Stockholm, har över· 
sänt en katalog upptagande kondensatorer av 
olika slag, glimmer·, pappers·, metalliserade och 
elektrolytkondensatorer från A H Hunt Ltd i 
London. 

Riktprislista över elektronrör, specialrör, 
katodstrålerör, transistorer och dioder samt 
selen likriktare har översänts av Svenska AB 
Trådlös Telegrafi, Stockholm. Av denna fram· 
går att transistorerna av fabrikat General Elec· 
tric Co ligger i prisläget 23-66 kr. Dioderna 
finns numera i pris ner till kr 3:-. 

Illed högre etfekt 

den perfekta 
lödpennan 

- arbetar på ofarlig låg
spänning - 6, 12 eller 
24 volt. 

- strömsnål men har 
ändå tillräcklig varme
kapacitet. 

- uppnår full lödvärme 
på ca l minut. 

synnerligen hållbar 
på grund av enkel och 
robust konstruktion. 

_ utbytbara spetsar med 
goda lödegenskaper och 
lång livslängd. 

_ lagerföres i olika mo
deller för 6, 9, 12 eller 
18 watts effekt. 

Ring eller skriv oss för 
närmare detaljer. 

HÖRAPPARATBOLAGET 
Kungsgatan 29 

Tel. 2317 00 
Stockholm C. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1956 

underlättar både 
lagerhållning och service 

Philips reservdelssatser innehåller praktiskt taget alla delar som 

behövs för radioservice. Sammanställningen är boserad på un

dersökningar hos flera hundra serviceverkstäder och har avvägts 

så aff innehållet i de olika facken tar slut ungefär samtidigt. 
Tillsammans utgör reservdelssatserna eff minimilager vars inne

håll med några få undantag passar till alla moffagare och 
fabrikat. Satserna tar liten plats och gör det läff aff överblicka 

lagret och lätt aff hiffa just den del som behövs. 

Reservdelssatserna spar tid och pengar - har plats för allting 

- och allting på sin räffa plats . Rekvirera broschyr med utförliga 
uppgifter! 

Innehåll 

779 motstånd 

480 keramiska kondensatorer . •..•••• 

379 glimmerkondensatorer • . ..••.• •• 

335 papperskondensatorer . ••.•..... 

65 elektrolytkondensotorer och dill. mon· 

teringsmaterial ••••.•••••• ..• 

63 kolpotentiometrar " 35, 40 strömstäl· 

lore, 50 skyddspi.. 10 låsringar, 6 

axlar .. ..••....•..• •••• .• 

30 kolpotentiomefrar 0 26 med siröm' 

ställare, 12 dito utan strömställare, 42 

oxlar, 30 muttrar ••..••...• •• 

4790 delar fasfsöttningsmoterial •• •••.• 

Reservdelssots för Philishave ..• • .• 

Boställn.nr I Net~~priS I 
A9 999 OO/X X 107 

A9 999 04/X X 140 

A9 999 OS/XX 270 

A9 999 06/X X 120 

A9 999 13/XX 185 

A9 999 IS/XX 168 

A9 999 16/XX 120 

A9 999 99/XX 142 

A9 999 59/EX 175 

PHILIPS 

~ 
G PHILIPS 

Avdelning Radioservice 

Pastbax 6077 • Stockholm 6 • Tel. 340580, riks 340680 

4.5 



MAYR 
Keramisk tryckknapps

omkopplare 

Typ T-5oo. En ytterst stabilt uppbyggd 
omkopplare med 3-10 tryckknappar. Varje 
knapp kan påverka kontaktkomblnatloner 
med upp till fyra växlingar. Kontakterna, 
som I standardutförande är hårdförsilv
rade och är monterade på HF-keramik, 
tål 2 A och har en kapacitet på 1 pF. På 
beställning kan kontakterna erhållas för
gyllda eller med yta av annan ädelmetall. 

Varje tryckknapp är försedd med en av
tagbar, genomskinlig plastkåpa avsedd 
som skydd för eventuell märkning. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

, 

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

VAGOR • STRALAR 
VIBRATIONER 

(Från radions gränsområden) 

Av ing. Eric Andersen 
312 s., 166 iII. Pris inb. i' eleg. klotband 

kr. 12:-. Fina rec. 
Ur innehållet: 

Vad är materia och elektricitet? 
Elektroner i arbete 
Maskiner som se 
Elektromikroskopet 
Mod. atomsprängningsmaskiner 
Strålar som genomtränga materien 
Ögon för oändligheten 
I de infraröda strålarnas regioner 
Radion i medicinens tjänst 
Radioakustiska mysterier 
Konserverad musik 
Hos ljudfilmens häxmästare 
Elektrisk musik - framtidens 

musik 
Kriget som kommer 

Radioteknisk HANDBOK 

46 

3:dje uppl. 
av ing. ERIC ANDERSEN. Del I 
o. II kr. 16: - per del i eleg. klotb. 
Totalt sidantal 646. Rikt ill. Oumb. 
för radiohandlare, radiorep., ama
törer, studerande m. fl. 
Inb. i eleg. klotb. kr. 16: - pr ex. 
Elektrikerns hjälpreda kr. 7: 50. 

MELLER5nDT5 FÖRLAG 
Norrlandsgatan 22, Sthlm. 

Tel.: 11 84 62, 108084 
eller närmaste bokhandel. 

Prislista för mätinstrument från Marconi 
Instruments har översäl,ts av Svenska Radio 
AB, Stockholm. Den nya prislistan gäller från 

1/8 1956. 

Svenska AB Philips, Stockholm, har över

sänt sin nya väsentligt utökade grossistkatalog 
över kompenenter för radio och television. 
Bland nyheterna i katalogen märks bl.a. en 
del nya hi-fi-högtalare och nya TV-komponen
ter, avböjningsenheter, linjeutgångstransfor

matorer m.m. avsedda för bildrör med 90° av
böjning och elektrostatisk fokusering. 

ELF A Radio & Television AB, Stockholm, 
meddelar att firman numera i Sverige repre
senterar Whiteley Electrical Radio Co, som 
tillverkar »Stentorian's» högtalare och hi-fi

utrustningar. 

Stockholms Radioklubb 

Stockholms Radioklubb sammanträdde tors
dagen den 25 oktober i Blå Salen, Västmanna
gatan 15. Programmets huvudpunkt var ett 
föredrag av civilingenjör Per-Olof Leine med 
titeln »Dimensionering av transistorsteg». 

Ingenjör Leine gav i detta föredrag dels 
den teoretiska bakgrunden till transistorernas 
funktion, och dels - vilket uppskattades 
mycket av klubbmedlemmarna - praktiska ex
empel på dimensionering av olika förstärkar

kopplingar med transistorer. 

En besvärlig faktor hos transistorn är dess 
temperaturberoende. Elektronröret arbetar ju 
med en till ~900 grader uppvärmd katod 
som emissionskälla, och är därför oberoende 
av normala variationer i omgivningens tempe

ratur. I transistorn däremot hålls emittern vid 
rumstemperatur, och förändringar i denna 
medför därför kraftiga ändringar i emitter
strömmen. Detta temperatur beroende kan 
minskas avsevärt genom val av högre förspän
ning, men i apparatur där man önskar spara 

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

Kr. 2.65:-

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsg. 38, Stockbolm - Tel. 51 65 72 

~--------------------------------' 

UN IVERSALlNSTRUMENT 
med goda data till .tt k 69. SO 
sensationellt lågt pris ronor • 

Likspänning: 0-10-50-250-500-1000 V 
(4000 ohmlV) 

l
;~!~~~;;;:;;;;~;~::o :g-

ohm (med inneliggande a V 
batteri) 
0-10 Mgohm (med 27 V bat
teri) 

Decibel: - 20", + !! '" + 36 dB 
_ _ • sa .... kupoDIl_ 'd,." r • 

• BEdA PRODUKTER 
I Ormäncscatan 56 - StGckholm-Vlllllngby 
I Härmed beställes .... st. unlversaUnstru-

ment K 18 il Kr. 69: 58 + porto. 
I Namn: .................. ... .. _ .. _ .......... . 
I Adress: ................... _ ......... _ ....... . 

Postadress: ........................ RT dec. 
I Full returrätt inom 8 dagar. 

elegant stil 
KVALITE 

Moderna grammofonskåp med rull

jalusi och metallinlägg utförda i hög

glanspolerad valnöt eller mahogny 

• 
ERNST 

EKLÖ~ 
Kocks~ataD 5 
Telefoner: 
406;26 - 438333 
STOCKHOLM 

\ 

\_------------------------------_/ 
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Valj basta resultat 
välj @JGELS 

-
Dipolen är antennens aktiva element och an
tennens egenskaper är främst beroende av 
hur dipolen är utformad. Erfarenheten visar, 
aH antenner med kraftiga dipoler ger bästa 

Rekommenderas endast för lokalmot· 
tagning p6 helt störningsfria platser 
sändarens omedelbara närhet. 

A5·6099 Riktpris 54. 
Med 22 mm dipol •• 

Samma med 13 mm dipol och massiva 
elementändar. 

A5-6199 Riktpris 42: -

Med reflektor och direktor till ökat 
skydd mot bakifr6n och även fr6n si· 
dan kommande reflellV6gor. Den yt. 
terligare ökade spänningsvinsten gör 
antennen lämplig för mottagning även 
i lokalsändarens ytteromr6den. 

A5-6084 Riktpris 117 
Med 22 mm dipal : • 

Samma med 13 mm di pol och mas· 
siva elementän;lar. 

A5-6184 Riktpris 102: -

2·vaningsantenn med reducerad öpp· 
ningsvinkel även i vertikalplanet till 
ökat skydd mot s6väl över- som under· 
ifr6n kommande störningar s6som fr6n 
flygplan, bilar och mopeder. 

Lämplig även fät- mottagning i sända· 
rens ytteromr6den och även p6 större 
distanser. 

AS·2X6084 Riktpris 245 
Med 22 mm di poler. : • 

Samma med l3 mm dipoler och massiva 
elementändar . 

AS·2x6184 Riktpris 215 : -

mottagning. För bästa resultat erbjuder där
för Engels en ultraeffektiv antennserie med 
dipoler av extra kraftig dimension 
diametern uppgår till inte mindre än 22 mm. 

För mottagning p6 platser med ringa 
störningar. Med reflektor tm skydd 
mot bakifran kommande reflellVag«. 
Ger dessutom äkad spänning. 

A5·6094 Riktpris 92 
Med 22 mm dipol : • 

Samma med 13 mm dipol och aas
siva elementändar. 

A5-6194 

Ger ytterligare ökad spänningsvind odt 
riktverkan. Rekommenderas för omrll
den med besvärande reflexer och för 
större dislanser. Anvönds i dor om
fattning bl. a. I Uppsala, Västeras, Et
kilstuna och Nyköping m. fl. platser 
pa motsvara nde och även pli dörre av
stand fr6n sändaren. 

A5-6098 Riktpris 142 
Med 22 mm dipol : • 

Samma med 13 mm dipol och ma.
siva elementändar. 

A5-6198 , 126: -

En suverän antenn för mottagning pli 
stora distanser. Användes i stor om
fattning t. ex. i örebroomradet och pli 
ännu större avst6nd fr6n sändaren, 
s6som p6 Gotland, i Oskarshamn, Lin
köping, Norrköping, Mariestad, Karl· 
skoga, Kristinehamn, Karlstad, Ludvika, 
Falun, Gävle, Hudiksvall med närlig
gande omr6den samt p6 ett flertal 
andra platser. Utmärkta resultat pli 
ännu större distanser har dessutom 
inrapporterats, s6som fr6n Värnamo, 
Hällekis, Sundsvall och Härnö.and, 
vilka platser sannolikt ändock inte 
markerar yttersta gränsen för anten· 
nens räckvidd under gynnsamma be
tingelser. 

AS·2X6098 Riktpris 295. 
Med 22 mm di poler. • • 

Samma med 13 mm dipoler och massi
va elementändar • 

AS·2x6198 Riktpris 262:-

Generalagent 

AB 
STOCKHOLM 

Londonviadukten Tel. 44 96 00 

GYLLING & 
GöTEBORG 

Husargot. 30--32 Tel. 175890 
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Co 
MALMö 

Ostergat. 27 T el. 70720 
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(ANNON 
Kontakter 

Cannon Electric tillverkar ett till synes 
oändligt antal olika kontakter med genom
gående mycket hög kvalitet. Genom att · 
använda högvärdiga isolationsmaterial 
och lättmetallegeringar har kompakta och 
lätthanterliga kontakter kunnat framstäl
las utan .att tillförlitligheten har behövt 
eftersättas. 

En stor del av Cannon-kontakterna an
vänds för militärt bruk och tillverkas 
därför huvudsakligen efter militära nor
mer och specifikationer, med stora krav 
på precision och tillförlitlighet i samband 
med ett smidigt handhavande. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

41. 
Tel. 4492 95. 

1\\1'6'"'''' 
I 
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I 
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kvaliG)eG)smärkCDa 
radiorör 

\ 
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\ på batteristorleken, kan fenomenet vålla svå· 

ra problem. Ing. Leine näinnde Lex. att så 
kallade hörglasögon, dvs. glasögon med i bå· 
garna inbyggd hörapparat, i allmänhet bloc· 

keras helt av den emitterström, som uppstår 
vid en omgivningstemperatur av omkring 

+40 0 C. En varm sommardag torde de alltså 
vara av föga värde för bäraren. 

"\ 

Ingenjör Leine demonstrerade sedan en 
förstärkare av egen konstruktion. Denna var 
bestyckad med tre transistorer, kopplade lik· 

strömsmässigt till varandra. Ingången var av· 
sedd för en dynamisk mikrofon, och det kol· 
lektorjordade slutsteget gav 7 V signalspän· 
ning, avsedd att driva en lämplig slutförstär· 

kare. Denna förstärkare drevs av ett 9 volts 
batteri. Dessutom demonstrerade ingenjör 
Leine den mottagare, som tidigare beskrivits 

RT (nr 7-8/ 1956). 

Hur gammal en transistor kan bli, har man 
ännu ingen erfarenhet av, men livslängden 
har uppskattas till ungefär 100000 timmar. 
Sett i relation härtill förefaller inte inköps. 

priset längre så avskräckande. 

Som ~Teknisk glimt» fick klubben höra en 
sammanfattning av det senaste årets nyheter 
från standardiseringsarbetet inom radiotekni· 
ken, omfattande bl.a. något så länge efter· 
längtat som en tabell över rekommenderade 

rörtyper för standardändamål. Denna rekom· 
mendation kommer säkerligen att vara till stor 
glädje för branschen, speciellt om den enligt 
löfte revideras årligen, och på så vis hålls il 
jour med teknikens senaste framsteg. 

Vidare demonstrerades ett par av de första 

exemplaren av Luxors nya bandspelare. Bland 
finesserna på denna märktes bland annat en 
~tidsinställning», som gjorde det möjligt att 
automatiskt uppsöka en speciell punkt på 
bandet under snabb fram· eller återspolning. 
Sådana anordningar har visserligen funnits 

tidigare, men detta lär vara den första, som 
driv.s direkt av bandet, när det passerar in· 
och avspelningshuvudena, och alltså inte är 
beroende av bandets tjocklek, olika upprull· 
ning på spolarna eller andra felkällor. 

Att intresset för transistorer och de möjlig· 
heter dessa erbjuder är starkt, visades av att 
ett flertal medlemmar efter sammanträdet yt· 

\ 

TV-BYGGARE 
TV-skåp bygges på 
beställning av teak, 
gabonmahogny eller 
med rollad framfront. 

LÅGA PRISER 

BROBERG & YTTERBERG 
Norra Stationsgatan 115, Stockholm Va. 

Tel. 311252, 304184 

\ 

Rekvirera vår 
fullständiga katalog 

över TY-och F M-

AB CHAMPION RADIO 
Rörstrandsg. 37, Stockholm. Tel. 227820 
Södra vägen 69, Göteborg. Tel. 20 03 25 
Isak Slaktaregat. 9, Malmö. Tel. 97 67 25 

SCHNIEWINDT 
TY-ANTENNER 

ett ledande märke i Sverige 
sedan 4 år tillbaka 

• Stabil konstruktion 
• Hög eHektiv 
• Korrosionsskyddad 

Vår försöljningsprogram upptar 
en serie antenner för lokalmottagning, 

kort och lång distans. 

ISOLCO TRADING 
Tranoborgsvögon 62 - Bromma 

Telefon 252410 

Distribution genom grossister 
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DATA: 

Belastning 2 Watt 

Motståndsvörden 25-10.000 Ohm 

Isolerad axel 

Enhålsmontage 

Till potentiometrarna kan 

skyddskåpa levereras 

Generalagent: 

AB ELEKTROUTENSILIER 
ÅKERS RlfNÖ.STOCKHOLlIl - Tel. rik. Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 

Bilden visar potentio

metrar typ TY 2, 

en av de många 

miniatyr - komponenterna 

i PAINTONS stora 

tillverkningsprogram 

För stora krav på kvalitet -

välj PAINTON, 
Northampton, England 

PAINTON 
..At:;,t."Y>/- fi:f7 k.d 

\ 
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CHAMPION:s 

TELEVISIONS
MOTTAGARE 
i BYGGSATS 17" med FM 
Denna TY-byggsats är konstruerad och till
verkad av en av Europas ledande radio
fabriker, TOROTOR i Danmark. Deras radio
enheter och komponenter är sedan många 
år tillbaka välkända för varje radiotekniker, 
och det är därför glädjande för oss att få 
introducera deras senaste nyhet, en TV-mot
tagare i byggsats. 

Denna TY-mottagare är utrustad med tio TV
kanaler (europeisk standard) samt två FM
kanaler, vilket möjliggör avlyssning på riks
programmet och dubbel-programmet. 

TV-byggsatsen är så konstruerad att den kan 
monteras och kopplas av även den icke avan
cerade radioamatören. 

De ur uppkopplings- och trimningssynpunkt 
svåraste enheterna, kanalväljaren, MF-för
stärkaren samt ljudförstärkaren levereras 
komplett trimmade och kopplade. Vidare är 
högspänningsenheten och fokuseringsenheten 
kompletta. 

Pris kr 850:-

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1956 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38, Stockholm. Tel. 516572 
Södra vägen 69, Göteborg. Tel. 200325 
Isa k Slaktaregatan 9, Malmö. Tel. 976725 
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/-----------------~\ tedigare ansatte ingenjör Leine med frågor 

KUHNKE 
Motordriven kamaxel

omkopplare 

En synkronmotordriven kamaxelomkopp
lare. som genom sina stora variationsmöi
ligheter är mycket användbar där en 
automatisk, tidskontrollerad tecken- eller 
Impulsgivare är behövlig. 
Kan förses med fem fjädergrupper, var
dera Innehållande en slutning, brytning 
eller växling. Varje fjädergrupp påverkas 
aven kamskiva, vars läge på den gemen
samma drivaxeln kan varieras. Dessutom 
kan arbetsmomentets tidsutsträckning va
rieras genom att kamskivan är dubbel, 
och de båda delskivornas inIWrdes läge 
kan ändras Inom vida gränser. 
Kompletterande tekniska uppgifter och 
priser kan erhållas från 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, StockhOlm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 
42 . 

'----------------------------/ 

AVSTÄMNINGS
ENHETER 

Engelsktillverkade, fabriksnya con
verterenheter: 

RF24, 20--30 Mc/s, 15-10 meter 
omkopplare för fem fasta frekvens
band inom området, 3 rör VR65/ 
SP61. Utfrekvens 7-8 Mc/s, pris 
24:- nto. 
RF26, 50--65 Mc/s, 6-5 meter, kon
tinuerligt variabel avstämning, 2 rör 
VR136/EF54 och 1 rör VR13 7/EC52, 
utgångsfrekvens 7-8 Mc/s, pris 41:
nto. 
Enheterna levereras i originallådor , 
inkl. metallhölje 23X18X12 cm. 

RFX avstämningsenhet för 2-meters 
amatörband, endast bestående aven 
kraftig sändarkondensator med till
hörande induktans (split-stator kon
densator), två keramiska gavlar, kul
lagrad, försilvrade plattor, frekvens
område 140--210 Mc/s, pris nto kro
nor 26: 50. Levereras i oöppnade ori
ginaikartonger . 

Pris för ovanstående tre enheter, om 
samtliga beställes, netto kronor 72: -. 

Katalog sändes gratis till firmor och 
lic. radioamatörer, i övrigt mot 1:
i frimärken. 

VIDEOPRODUKTER 
Andra Långgatan 10, Göteborg C. 

Tel. 24 79 55, 24 92 22. 

, 

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

so 

om olika tillämpningar av transistortekniken. 

(G HJ 

stockholms DX-Club 

»Kan vi få bättre kortvågsmottagare ?» disku· 
terades av Stockholms DX Club vid klubbens 
sammanträde den 4 oktober. Representanter 
för svensk radioindustri hade inbjudits. 

I ett inledningsanförande till kvällens dis· 
kussion belystes möjligheterna att köpa en 
mottagare lämplig för DX·ändamål i dagens 
läge och för en del år sedan. Därvid kunde 
klart konstateras, att trots den stora tekniska 
nydaning som de senaste åren skett inom 
svensk radioindustri, motsvarande utveckling 
inom kortvågsområdet tyvärr uteblivit. Från 
DX·håll betonades, att man fortfarande får 
betala upp till 75 % av inköpspriset för en del 
förkrigsmottagare som fortfarande anses stå 
i särklass vad kortvågen beträffar. De mot· 
tagare som f.n. finns på marknaden är i stort 
sett sämre för distansmottagning än äldre 
typer. 

IBRA's representant framhöll att trots att 
IBRA·radions tillkomst i hög grad borde sti· 
mulerat radioindustrin att taga mer hänsyn 
till kortvågens utformning (med tanke på att 
deras utsändningar beräknas intressera över 
500 000 svenska hushåll) har ännu inga spe
ciellt för kortvågsmottagning lämpliga mot
tagartyper framkommit. 

Radioindustrins representanter hävdade den 
uppfattningen, att kortvågsmottagning skulle 
vara omodärnt för närvarande, de stödde sin 
uppfattning på rapporter från sina försäljare. 
Med samma motivering erkände de även att 
kortvågsområdena på dagens mottagare blivit 
styvmoderligt behandlade och att det nog var 
sant, att förstklassiga förkrigsapparater kunde 
anses fullt lika effektiva på kortvåg som de 
som tillverkas i dag. Att göra en nykonstruk
tion ansågs föga lönande, för att något sådant 
skulle kunna vara befogat måste minst IS 000 
apparater säljas. Att däremot modifiera för 
ändamålet lämpade mottagare skulle kanske 
ej vara otänk'bart, från fabrikanthåll föreslogs 
en eventuell tillsats i form aven konverter 
som en godtagbar lösning. 

När del gäller 

ett kvalitets begrepp 

MULLARDS 
Hi-Fi förstärkare 

med tryckta kretsar 

BYGGSATS 

En lättbyggd 10 W förstärkare med nät
aggregat. Byggsatsen omfattar samt
liga komponenter, färdigborrat chassie 
och platta med tryckt ledningsdrag
ning. Monteras och kopplas på c:a 2 
tlm. Förstärkaren är utförligt beskri
ven i Radio & Television lO/56. 

Pris Kr. 2.45:-

Ovanstående förstärkare komplette
ras bäst med en HMV skivspelare och 
ett HI-Fi högtalaraggregat bestående 
aven bas- och en diskanthögtalare 
med en återgivning upp till 18.000 pis. 
Högtalare komplett med filter och 
monterad på baffe!. 
Pris för skivspelare och högtalare 

Kr. 2.45:-

För radioåtergivning rekommendera 
vi Champions FM-tillsats. 

Pris Kr. 12.8:-

AB CHAMPION RADIO 
POlhemsgat. 38, Stockholm. Tel. 51 65 72 
Södra vägen 69, Göteborg. Tel. 20 03 25 
Isak Slaktaregat. 9, Malmö. Tel. 97 61 25 

antenner 
* 

UKV- och TV-antenner 
Centralantennanläggningar 

* 
Kvalitet - Pålitlighet - Lågt pris 
kännetecknar alla Kathrelns produkter 

TELEAPPARATER 
Jungfrugat. 48, StOCkholm Ö. TeL .. 10 90 

, 
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[ Plessey THE PLESSEY COMPANY LIMITED 
Englands största tillverkare av elektronikkomponenter 

• KONDENSATORER: elektrolytkond., 
subminiatyrelektrolyter, vridkond., trimkond., 
rullblockkond., keramiska kon d., TANT AL
elektrolytkond. 

• KONTAKTDON: en- och f1erpoliga ex. 
Mark 4 "Breeze", se bild. 

• HÖGTALARE: högtonhögtalare, ovala 
högtalare, inverterade högtalare, hermetis-
ka högtalare. . 

• RÖRHÄLLARE av olika utförande, även 
för tryckt ledningsdragning. 

• POTENT10METRAR med gjuten kol
bana, även med S-märkt strömställare, her
metiska miniatyrpotentiometrar, subminiatyr-
potentiometrar. . 

• VIBRATORER för 30, 60 och 100 walt. 

• TV-KOMPONENTER för 625 linjer. 
Kanalväljare, linjetransformatorer och av
länkningspolar för 70° Cilch 90° bildrör. 

PLESSEY:s välkända 
kontaktdon tillverkas i 

. två klasser: Standard 
(speciellt fiir flygplans
installationer) o. Mark 
4. Den senare kan er
hållas antingen i alumi
nium eller kadmierad 
mässing och är lämplig 
för kommunikationsra
dio, instrument, kontrollorgan etc. där driftsäkra och snabbkopp
lande kontaktdon med kompakt konstruktion erfordras. Stiftkombi
nationer finns från 1 till 25 st. poler och vissa typer äro använd
bara upp till 2 kV. 5 Amp. 

Typ EHT en-pol. kontaktdon är speciellt avsedd för överföring av 
höga spänningar max. 10 kV. t. ex. för radarapparatur. 

GENERALAGENTER: 

AKTI EBOLAGET TRAKO 
REGERINGSGATAN 40 - STOCKHOLM C - TELEFON : (VÄXEL) 233560 

Försäljning endast till fabrikanter, grossister o,," myndigheter, ej lagerförsäljning. 

,hi-fl 
En revolutionerande 'högtalare 

ELEKTROFON 

TONTRJlFF 

Inga kvarliggande basresonanser 

Elektrofon Tonträff är gjuten i hö~

dämpad akustikmassa och avsedd för 
hörnplacering. Den kräver alltså inget 
golvutrymme. :& Basresonanskanab och 
sluten kammare ger god återgivning 
ner till 50 p/s. Hiigtalaren har ett 210 
mm high-fjdelily-system för bas- och 
mellanregister placerat i baskammare 
samt två åt olika håll riktade diskant
system akustiskt isolerade från denna. 
Frekvensområde 50-16.000 p/ s. Det 
stora systemets diskantstråle riktas 
snett uppåt taket, där den reflekteras 

mot rummets mitt. Vinklarna mellan 
lådans plan är så valda, att de tre sy
stemen samverkar till en mycket jämn 
diskantfördelning. Tack vare en ny 
patentsökt uppfinning erhålles med 
en baskammare på endast 24 liter ett 
resultat, som annars kräver 100-150 
li~r. Härigenom har Elektrofon Ton
träff kunnat göras med små dimensio
ner och till lågt pris - med egenska
per och data, som motsvarar flera 
gånger så dyra högtalare! Rekvirera 
vårt prospekt! 

Korrekt dimensionering av lådan, lämpligt anbragt 
dämpmaterial och förstklassiga högtalarsystem. 

Inga ovidkommande kombinatwnstoner 
- låg intermodulation och uppdelning av effek
ten på flera system . . 

Inga störande lådresonanser 
- lådan är gjuten i ett akustiskt dämpat material 
och den har oregelbunden form utan parallella 
väggar. 

Vi representerar .. .,en UNIVERSITY berö .. da hi-fl högtalare 

ELEKTROFON AB 
StOCkhOlm 21 - Tel. 27 28 as 
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Adcola högeffektiva lödkolvar med låg ef
fektförbrukning. Angiv önsk. nätspänning. 
Cadet 22 W med 1/8" spetsdiam. . ... .. 25:-
Cadet 25 W med 3/16" spetsdiam . . .... . 28: 50 
Cadet 30 W med 1/4" spetsdiam. . . . .. . 30:-
Secundus 19 W m. 1/8" spetsdiam. . .. . 37: 50 
Standard 25 W m. 3/16" spetsdiam. . ... 39: 50 
Tillbehör: Kopparspets 1/8" diame t e r 1:-, 

57 D:o 3/16" 1: 50, 109 D :o 1/4" 2: -, 42 Lång
livsspets utformad för relälödningar 8:-, 
68 Ställ passande samtliga typer 12: 50. 

MF-transformatorer m.m. enligt nedan kos
tar samtliga st brutto kr 12:-. 

189/110 Beatoscillatorspole 110 kc, 180/447 MF
transformator 110 kC, B110-2 D:o för diod, 
B16oo-1 MF-transform. 1600 kC, B1600-2 D:o 
för diod, 117/16 Kvotdetektor 10,7 Mc, B10,7 
Diskriminator för 10,7 Mc. 

BBS4A 2-volts ackumulator med trans
parent plasthölje 125X 100X 75 mm. 
Utan syra .............................. 14:-

7320 Nättransformator, primär med sp. 
omk. 110-240 V. Sek. 100 V . 2X220 
V/ISO mA, 6,3 V/l A, 10 V med uttag 
vid 3 V/l A ............... .. .. .. ..... .. 17: 50 

3474 Nättransformator, primär med sp. 
omk. 110-240 V. Sek. 2X 220 V170 mA, 
6,3 V/l A, 10 V med uttag vid 3 VII AlS: 50 

Packard-Bell förförstärkare med 2 st 
rör inbyggd i låda, utan nätaggregat 19: 50 

FVA-1 Förstärkare utan nätaggregat .. 14: 50 
AL-6 Allformator 6 V till 420 V/150 mA 14: 50 
Chassi av 2 mm al-plåt, 5X13 X 18 cm . . 6: 50 
IV-66 Voltmeter 0-6 och 0-120 V . .. .. .. 7: 75 
2Q4 Kapslat SSB-filter moctalsock. .. 34: 50 
RC-300 Miniatyrhörtelefon med kristall, 

utförd som öronpropp (med sladd) .. 7: 50 
R-24/ARCS Mottagare 0,52-1 ,5 Mc, exkl. 

omformare . . ....... .. .... ..... . . . .. . .. 185: -
CCT-46104 Mottagare 1,5-3 Mc, exklusi-

ve omformare ....... . . ... .. .. . ....... 150: -

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm Sä 

Telefon 44 92 95 

APPARAT OCH 
INSTRUMENTLÅDOR 

med modern formgivning 

Tillverkade av järnplåt med panel av 
aluminium. Robust konstruktion men 
ändå lätt och elegant. 
Lådorna tillverkas som standard med 
grå hammarIack. 
Finns för leverans i storl.: 

Längd 400 X djup 250 X höjd 260 
riktpris kr. 68:

Längd 260 X djup 150 X höjd 190 
riktpris kr. 52:

Andra storl. och låd typer levereras med 
kort leveranstid. 

Begär offert! 
Mc!lndagar öppet till kl. 20 

I H E FA I Bällt.tavägen 22 
Marlehäll-Sthlm 

'--_______ -....: Tel. 28 50 00· Postgiro 28 50 00 

52 

Därefter hölls en detalj diskussion om ut· 
formningen aven idealisk kortvågsmottagare 

(se RT nr 2 och 4 i år! ) . Att uppfylla alla 
önskningar från DX·lyssnare ansågs inte möj

ligt, hävdades av industrins representanter. 
Som en följd av mötet och de vid detta fram

förda synpunkter lovade man dock på fabri
kanthåll att särskild hänsyn skulle tagas till 
de önskemål som genast skulle kunna realise
ras utan kostsamma modelländringar, exem

pelvis bättre skalor och drivningen av avstäm
ningskondensatorn. Vissa typer av rundradio· 
mottagare skulle ev. i framtiden förses med 
omkopplare för högtalare-hörtelefon. 

Som en sammanfattning av diskussionen 
kunde konstateras, att man på fabrikanthåll 
fått en del nyttiga synpunkter som kan tän· 

kas bära frukt i framtiden. Bl.a. lovade de sto
ra koncernföretagen med moderbolagen i 
främmande länder att undersöka möjligheter- . 

na av import av mottagare som egentligen 
inte är avsedda för export till Sverige men 

som har kortvåg som »normala» rundradio

frekvensen. 

, 

(B EJ 

Rekvirera gärna 
annons
prislista 
från Radio 
o. Television 
Stockholm 2.1 

"DUST BUG" 
automatisk skivborste 

, 

R E LA·· E R ~äxe!~tröm~~eläel 
Llkstromsrelaer 

Miniatyrreläer • Tryckomkastare 

Ingeniörsfirman ELEKTRO-RELÄ 
Obs .. Ny adre .. : 

Fyrspannsgatan 71, Stockholm· Vällingby 
Telefoner: 385859. 383988 

Transistormottagare 

i miniatyrutförande för 

avlyssning av lokalpro

grammet även på läng

re distanser. 
Våglängdsområde 560 
-1650 Kc. Drives med 

3 volts stavbatteri. 
Storlek 95x78x43 mm. 

Pris: 44:50 

Effektivaste botemedlet mot damm 
och statisk elektricitet på LP
skivor. Användes av tiotusentals 
LP-entusiaster över hela världen. 
Beskriven i Radio och Television 
nr 10/ 56. Oumbärlig för den som 
är mån om sina LP-skivor. \. 

AB RADIOMATERIEL 
Trädgårdsg~.t. 6, tel. växel 1711 ssJ 

GOTEBORG C 

\ 

Pris Kr. 13: 90 

Ensamförsäljare för Sverige: 

HANDELSBOLAGET TOYMAN 
Hälsingborg. 

~ä~~n~:r l:~ ~~:~,~~.Ir? J" 
DX-tips. kortvl~stabcU m . m. Prov
e x . mol 0:25 . PoBox 5083. Sthlm 5 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

(ffi) 
InJ:"pnJörM- o. verkm.-.. x. trAn folksk. , real· .,1. studentex. Dag- o. af ton. kola. 
Tf'l .. t .. knik m. t .. l .. fonl, radio. radar. tplp ... I.I"n. Maoklntpkn. m ...... rk.t.-t .. kn. 

ifi 
(.A ..... lM'nad.k"Mtnad .. r. Jlfod .... na kur.pl .. n .. r. Hö.ttprmlnpn biirjar 27 al1g. 

K I o. vårterminen 7 jan. Angiv fack, praktik, ålder m .m. Aberopa dena tidning! 
Aftonskoleelever kan ev. få arbete. Anmäl I tid! Ännu nAgra plat ..... kvar. 

Glaegat. 23, Köping. Tel. 11316 - INGVAR LILLJEROTH, civIlIng., rektor 

, 

\~ _____________________________________________________________________ J 
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ALLl\IÄNNA ARTIKLAR 
TV-nytt från In- och utland (u) 
Holländsk TV utvecklas långsamt (n) 
Dansk TV expanderar ............ .......... .... . 
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1 8 
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Tyska TV- och FM-sändare .................. 7/8 37 
Norska 'l'V-provsändningar (n) ...... ... 7/8 37 
Nlkola Tesla .......................................... 9 6 
Vem läser vad I RT? .............................. 9 19 
Jo,:.den får konstgjord måne med radio-

sandare ...... .. ...................................... .. 
TV-sändaren I Göteborg ...................... .. 
'l'V-metervågslänken Hamburg-Berlin 
SEI(:8 normer för provning av rundra-

9 20 
9 21 
9 21 

diomottagare ....................................... 9 29 
Nomenklatur för mikrovågsteknik ...... 10 J2 
Enheten .hertz. (n) .............................. 10 14 
Radiogrammofoner och TV -möbler ...... 10 21 
'l'elestyrelsens TV-licenskarta ............... 10 22 
Telesty'relsen och Radiotjänst begär 

pengar för FM-rundradio oc h TV ... 10 22 
Höstens TV-mottagare ........................... 10 23 
Mars-kanalerna 'l'V -fotograferas ........ . 10 23 
Ny m etod för utbildning i telegrafi .... " 10 23 
SEK-nytt ................................................ 10 31 
Rysk 'l'V-mottagare .............................. 10 32 
Danska radio- och TV-utställningen (n) 10 46 
Fotografering av 'l'V-DX-bilder ......... 11 12 
Tryckta ledningar + transistorer = billi-

gare apparater .................................... 11 23 
TV-sändaren I Nacka ........................... 11 24 
Amatörradioastronomi ........................... 11 24 
Nya mätinstrument på IM-utställningen 11 25 
Danska TV-licensen ökar (n) ............ .. . 11 44 
Inför en ny epok .................................... 12 19 
Nobelpriset i fysik till transistorns upp-

finnare .............................................. .. 
östtyska TV-sändare (n) ........ ............ . 
Nya radioböcker (n) ........................ .... .. 
Internationella telestandardIseringsar-

12 20 
12 21 
12 21 

betet. Från IEC:s årsmöte ............... 12 31 
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Planeten Mars skall TV -fotograferas 3 14 
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TV-m<ltagare med moduler och tryckt 

ledningsdragning ................................. 16 31 
10 W hl-fl-förstärkare med tryckt led-

ningsdragning I byggsats .................. 10 33 
Tryckta ledningar + transistorer = billi-

gare apparater .................................... 11 23 
Förförstärkare med trYCkt lednings-

dragning I byggsats ........................... 12 34 

MOTTAGARE 
Japansk radiomottagare (n) ................ .. 
FM-dlskrlmlnator med anodjordade de-

tektorer ........... ............. ...... ......... ........ . 
Om l<ortvågsmottagare för DX-Iyssnare 

2 14 

2 24 
2 36 
4 34 

Soldriven radiomottagare ..................... 3 22 
Televisionsmottagare I byggsats 3 32, 4 30 

5 30 
Svenskbyggd kommunikatIonsmottagare 

I toppklass ............ ...................... ........ 3 38 
Mera om Graetz' transistormottagare... 4 26 
Om fasdistorsion I televisionsmottagare 5 20 
SEK:s förslag till normer för under-

sökning av rundradiomottagare ......... 5 23 
Separat S -meter till kOl'tvågsmottagaren 6 26 
Resemottagare för mellanvåg med åtta 

transistorer ....................................... 7/8 22 
ELFA:s TV-mottagare med 21"bildrör 7/8 30 
En preselektor för DX-mottagare .... " 7/8 34 
SEK:8 normer för provning av rund-

radiomottagare .................................... 9 29 
Antennavstämningsenhet för DX-Iyss-

nare ...................................................... 9 38 
TV-mottagare med moduler och tryckt 

ledningsdragning ................................. 10 31 
AGA:s nya TV -mottagare med trYCkta 

ledningar ............................................. 12 22 
SEK:s normer för maximalt tillåten nt

strålning från UKV-mottagare ......... 12 28 

LÅGFREKVENSFöRSTÄRKARE 
Nomogram för berlikning av motkopp-

lIngsgraden i förstärkare ................ .. 
En ny typ av mottaktförstärkare .... .. 
Ny typ av bredbandsförstärkare 
10 'V bl-fl-förstärkare med trycl,t led-

1 23 
2 26 
4 24 

ningsdragning I byggsats .................. 10 33 
Montering av komponenter I förstlirkare 10 36 
Brumkompensering I LF-förstärkare ... 11 14 
Förförstärkare med tryckt lednings-

dragning I byggsats ........................... 12 34 

STRöMFöRSöRJNINGSANORDNINGAR 
LIkspänningsomvandlare med transistor 11 38 
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LJUDUPPTAGNING OCH -ÅTERGIVNING 

:\fodern resegrammofon med transIsto-
rer .......................................... ............... 1 18 

.J" onofonen., ny typ av högtalare ......... 1 3U 
Flera högtalare = bättre ljudtHergiv-

ning ..... ............................ ................... 2 30 
Nedbantad basreflexlåda ..................... 11 35 
Sensation på högtalareområdet ............ 11 37 
Nytt 3 D-systC>l1l: »l{ymtlklullg'» llled 

Ij udkompre""o r ................. 11 H 
Nya högtalareid~er .............. 12 33 

BAND_ OCH T .RÅDSPELARE 

.LP-band. och .EP-band. (n) 4 21 
Amatörbyggd bandspelare i toppklass 10 38 

11 40 
HIGH FIDELITY 

Skivspalten (Kjell Stensson) 1 29, 2 28, 3 36 
4 28, 6 20, 7/ 8 27, 10 36, 12 32 

~J"onofonell> - ny typ a\' högtalare... 1 30 
Frågor och svar om hi -fi 1 31, 2 29, 3 12 

4 27, 6 19. 7/ 8 26, 9 32, 11 37 
Flera högtalare - bättre Ij ud,ite rgiv-

ning ... ...... . ............... ,......... .. ............ .. ... 2 30 
Hi-fi i hemmet ....................................... 5 28 
Tekniskt hi -fi-nytt ... ;; 2!l, 6 ~1. 10 36, 11 37 
LP-klubb i Stockholm (n) ..................... 6 21 
• High futility. .................................... 7/ 8 26 
By!?;; hl-fi-utgångstransformatorn 

sjalv ................................................... 7/8 28 
Siemens nya :pkaulmal'musik-l,:: o lnbina-

tion. ...................................................... 9 23 
10 W hi-fi-förstUrkare med trYckt led-

ningsdragning i byggsats ... ~ .............. 10 33 
Automatisk sldvborste ........................... 10 36 
Nedbantad basreflexlåda ........ ............. 11 33 
Sensation på högtalareområdet ............ 11 37 
Svenska Long-Play-Klubben :indrar 

namn (n) .................... ............ ...... ....... 11 50 
Nya högtalareideer ................................. 12 33 
Förförstärkare med tryckt lednings-

dragning i byggsats ............ .... .......... 12 3·1 

KOXSTRUKTIONSBESKRIVNINGAR 

En praktisk kalIbreringsoscillator för 
rundradiomottagare ........................... 1 32 

Enkel universallH'ygga för uppmlitning 
av R, C, L och Z................................. 1 3;' 

Universalinstrnment med transistor ...... 2 32 
Om Iwrtvågslllottagare för IJX -Iyssnare ·2 36 

-1 3.Je 
TelevisionsnIottagare i byggsats 3 32, 4 30 

G :{O 
Amatörtillverkad kryssllndningsmaskin i 36 
Signal.ökare lll c c1 transistorer- .... ........ 5 35 
[i" oscilloskop för laboratoriebruk ...... 6 22 

7i8 31 
Separat S-meter till korty"gsmottaga-

ren ...................................................... 6 26 
Bygg hi-fi-utgångstransfornwtorn 

sjäiv ................................................. 7/ 8 28 
ELFA:8 TV -mottagare med 21" bild-

rör ...................................................... 7/8 30 
En preselektor för DX-mottagaren ... 7/8 34 
En förstklassig l'öryoltInetel' i l>ygg-

sats (. Heathkit» ...... 9 34 
AntennaysUimnlngsenhet för DX-Iyss-

nare .......... .............. .......... ...... ........ ...... 9 38 
Anodjordat förstärkar"teg för dri\'-

ning av rHloleverk .............. 10 33 
10 W hi-fi-försUirkare m ed try ckt led-

ningsdragning i byggsats .................. 10 33 
Amatörbyggd bandspelare i toppklass 10 38 

11 40 
Likspänningsomyandlare med transistor 11 38 
Förförstiirkare med tryckt l ednings-

dragning i byggsats ... ........................ 12 34 
Dekadmotstånd och dekadkondensator 12 36 

FöR SÄNDARNAlIATöRER 
Långdistansförbindelse på T;KV 1 l;' 
Amatörradioutställning I Londo.n (n) 1 18 
Oln ~norrskcnsförbinuelsel'» på ultra-

kortvåg ............ ...... .................... ......... 4 22 
J" ordningsteknik i mottaktk.retsar för 2 

m-sUndare och -mottagare ............... 5 34 

FöR SERVICEMÄN 
Flygande radioverkstad I skåpbil ......... 11 14 

PRAKTISKA VINRAJt 
!{apning av sl\ruv ..................... ~ .. 1 42 
lIovtYinning av ledningar ............. ...... . 1 42 
Kopplingsur av väckarklocka ........ . .... .. 1 42 
'l'jlltanc1e inspelningsband .................... . 2 40 
Hängande lödkolv ................................ . 2 40 
Enkel trimnyckel ................. . 2 40 
Lindning av spolar m ed litztrå(1 ........ . 3 42 
FörbUttring av skruvmejsel ........ ........ .. 3 42 
UniversalinstrtllUent llled transistor ..... . 3 42 
UKV -antennfHste .................... . 4 38 
Piprensare för reng'öring av rörh~'Ulare 4 38 
Kopplingsur ............... . .... ..... ..... .. 4 38 
Enkel skruvh ålIare ................................ . 4 40 
Onlkopplingsanordning för extra hög-

talare ................................................. .. 4 40 
Skala av plexiglas ................ .. 5 39 
Lindning av spolar ........ .. 
överbelastning av selenlikriktarplattor 

5 40 
ij 40 
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Rengöring av rörhällare mm ............... 5 40 
Hopspänning av transformatorkiirnor 5 40 
'1'illverkning av KV -spolar .................. 5 40 
Plastsax som radioverktyg .................. 6 32 
Fixering av trådändarna på spolar ... 7/8 39 
Skydd för kopplIngsschemor ............... 7/8 39 
Hållare för komponenter vid apparat-

bygge ................................................ 7/8 39 
Enkel kortslutnlngspro\'are och extra 

siikring ............................................... . 
Ventileringshål på apparatlädor ........ . 
Jiirnfilspån i högtalare .......................... . 
Antenner för TV-sändare i Nacl,a och 

9 40 
9 42 
9 42 

Göteborg .......... ........ ...... ...... ...... ......... 9 42 
)!ontering av komponenter i förstär-

kare ...................................... ... 10 36 
Hemgjorda lödnabbar (modell U) 10 54 
Fack för motstånd och kondensatorer ... 10 55 
Oförväxelbara svagstl'ömskontal\:ter ... 10 55 
Gä lar för mindre apparatlådor .... ........ 12 H 
Skydd för n ålmikrofon ........................ 12 16 

RADIOINDUSTRIENS ~YHETER 

:b Jonofonen~ - ny typ av högtalare 
Nya scniceoscilloskop ............ ...... ........ . 
Rredbandsoscilloskop ..................... ..... . 
.Toni.atlons- och isolations provare .... .. 
Graveringsmaskin ................................ . 
100 W vibrator .......................... .. .......... . 
Gastilta ackumulatorer ........ .... ............ .. 
Subminiatyrmotstånd .. . . ............... . 
.Armbandsohmmeter> ............ .. ............ . 
Ny Q-meter frän Boonton .................... . 
S\'epgenel'ator .................... . .. .. 
Fjäderdriven bandspelare .................... . 
Ny amerikansk bandspelare ................ .. 
J;;lektrolytkondensatorer med tantalulll-

1 30 
1 44 
1 45 
1 46 
1 46 
1 48 
2 42 
2 44 
2 46 
2 46 
~ 4H 
2 47 
2 47 

elektroder ............................................. 2 48 
Nya ferritmaterial ................................. 2 48 
Serviceoscilloskop från Siemens ......... 2 GO 
:\!ikrovågsapparatur .............................. 2 ijO 
)lHtsändare för centimetervågor ......... 2 51 
~·ysk TV -mottagare i lyxklass .......... .. 
Ny typ av televisionsante nn ........ ........ .. 
S\'enskby ggd komnlllnikationsmottaga-

re I toppklass .................................. .. 
Bandspelardäck från Grundig ...... ........ . 
'l'onfrek\'ensoscillator ................... ....... . 
Kalibreringsanordningal' för signalge-

neratorer ........................................... .. 
E lektrostatiska diskanthögtalare 
Oscillatorrör för högfreln'ensuPIH'Hl'Ill-

ning .. ... ............ ............ .................. ..... .. 
A \'kopplingskondensatorer fö r 20 kV .. . 
. Punktprovare .• för '1'V -mottagare .... .. 
Hi-fi-nålmikrofon ........ ................... ..... . 
Frekvensmeter 1 Hz--100 kHz .......... .. 
)Iiitsändare för AM ............................ .. 
Behlindigt löd verktyg ................ .. 

2 G2 
2 G2 

3 38 
3 44 
3 46 

3 47 
3 48 

3 UO 
a 51 
3 50) 
3 52 
4 42 
4 42 
4 44 
4 46 Horisontalstackade TV -antenner 

Strålningsanalysator för gammastr:il-
ning ...................................................... 4 46 

Strålningsmätare .................................... 4 48 
Geiger-ilfliller-räknare för nranletning 4 48 
Hrnsgeneratorrör för 10 cm-bandet ...... 4 49 
Vattentäta minlatyrpotentiometrar ...... 4 49 
Radiogrammofon i hi-fi-idass .Je ijO 
TV-kameror för ö\'er,·akning av atOtll-

reaktorer ............................................ . 
lIlikrovagsförslärkare .......................... . 
1-'111/ AM-signalgenerator .................... .. .. 
'Transistoriserade bärbara radiostatio-

5 43 
5 44 
5 44 

ner .. ............................................ .... ij 46 
Hörnhögtalare ....................................... 5 48 
UKV -miniatyrsändare för reportage:in-

damål ................................................... ii 48 
Ny TV-mottagare från Hadiola .... ........ 5 48 
Bredbandsoscilloskop ........................... 6 34 
Behändig .servicekliimll1a. .................. 6 34 
Preclsionspotentlometer ................ ........ 6 36 
Servicedoknmentation ........................... 6 38 
Högtonshögtalare av bandtyp ............ 7/8 4-! 
Rra lö(jyerktyg ........ ........ .... .......... ...... 7/8 45 
Reseradio med transistorslutsteg ...... 7/ 8 45 
Löddon för aluminium ........................ 9 44 
Rörhållare för tryckt ledningsdragning 9 44 
Nätspänningsregulatorer .... .. .................. 9 48 
Elektronikräknare ................................. 9 48 
Blektroniskt räkneverk ........................... 9 50 
Kanalväljare med tryckta kretsar 9 50 
Transistoriserat oscilloskop 9 52 
:\Iottagare för låga radiofrekvenser 9 52 
'L'iindkabel för bilavstörning ............ ... 9 52 
S\'enskbyggd bredbandsantenn 10 56 
Stereofonisk ljudåtergivning för hand-

spelare .. ...... ........................ 10 58 
Nytt osel!loskop .................................... 10 G8 
Vridomkollplare .................................... 10 60 
Nya resistanselement ........................... 10 60 
Precision~.inst~.ull~ent föl' spännings-

och strommatmng ...... ...................... .. 10 6~ 
1Iiniatyroscillograf ................................. 10 62 
Lödpistol ............... ................... 11 50 
Ny trafikll10tlagare från Hammariund 11 50 
Bildmönstergen erator ........................... 11 52 
SIgnaigenerator för UKV ..................... 11 54 
universalrönoltmeter ........................... 11 54 
RC-oscillator för Iftgfrek\'cns ............... 11 56 
Grall1mofonll1öhel i miniatyr ............... 11 56 
Elektronisk räknare .............................. 11 58 
.Flybacker> ............................................. 11 58 
Elektronisk räknemaskin i byggsats ... 11 60 
Potentiometer för trYCkta kretsar ...... 11 62 

Dynamisk mikrofon .............................. 11 62 
Stötsäker reostat .................................... 11 64 
Frekvensmeter för centimetervågor (x-

bandet) ............................................ .. .. 12 38 
Serviceoscilloskop .. .......... ..... 12 40 
Ny kommunikationsmottagare från 

Halllll1arlllnd ....................................... 12 42 
Ultrakänsliga reläer .............................. 12 42 
Seryjcel1okuluentatloner för TV -llloUa-

gare .................. .. 12 H 

SAlnIA~TRÄDEN 

Stockholms Radioklllbb 2 54, 12 46 
Sn, nska magnetofonklnbben ...... ~ 54, 3 53 
Stockholms DX-Club .................. 4 52, 12 50 

NYA BöCKER = (n) 
CZECH. J": Elektronenstrahl-Oszillogrnf 

Aufbau-Arbeitswelse - llesstechnik 1 36 
LUND- J"OHANSBN, O: World Radio 

Handbook for Listeners ..................... 1 38 
'V AH LIN. E: Fakta. Koncentrerad 

kunskapsbok ....................................... 1 · 40 
NEETESO!\, P: Vacuum Yah;es in 

Pulse Technique ............ ...... ............... 1 40 
SEN R -130308-20, 23- 25 HögfrekYens-

kahlar ................................................... 2 53 
RA'fHEISER, L: Röhren-Handbuch 3 43 
BERGTOLD. F: Antennen-Taschenbuch 3 H 
TNC 26, Ord och uttryck ..................... ij 12 
The radio amateur's hand book .... 5 14 
BACK STRöM, G: Rörhandbok 5 14 
'Vireless & Electrical Trader Year Book 5 H 

~~~~'L~f. :DGC~J;aa:~~:l1~:~d::u~·~~·::: ~ ~~ 
BELLANDER, J": Televlsion"mottaga-

ren ...... .................................. .............. 7/8 40 
WOLFF, A W: Televisionsteknik 7/8 42 
TER::\IAN, }., E: Electronic and Radio 

Engineering .................................. ..... 10 16 
RICHTER, H: Taschenbuch der :Fern-

seh- und UKW- Empfangs-Technik .. . 10 18 
COCKING, 'V T: 'Vireless Sen Icing 

lianua!' 9:e upp!. ................................. 11 16 
SPREADBURY, E A W: Television Re-

ceiver Servicing. Vol. 2 ...................... 11 20 
Guide to Uroadcasting Stations 1956-

1957. 9:e upp!. ................ ................ .... 11 20 
The Radio Ilandbook, 14:e upp!. 11 20 
Characteristic impedances and dimen-

sions of radiofrequency conxial cables. 
IEC Publ. 78 ....................................... 12 38 

FRÅN LÄSEKRETSEN 
Sklvspalten ................................. 2 53, 3 14 
.Scatterlänk» Stockholm-Porkala .... 7/ 8 25 
Kaskodkopplingen för LF .............. 9 26 
• Yl>' orld Wide TV ........... .............. ......... 10 50 
Betr. TV -provbilden 10 52 
Trådradioprobleul i Dalarna ........ . ...... 10 52 

DX-SPALTEN. TV-DX 

1 4, 2 4, 3 6, 4 lO, " 4, 6 6, 7/8 36 
9 lO, 10 4, 11 6, 12 4 

Fotografe ring av TV-DX-bilder (n) ... 11 12 

DIVEUSE 
]'ör 25 år sedan 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, fj 4 

6 4, 7/ 8 4, 9 6, 10 4, 11 4, 12 .Je 
Radiotekniska kurser (n) ..................... 2 1!l 
~'elegraferillgslektioncrna från SHQ (n) 2 38 
Radartornen i Atlanten (n) .................. 3 Hl 
Lösnummerpriset på RT (11) ........ ....... 4 21 
Roto:s TV-byggklupb (n) ..................... 5 37 
Heinrich Barkhausen (n) ..................... 6 11 
TV -bygge i yrkesskola (n) .................. 6 30 
.Skandinavisioll> (n) ...... ........ .... .. ....... 7/8 9 
'1'V-försök Nacl,a- Hiirnösand (n) ...... 10 48 
Radiosignaler från Sydpolen (n) 12 20 
Viktigt m eddelande till RT:s läsare (n) 12 27 

RÄTTELSER 
Till artikeln »Nomogram för berHl\ning 

av radio sikten. i nr 12/ 1955 1 50 
Till artikeln .Rusta för dubbelprogram-

mottagning. i nr 12/1955 ...... ............ 1 50 
Till artikeln .Mottagareantenner för 

television och F'1!-UKV -rundradio. I 
Il r 12/ 1955 ...... ....................................... 3 54 

Till notisen »Fjäderdriven bandspelare. 
i nr 2/1956 ...... ................ ........ ........ ....... 3 54 

Till artikel .Uninrsalinstrulllent med 
transistor. i nr 2 1956 ........ ........ ........ 4 M 

Till notisen Olll katalogen från Import-
AB Inetra i nr 4/1956 ........ .. .............. 5 (jO 

Till notisen om den danska radio- ocl! 
TV -utsUillningen i nr 6/ 1956 7/ 8 9 

'1.'ill artikel .SEK:s förslag till normer 
för undersökning av rundradiomotta-
gare. i nr 5/ 1956 ................................. 9 31 

'l'ill stycklIstan på sid. 22 i nr 7/8/1956 9 5-! 
Till artikel .Bredbandsantenn för mot

tagning av teleYision och F~f-UI(V-
rundradio. i nr 7/8/1956 .......... ........... 10 66 

Till artikel >SEK:s normer för prov-
ning av rundradiomottagare. i nr 
9/ 1956 ...................... ........ .................... . 10 66 

Till artikel »Universalinstrument med 
transistor. i nr 2/1956 ........................ 11 66 
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ANNONSÖRS REGISTER 

DECEMBER 1956 
Sid. 

Alpha AB, Sundbyberg 15 
Beja-Produkter, Vällingby ........ 46 
Broberg & ytterberg, Stockholm 48 
Bäckström, Gösta, AB, Stockholm 10 
Champion Radio AB, Stockholm 12 

40, 43, 46, 48, 49, 50 
DX-Radio, Stockholm . . . ..... . .. . .. 52 
Ediswan Clix Radio eomponents, 

England ... ... . . . . . ...... ... .. ...... 8 
Eklöf, Ernst, f:a, Stockholm, 16, 42, 46 
Ekofon, f:a, Stockholm .. . ... . . . ... 6 
Elfa Radio & Television AB, Stoc!c-

holm . .. . .. . . .... .. . ....... .. .... 3, 5 
Eia Radio, Stockholm .... .... ...... 42 
Elektriska Instrument AB Elit, 

Stockholm . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 14 
Elektrofon AB, Stockholm .. . ..... 51 
Elektronikbolaget AB, Stockholm 41 
Elektro-Relä, Ingenjörsfirma, Väl-

lingby ............ . ........ ... ...... 52 
Elektroutensilier, Akers-Runö .... 49 
Etronik, f:a, Näsbypark . ... . . .. .. . . 10 
Fagersta Bruks AB, Dannemora-

verken, österbYbruk . . .... . . .. .. 17 
Ferner, Erik, AB, f:a, Bromma .. 9 
Forslid & Co AB, Stockholm . . . ... 6 
General Motors, Stockholm, Malmö 38 
Gylling & Co, Stockholm . .. . . . 11, 47 
Hefa, f:a, Mariehäll .. . .. . . ... . ... 52 
Hi-Fi Produkter, Hässelby ... . . ... 16 
Hörapparatbolaget, Stockholm .. . . 45 
Isoleo Trading, Bromma . ... . ..... 48 
Impuls AB, Stockholm ... ..... .... 6 
Industriprodukter, Jönköping . . .. 8 
Inetra Import AB, Stockholm . .. . 10 
K. L. N. Trading & Co Ltd, Stock-

holm .......... .. ........ .. .... 39, 42 
Köpings Tekniska Institut, Köping 52 
Lagercrantz, J., f:a, Stockholm .. 13 
Mellerstedts Förlag, Stockholm . . .. 46 
Nordisk Rotogravyr, Solna ... ..... 40 
Palmblad, Bo, Stockholm, 46, 48, 50, 52 
Pearl Mikrofonlaboratorium, Väl-

lingby ........... . ........... .. ..... 44 
Philips Svenska AB, Stockholm 18 

38, 45 
Radiomateriel AB, Göteborg .... .. 52 
Reflex Industri AB, Stockholm .... 16 
Rita AB, Sundbyberg .... .. .. . ..... 7 
Siemens Svenska AB, Stockholm 12 
Signalmekano, Stockholm .. .. . .. . 14 
Sivers Lab., Stockholm . . .... . . . . . . 16 
Sonoprodukter AB, Stockholm .. 4 
Svenska Mätapparater Fabriks AB, 

Enskede ... . ............. .. ....... 42 
Svenska Telekompaniet S. T. K., 

Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
S.!öqvist, F., f:a, Stockholm .. . . .. 56 
Thellmod, Harry, Ingenjörsfirma, 

Bromma ... . .. .. ............ .. ...... 44 
Teleapparater, Stockholm . . .... . . 50 
Telektra, Ingenjörsfirma, Bromma 16 
Toyman, Handelsbolaget, Hälsing-

borg.... . ... .. . . . . .... . ..... ..... . .. 52 
Trako AB, Stockholm .. . ...... . . ... 51 
Triga AB, Stockholm, Göteborg .. 55 
Tungsram Orion Fabriks & För-

säljnings B, SAtockholm .... . ... 48 
Universal-Import AB, Stockholm 2 
Veb Stern Radio, Stassfurt, Tysk-

land ...... ...... .. .. . .. . .. ........ .. 
Videoprodukter, Göteborg . . ... .. . 50 

RADANNONSER 
Till salu: Fabriksny ljudfilmsprojektor 

komp!. . med förstärkare och högtalare, typ 
Orion, Kr. 1.150: -. Tel. Sthlm 51 65 72. 

Till salu: Hallicrafter S3SD, obetydl'. skön
hetsfel, bortslumpas. Svar till " S3SD". den. 
tidn. f . v. b. eller tel. Sthlm 102549 

Till salu: LEAK 25 W Hi-Fi-förstärkare. 
Sthlm 5992 OS. 

Till salu: Nya inspelningsband 20 ' lo. Allan 
Bernståhle. GUllmarsvägen S, Johanneshov. 
Tel. 5992 OS. 

önskas köpa: 1 st . mottagare Be 454. 1 st. 
sändare Be 696 A. 1 st. modulato r Be 456 A 
eller B. Uppgiv pris. Svar till " Fullt drift
dugliga" , den. tidn. f . v . b . 

FÖRDELAR 

m'ed IID.&~ W magnetofonband 

1. Överlägsna elektriska egen
skaper - hög känslighet, utmärkt 
frekvens, god dynamik 

2.. Bekvämt och säkert att hand
skas med - håller för hastiga 
ryck, oantändligt, glatt yta, skon
samt · mot magnethuvudena 

3. Lagringsbeständigt - okänsligt 
för fukt eller torka även vid lång 
lagring - praktisk sväng kassett 
för arkivering 

Vad är grunden till BASF - bandets goda egenskaper? 

Anledningen till att BASF-bandet i sig förenar så många goda elek
triska och mekaniska egenskaper är att det tillverkas aven BASF
plast, Luvitherm, som försetts med ett högkänsligt magnetiskt skikt. 
Ett bevis på Luvithermfoliens kvalitet som basmaterial är, att den 
kan göras så tunn och smidig att man på normala spolar får 50 % 
längre speltid än med standardband. BASF normal- och långspel-

band har sålunda samma egenskaper. 
Man kan I.ex. skarva båda bandtyperna med samma skarvmedeli 

detaljerna röjs mästaren 
BASF är också bandet med de många praktiska detaljerna och 
tillbehören, som gör det säkrare och bekvämare i användning. Se 
bara: Olika färg på spolar och band, som underlättar identifiering, 
starl- och stoppsladd med anteckningsmöjligheter, spärrfolie för 
automatisk stopp, bandlås samt stor sortering praktiska tillbehör 
med bl.a. bekvämt skarvgarnityr. 
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Prisexempel 
på våra sju typer - 7 " 

Brown Band 195 kr. 22: 50 

* Green Band 211 » 25:-

* Shamrock 300 » 29 : -

* Sound Plate 220 » 56 : -

* LP Acetatbas » 33 : 50 

* LP Mylarbas » 46:-

* Double-Play » 68:-

,''''-''' ";'."'''-

irish FERRO-SHEEN 
BRAND 

• • • • 
• • • 

fördelar genom den 
nya revolutioneraride 
tillverkningsmetoden 

Oxiden sitter fast. Ingen avlagring på tonhuvudet. 

Slät yta. Minimal förslitning av tonhuvudet. 

Risken för ekoeffekter är reducerad till ett minimum. 

Lägstci band- och modulationsbrus genom ytterst små 
variationer av det magnetiska flödet. 

Homogen beläggning, garanterar inga »vita fläckar». 

Jämn yta, ger bättre kontakt mellan tonhuvudet och 
bandet, därigenom god återgivning av höga frekvenser. 

Beläggningen blir aldrig skör utan behåller sin mjukhet, 
så att oersättliga inspelningar ej blir förstörda. 

· · h 
Det finns ett I r l S 
inspelningsband för varje ändamål 

Product of ORRADIO Industries Inc., 
Opelika, Alabama, USA -

American Pioneers in Magnetic Tapes 

Fråga efter närmaste återförsäljare hos 

FII?~A F.~JVf)IJI~T 
Kungsholmstorg 2, Stockholm, Tel. 5348 88 


