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Kraftomkopplare 
kunna erhållas i 1-, 2- och 3- poligt 
utförande, 2-12 vägs och 10-100 Amp. 

Emaljerade tråd lindade stavmotstånd 
Fasta: 1- 200 watt, 0,4 - 250 000 ohm. 

Justerbara (flyttbart uttag) typ DIVIDOHM: 10.,.- 200 watt Hemtages på beställning. 

Kolpotentiometrar 
Typ AB. 2 watt. Diameter 27 mm. 
Linjär eller logaritmisk kurva. 
50 ohm - 5 megohm. 

Hemtages på beställning. 

KRONOBERGSGATAN 19 

1-100000 ohm. 

Reglermotstånd 
25-50-100-150-225-300-500 watt 
0,5 t.o.m. 10000 ohm från lager 

75-750-1000 watt 
på beställning 
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ALLT MELLAN ANTENN OCH JORD 

HEATH:'s 
linje
mönster 
generator 
i byggsats Modell BG-l 

Heath:s linjemönstergenerator är ~tt utmärkt komplet

teringsinstrmnent till övriga TV-instrument i Heath

serien på serviceverkstaden_ Den gör Er helt oberoende 

av sändarens testbilds sändningar. Generatorn tillåter en • 
god kontroll av mottagarens liniaritet och skärpa. Vidare 

kan man undersöka mottagarens synkroniserings egen

ska'per såväl vertikalt som horisontellt. 

Te~niska data: 

Grundfrekvensområde: 60-80 Mp/ s. 

Modulationsfrekvens: 

Radiofrekvens (horisontalliniaritet): 113-172 Kp/ s. 

Lågfrekvens (vertikalliniaritet): 480 p / s (approx.). 

Utgångsspånning: 100.000 mikrovolt. 

Rörbestyckning: 12AT7. 

Nåtdel: Inbyggd transformator med 'Selen-likrik-, 
tare. 

Dimensioner: 206 X llO X 124 mm. 
j , 

Pris n~tto kr. 145:-

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

Generalagent för Skandinavien: 

ELFA Radio & Television AB 
Holländargatan 9A - STOCKHOLM C 

Tel. 207814, 2078 15 Postgiro 25 12 15 
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FÖR 25 ÅR SEDAN 

Ur PR' nr 1/31 

l POPULÄR RADIO nr 1/ 1931 förekom en 
årtikel »Radiotekniskt småprat om likströms-, 
serierör, batterirör och växelströmsrör»_ Ar
°tikeln, som var skriven av W Stockman (som 
sedermera blev redaktör för tidskriften), be
handlade de problem som man hade att brot
tas med när det gällde att praktiskt utnyttja' 
de olika typerna av rör. 

l en artikel om »Trautonium, ett nytt in
strument för sfärernas musik, som i sig för
enar violin, trumpet etc.», behandlades en 
primitiv föregångare till de elektroniska mu-

Fig. L Detta är ett elektroniskt musikinstru
ment, beskrivet för 25 år sedan i RT nr 1 /3~_ 

sikinstrumenten. Den bestod aven glimlamps
oscillator, vars frekvens varierades genom att 
man inkopplade olika stora seriernotstånd, och 

, genom att man skar °bort mer eller mindre av 
den alstrade sågtandtonens övertoner kunde 
man få olika klangfärg_ 

l en l!nnan artikel behandlade professor 
Esau i Jena de ultrakorta vågornas utveck-

Fig_ 2. En UKV-sändare för l m våglängd för 
ca 10 W uteffekt beskrevs i RT nr 1/ 31 av 
prof. Esau i J ena. 

ling. l denna artikel står det helt profetiskt, 
att ultrakortvågssiindare i framtiden torde 
komma att användas bLa_ för television. I 
fråga om effekten sägs det, att man iblan«;l 
på l m våglängd kunde komma upp till högst 
10 W, under det att man vid våglängder om
kring 4 cm fick nöja sig med 1/ 20--1/50 W. 

Det senaste på t~evisionens område på den 
tiden, en roterande spegel trumma, som skulle 
ersätta Nipkow-skivan, beskrevs i en annan 
artikeL Bland övriga artiklar i nr 1/ 31 kan 
nämnas »Låt oss få en lag mot störningar!» 
och »Ljuskänsliga celler och deras praktiska 
användningsmöjligheter»_ 

Kontinentens äldsta och största skivspelarindustri 

nu 
Generalagent: 

Svenskt DX-mirke 

På nyåret 1956 börjar »DX-Alliansen», en sam
manslutning av svenska KV-klubbar, att utge 
ett DX-märke, som kan erövras årligen unge
fär som skyttemärket eller skidlöparmärket_ 
Tack vare detta märke kan man ,j framtiden 
genast identifiera en erfaren DX-are och få en 
uppfattning om hur länge han sysslat med 
hobbyn och hur avancerad han är. 

DX-märket får formen aven emaljerad 
sköld med blå botten och gula båglinjer, som 
symboliserar radiovågor i eterhavet. l övre 
kanten finns bokstäverna »DX» och under des
sa 1-3 vita stjärnor. Det blir en stjärna för 
verifikationer från 25 rundradiostadoner un
der ett kalenderår, 2 stjärnor för 50 och 3 för 
75 verifierade stationer. 

För att en verifikation ska godkännas i det
ta sammanhang, skall den innehålla uppgifter 
om vilken station som utfärdat den, lyssnarens 
namn och årtal för avlyssningen. l vissa fall 
kan kompletterande uppgifter återfinnas på 
kuvertet~ som i så fall bör insändas med veri
fikationen. 

Märket gäller endast för avlyssnade rund
radiostationer, således inte amatörsändare el
ler stationer med andra uppgifter än att ut
sända program för allmänheten_ Endast en 

\ 

Rex A 

i Sv_rige Rex A spelar automatiskt 10 skivor av såväl standard- som 
icke-standardstorlek med en diameter mellan 16 och 30 5 cm 
hur dessa än ligger blandade. Det nya kristallsystemet 'PE 10 
för normal- och långspelande skivor ger ett mycket stort 
frekvensområde. Lågt nåltryCk, endast 9 g, ökar avsevärt ski
vornas livslängd. Stegvis omkopplingsbar tonkontroll. Den 
patenterade mekanisnlen garanterar högsta drifts- och funk
tionssäkerhet. 

sonoprodlLkter 
GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ 

\ 
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Några axplock ur ELFA:s nya kat.dog 

Grammofonbyggsats bestående av 3-hastighetsmotor, 
grammofontallrik och Ronette kristallnålmikrofon. 

Katalognummer D 6. Pris kr. 115:-

/ 

Synkronmotor, miniatyrutförande, 110, 127 eller 220 
volt 50 p/ s. Kraftigt staI'tmoment c:a 8.000 cmg - vid 

,synkrondrift 15.000 cmg. 

Katalognummer E 48. Pris kr. 38: - netto. 

Kan även erhållas med utväxling. 

Termosäkring typ L 430 med automatisk utlösning. 
Standardvärden: 100 mA - 500 mA - 700 mA - 1 A. 

Katalognummer G 6. Pris kr. 4: 50 

Högfrekvenspotentiometer (attenuator eller dämpsats). 
Typ 110, 60 ohm. Belastning 0,1 watt. Total dämpning 
110 dB ± 15 dB. Minsta dämpning 6 dB. Frekvensobero
ende till 300 Mp/ s, användbar upp till 1000 Mp/ s. 

Katalognummer P 470. Pris kr. 24: 50 

I ' 

. Miniatyromkopplare i precisionsutförande 2-gang 1-
polig 11-vägs. Med försilvrade kontakter. 

Katalognummer H 177. Pris kr. 20:-

Signaliamphållare typ 190/ s av svart bakelit, gänga E 10. 
Plastlins i rött, grönt eller gult utförande. Montagehål 
16 mm. 

Katalognummer G 104. Pris kr. 3: 95 

Gjutet chassie av alu
minium med lock, kan 
även användas som 
skärmbox. Dim. 115 X 
88 X 56 cm. 

Katalogn :r K 275. 

Pris kr. 7: 50 netto. 

(Dessa och många /kr nyheter finne~ 
Ni i ELFA:s JUBILEUMSKATALOG. 

Rekvirera därför omgående en katalog . ,,-. J 
Allt mellan antenn o~h jord 

ELFA RADIO & TELEVISION AB 
Holländargatan 9 A -- Stockholm C -- Telefon 207814, 207815 -- Postgiro 25 12 15 

\~------------------~--------------------------------------------._------------------------------/ 
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många 
användnings
omraden ., . 

tre olika 
I vågtyper .. . 

. . . och allt 
detta! 

för teleteknikern! 
Philips 
pulsgenerator 
GM 2314 

Provning av bredbondsförstärkare. 

Provning av impedonsnät, kablar, transmissions· 

ledningar m.m. somt för felsökning i dessa 

Mätning av tidskonstanter och fördröjningstider, 

Kontroll av elektroniska räknare, GM-röknare n.m. 
Frekvenskontroll och kalibrering av 

motlogore, oscilla torer o.d. 

Fyrkantvåg med pulserna variabla i frekvens, 

vidd och amplitud, 

Korta pulser med variabel frekvens, konstant 

amplitud och konstant vidd för kalibrerings- och 

synkroniseringsändamål. 

En symmetrisk fyrkantvåg med variabel frekvens 

och konstant amplitud. 

En sinusvåg med variabel frekve ns och variabel 

amplitud. 

Direkt avläsning av utspänning, frekvens och 

pulsvidd. 

Frekvensen variabel i sex områden mellan 15 

pis och 200000 pis. 

Pulsvidden variabel mellan 0,75 J.1 s od 40 ms. 

Generatorn för fyrkantvåg och pulser kon styras 
antingen aven inbyggd sinusv<!Jggenerator eller 

aven yttre växelspännintJ. 

Polariteten på fyrkantvåg och pulser kon skiftas, 

Den inbyggda sinusvåggeneratorn kon synkroni

seras med en yttre växe lspänning . 

f 
/ 

Ring eller skriv efter utförliga cata I 

PHILIPS 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN . Stockholm6 

Tel. 340580. För rikssamtal 340680. 

verifikation från varje station räknas, även 
om stationen har flera sändare. Flera statio
ner på olika platser och med olika verifika
tioner räknas var för sig, även om de tillhör 
samma företag. Även olika stationer på sam
ma ort räknas var för sig under förutsättning 
att de i regel utsänder olika program och har 
olika verifikationer. 

Från början kommer endast ett märke med 
en stjärna (25 stationer verifierade under ett 
kalenderår) att tillhandahållas. Om intresset 
för märket visar sig vara tillräckligt stort, 
kommer övriga .stjärnmärken och ~ven års
märken efter hand. 

Priset för DX·märket med en stjärna blir 
kr 4: 90 i vilket även ingår kostnaderna för 
granskning av verifikationerna och för re· 
gistrering. 

Verifikationerna insändas för granskning till 
DX-Alliansen, Ridvägen 14, Danderyd, var
efter de återsändas tillsammans med märket 
per efterkrav. (A Sko og) 

Svensk kommersiell KV -station 
l Tanger 

En ny svensk kommersiell kortvågsstation 
Tanger började prov&ända den 5 december i 
fjol. Stationen kommer företrädesvis att vara 
igång kl. 12.00-14.30 och 17.00-20.30 på 
5 955, 7 170 och 15 175 kW = 50,38, 41,84 och 
19,77 meter. Utsändningar kan även förekom. 
ma på andra tider och frekvenser. (A S) 

TV-DX 

F.tograf BPutersson, Skillingaryd, rapporte
rar att man nu fått upp en ~allkanalsantenn» 
för television, fabrikat Golden'. Den är uppsatt 
provisoriskt på ett uthustak ca 25 m från bo
staden, höjden knappt 5 m. Någon rotor är 
ännu inte inmonterad, utan vridning av an
t~nnen sker manuellt. Efter en veckas prov 
har man kommit underfund med att den ger 
fina signaler främst från Italien och Schweiz, 
och även synkpulser och testbild från Ryss· 
land (kanal 2) har kommit in. Den 15/11 kom 
det in synkpulser på 77 MHz (Riga?). Tre 
kvällar å rad kom det in kraftig bärvåg på 
kanal 2. Denna bärvåg ' går bäst in med all
bands antennen riktad mot sydväst. »Den 17/11 
kl. 10.15-11.00 fick vi in testbild på kanal 
3», skriver hr Pettersson. »Tyvärr var signalen 
så svag, att bilden inte kunde urskiljas, men vi 
gissar, att det var provsändning från nya 
danska TV-stationen på Fyn. Antennen riktad 
mot sydväst. Beträffande TV·mottagning från 
Danmark så är det som vanligt: ena dagen 
10 %, andra dagen 100 % god mottagning. 

Till slut kan: vi meddela, att vi monterat in 
spolar, för kanal 1 (England) i kanalväljaren. 
Apparaten skall bli omkopplingsbar för , nega
tiv resp. positiv modulation, så att vi skall 
kunna ta in de engelska sändningarna.» 

Det kan nämnas att »Wireless W orId» och 
»Funkschau» i stort upplagda artiklar har 
publicerat en del av de bästa TV-DX-bilderna, 
SOIlll upptagits i Skillingaryd (i' stort sett sam
ma som tidigare införts i RT). 

ERIigt den ryska tidskriften »Radio», no
vember 1955, har man under sommarmånader-

RADIO OCH TELEVISION - NR l - 1956 
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runda och kva(iratiska 

TAVELINSTRUMENT 
. av erkänt hög kvalitet 

fabrikat MUller & Weigert 

Från lager levereras såväl runda som kvadratiska instrumem för 
panel montage. 

Instrumenten kunna erhållas med vridspole- eller vridjärns
system. 

Mätnoggrannhet 1,5 %. 

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

Kvadratiska instrument med flänsdimensioner : 
4 5 X45-85 X85-96X96-IIOX 115-145 X 145 mm. 

Förmånliga priser. - Vi sända gärna vår katalog på begäran. 
\ 

\ 

I 
~ 

-----E-L-E-K-T--RI-S-KA--IN--ST-R-U-M-E-N-T-AB-. -~--
\ Artillerigatan 85 - STOCKH/OLM 28 - Tel. 67 ~715, 675716 

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

, 

* U'KV-, Bilradio-, Tv-antenner 

Säljes 
av välsorterade 
radiomaterieI

grossister 

Den kvalite som hör ihop med Wisi-produkterna återfinnes även på 
UKV-antennerna. Specialytbehandling som är klimatfast och antenn
hållare av polystyrol utesluter all korrosionsrisk. Antennerna levereras 
i eleganta skyltförpackningar som även innehåller rumsisolation, UKV-

. banankontakter och fönstergenomföringar för feederledning. 

Cirkeldipolen är lättplacerad 

t. ex. i fönster, litet format 

och närmast oberoende av 

sändarens placering. V -for- . 

men förenar fördelarna äv 

en rund antenn med hög 

verkningsgrad. Genom att 

den är vridbar erhålles op

timal riktverl<an. 

Samtliga antenner kan lev. 
tör fönster-, takränne- och 

- mastmontage. 

För högre krav finnes 
riktantenner med vikt 
dipol, reflektor och om så önskas 1 eller 2 di
rektorer. 

r
-· ~, 

Wisi, världsnamnet inom antenner, ga
ranterar genom sitt stora program och 
mångåriga erfarenhet att det levereras 

rätt antenn för rätt tillfälle 

Stort sortiment i alla prislägen och utföranden. Begär special prospekt ! 

Generalagent: Firma P. RICHTER Box 12059 - Stockholm 12 
Tel. 284771, 284971 

. ~~--------------~----------------------~-------------------------------~----------------------------/ 
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NU KAN DU L.RA DIG 

TELEVISION 

hosHERMODS 
\ 

o 

Ll\GG DENNA KUPONG I BREVLADAN I DAG 

r S"-d . ~.~ -I~ 
an mig gralls narmare upp ysnm-

- - - - [~ .... ~ ... . , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

gar om Edra TY-kurser. Jag är även 

intresserad av följande kurser: 

No ... n .......•. . . •.... •. ..• ........•....... .• . . ..•• . ..•...• .... .• 

Bo.lad ............. ...... ....... " ... ....... .. " .... ...... ..... . 

Frankeras ej . I 
Hermods 

betalar 

portot I 
.. ......... .... ........... 

HERMODS I 

Suorsförsöndelse 

Slottsg. 2.6 D I 
MALMÖ I 

I 
Tillstånd 36 .J 

Malmö! -------
-------------------------------------------------------------------~ 

REGENCY Jickradio
mottagare ·med TRANSISTORER 
REGENCY Tr-1 
är den första i allmänna 
marknaden förekommande 
radioapparaten där rörbe
styckningen utbytts mot 
transistorer. 

Apparaten motsvarar en su
perheterodyn 5-rörs batteri
mottagare. Steg för steg har 
rören ersatts med transisto
rer -- av germanium NPN
typ -- och en dioddetektor. 

HÖlje: Polystyren i olika färger . 
Trydtta kretsar. 

Antenn: Ferrit-stav, där hand
kapaciteten Inverkar föga. 

Resonansf~kvens: 262 kc. 
Högtalare: 23/4", fabr. Jensen. 

Högtalaren bortkopplas om 
telefonplugg till öiontelefon 
Inkopplas. 

Batteri: l st. 22 1/2 V hörappa
ratbatterl-(t.ex. BurgessU 15) . 

* 
B~är demonstration och 
närmare upplysningar 

CHAMPION RADIO AB 
STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ 

na i Kiew tagit in många europeiska TY
sändare. BI.a. kunde man ta in engelska sänd
ningar med endast en antennstump på ca l m. 

Den belgiska radiotidskriften »La ,Radio 
TY Revue» meddelar, att den provbild på ka
nal 2, som återgavs i fig. 6 i RT nr 7/55 på 
sid. 37 (TY-DX-spalten), säkerligen härrör 
från en TY-prov~ändare i Antwerpen, som ar
betar på denna kanal med 5 kW erp. Likaså 
meddelar tidskriften, att på kanal 3 pågår 
provsändningar från en annan belgisk TY-sän
dare i Liege. Denna arbetar emellertid med 
8J9-1injers system, varför det knappast går att 
få någon bild med en 625-linjers-mottagare. 

TV-nytt från 

in- och utland 

6000 TY -lyssnare i Sverige 

Enligt en preliminär uppskattning inom radio
industrin har inan till dags dato sålt ca 5000 
TY-apparater i Sverige. Därav beräknas det 
finnas ca 2500 i Stockholms-trakten och un
gefär lika många i Skåne. Därutöver torde det 
finnas ca 1000 hemma byggda apparater, varför 
totala antalet TY-tittare i Sverige f.n. torde 
uppgå till ca 6000. 

Göteborgs TV -sändare i drift 

TY-sändaren i Göteborg på kanal 9 kör f.n. 
med 0,3 kW. Provsändningar (huvudsakligen 
film) varje dag kl. 15-16 och 20-20.30. 

Svenska TV -sändningar från 
Köpenhamn 

Under 1956 kommer ett svenskt program alt 
utgå över TY-sändaren i Köpenhamn varje tors
dag kl. 19.30-19.45. Radiotjänst står för pro
gramverksamheten. 

80 '/0 TV -täckning i Väst-Tyskland 

Nordwest-Deutsche Rundfunk (NWDR) kom
mer att under 1956 ta i bruk tre nya stora 
sändare för television, varigenom det väst
tyska nätet når ut till 80 % av befolkningen 
i Yäst-Tyskland. 

Den största av de nya TY-sändarna är sän
daren Bremen·Oldenburg. Sändarmasten för 
denna station har en höjd av 295 m. Den be
står aven rörkonstruktion av 2 m diarn., som 
når till 205 m höjd. På denna är sedan en 
90 m hög fackverkkonstrukrion anbringad, 
som uppbär antenner för TY- och UKY-rund
rad·io. Effektivt utstrålad effekt uppgår till 
100 kW för bildsändaren; motsvarande effekt 
för ljudsändaren är 20 kW, Sändaren kommer 
att gå på kanal 2. 

En annan ny TY-sändare på kanal 10, be
lägen vid Torfhaus 250 m ö.h., kommer att få 
en mycket betydande räckvidd. Slutligen är 
en ny TY-sändare i Flensburg provklar. Ut
strålad effekt blir 50 kW för bilden på ka
nal 4. 
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Försäljningssiffrorna tala 
sitt .tydliga språk! 

En flertal av våra mesl fordrande kunder ha vall 

/ 

Telefon 

Växel 6307 90 

OSCILLOGRAF 

Du Mont, 
modell 304-A 

Modell 304-A 

Viktigare data: 

Vertikala förstärkaren 
likspänning 

till 100 kp/s-10 % 'fall 
till 300 kp/s-50 % fall 

Känslighet 
0,1 V likspänning för full avlänkning. 

Tidaxel 
2 p/s-30 kp/s. Kan även »triggan. 

Längre sveptider 
erhållas' genom tillkoppling av yttre kon
densator. -

Inbyggd spänningskalibrator 
medger instrumentets användning som 
vol t m e t er. 

Yttre anslutning för 
z: - modulering 

Pris kr. 2.550:-

( Du Mont tillverkar även ett flertal andra oscillograf- '\ 
,,-typer, bLa. för pulsteknik, ävensom oscillografkameror.j 

Infordra detaljerade trycksaker från Du Monts generalagent i Sverige 
I 

* . Johan Lagercrantz * 
Värtavägen 57 

Stockholm O 
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RADIO 
kan Ni grunderna? 

Den bästa metoden att lära sig radioteknik 
- att förstå en radiomottagares och slindares 
uppbyggnad och verkningssätt - är att re. 
dan från början genom praktiskt bygge och 
experiment omslitta teoretiska beräkningar 
och förklaringar I praktiken. 

AMATÖRKURS 
Vår Instruktiva och populära kurs omfattar 
all teori och alla ()raktlska anvisningar som 
en nybörjare behöver tör att bli en skicklig 
rarlloamatör. l törMta brevet Ingår bl. a. en 
grunrlkllrs I telegrafI. 

fönta breveI 

GRATIS! 
Ni avgör döreller om Ni 

önikar lortsölla kurlen 

eller ej. 

A8 BEVA·TEKNIK •• LlNKÖ'ING 

• Sänd GRATIS första brevet I "Amatör- • 
kurs I radioteknik och radioby~ .. samt 

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

I Namn: ................................................ I 
I Adress : ................................................ I 
..:o:dr~ .. _ .. ~ .. ~ .. ii. R:' 1.1 

Holländsk TV 
utvecklas · långsamt , 

Det holländska TY·programmet utgår från stu· 
dios, tillhörande »NTS» (Nederlandsen Tele
visie Stichting), som utgör en sammanslutning 
av fyra holländska »~undradiobolag».1 Det 
finns två studior i Bussum vid Hilversum, av 
vilka den ena utgöres aven mycket modern 
och praktiskt inredd studio om 250 m2 golv
yta, utrustad med tysk apparatur från Fem
seh Gm bH. Det tillgängliga studioutrymmet 
räcker dock inte för de dagliga programmen 
utan endast för kortare sändningar, tre eller 

, fyra dagar i veckan. 

Överföringen av programmet från Bussum 
till en TY-sändare i Lopik sker över en radio· 
länk. Utom Lopik-sändaren på kanal 4 utgår 
TY-programmet också över Philips· fabrikens 
sändare i Eindhoven på kanalS. Dessa båda 
stationer täcker endast en del av Holland. 

Ytterligare TY·sändare är emellertid plane
rade, en i Appelscha i sydliga Groningen eka. 
nal 6), en i Markelo i östra Holland (kanal 7) 
och en i Roermond i sydligaste delen av Hol· 
land. Denna senare kommer att sända på kanal 
5 och kommer att ersätta nuvarande TY·sän
daren i Eindhoven. Dessutom kommer en sän· 
dare (på kanal 7) att anordnas vid Goes vid 
Widdelberg i p'rovinsen Zeeland. Samtliga 

1 TETZNER, K: Holländska TV·bekymmer. 
POPULÄR RADIO, 1952, nr 6, s. 9. 

ELEKTRISKA 

Pilratt 31 mm . ..... . ...... . ......... ..... -: 45 
Polskruv, röd o. svart,oisoL resp. isol. -: 90/-: 95 
Amp.-meter 0-3A AC 41/," rekt. . . .... 29: 75 
Mikroamp.-m. 10()-{)-100 /LA 31/ ," rekt. 29: 50 
D:o 0-500 p.A 3'10" gr 0-500 pis ........ 29: 75 
Milliamp.-m. O-50 mA 31/ ," Weston.. . . 30: 75 
Milliamp.-meter 0-200 mA 41/ ," rekt. .. 29: 50 
Milliamp.-meter 0-500 mA 41h" rekt. .. 29: 50 
Konstantspänn. Transf. Advance .... 195:-
Oljekond. 0,5 /LF 3000 WVDC 9: 50 

0,5 JLF 5000 WVDC 16: 75 
l /LF 5000 WVDC 19: 50 
2 /LF 3000 WVDC 16: 50 

Rör: 2 /LF 5000 WVDC 23: 50 
6 AF6G 1: 95 lP42 . . 37: 50 lP28 .. 75:-
5 V4G 3: 95 DF 21 3: 95 6J6. . 5: 25 
6 SHS 4: 95 6SJ7 . . 3: 95 6SR7 .. 2: 80 
12SA7 .. 2: 50 12SG7 2: 45 12SH7 . . 2: 45 
12J5 .... 2: 45 12SJ7 2: 25 DS7-A 15: - i 
Begär prislista som utkommer i febr. 

HEFA Bällstavägen 22 - Mariehäll, Sthlm. 
Tel. ~8 50 00 - Postgiro .28 50 00 

\ 

Hi·Fi~entu5iaster !' 
Marknadens billigasIe 

Hi -Fi anläggning 

Fiirstärkare med 
tillSats för radio, 
skivspelare och 
högtalare 

Endast kronor 495: ........ 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 - STOCKHOLM 

\ 

AKTIEBOLAGET 

högtalaren som arbetar praktiskt taget utan distorsion och utan resonans
frekvenser. I Ionophonen omvandlas signdspänningen direkt till ljud· 
vågor utan det känsliga mekaniska mellanled som membran och driv
spole utgör. 

AEG 
77.02 " 

Ionophonf n kan användas dels som högtoIlshögtalare med hittills oöver
träffade egenskaper (frekvensområde 600-25000 p/s) och dels som ultra· 
ljudgenerator för praktiska och vete~skapliga ändamål med praktiskt 
taget obegränsat register uppåt. 

Effekter: 10, 25, 50, 100 Watt. Modulationsimpedans: 15000 ohm. 

STOCKHOLM • GOTEBORG • MALMO. NORRKOPING. SUNDSVALL o SKELLEFTEA. KARLSTAD 
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För ett 

60tt Nytt 
, . T 

I 

o 

"Ar 

DeR amerikaR8ka 

sensations antennen 
VVinegard Super-Ceptor 

Bredbandsantennen lör alla kanalerna 2:"'11 
Med ': Elektro-lins" -fokusering, som ger extra hög 
verkningsgrad. Ger klara bilder, utomordentlig skärpa 
,och ökad störningsfrihet. Används redan på flera plat
ser i Sverige med utmärkta resultat. Hög spännings
vinst, upp till 17,5 dB. 
Best.-nr l-vån. A5-SL4 .. . ..... .. . . .. . .. . . .. . Kr. 197: 50 
Best.-nr 2-vån. Ali-2XSL4 . . .. . ... . .. .... . . . Kr. 395: -

lång
distans-
antenn 

Danmark, Holland, Italien, Schweiz, Tyskland m . fl. 
länder fållgas ofta med Engels suveräna långdistans
antenn. 

• 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• r 
• 
I 
• 
I 

Best.-nr A5-6102 . .. ....... .. . . .. . , . ........... . Kr. 318: - • 
AB GYLLING &. Co I 
RADIO OCH TELEVISION - NR l - 1956 

för längre räckvidd 
Antennmaster i teieskoputförande av lättmetall eller stål upp till 15 m höjd. 
Lätta att sänka för antennskifte och lätta att höja till bästa mottagningsnivå. 
Idealiska vid långdistansmottagning, speciellt när det gäller att Uppfånga 
troposfäriskt avböjda TV-vågor. ' 
9 m lättmetallmast .. . .. . . . Kr. 120: - 12 m stålmast A5-ME40 .. .. Kr. 145: -

12 m lättmetallmast . .. .... . Kr. 165: - 15 m stålmast A5-ME50 . ... Kr. 195: -

II 

antenn-rotor 
Antennen avsöker automa
tiskt horisonten GCh stannar 
på önskad position. Med 
kompassros för snabb och 
exakt inställ~g. Manöver
enheten signalerar med ljus-

, och ljudsignaler när rotorn 
är i funktion. Levereras 
komplett med kraftigt di
mensionerat stöd' med rull
lager. Medger montering av 
stackade antenner upp till 4 
våningar. 

Med brun kåpa 
A5;-Ait2B Kr. 345:-

Med vit kåpa , 
A5-AR2V Kr. 360: -

TV-DX är den lJya, fascinerande, intressanta och spännande hobbyn som griper 
och entusiasmerar allt fler. Verkligt förnämliga resultat uppnås på många 
platser i landet vid !!lottagning från såvill RYSSland, Danmark, Tyskland, 
Schweiz, Holland och Italien m . fl. länder. Beställ TV-DX-utrustningen genom 
Er radlohant!lare, som gärna lämnar Er :ula upplysningar. 

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 
Postfack -4013 • Tel. 449600 Korsgatan 17 • Tel. 17 58 90 Ostergatan 27 . Tel. 156 10 
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( GRU·nDIG) 

Grid - bip - meter 

typ 709100kHz - 20MHz 

typ 701 1,7 MHz-250MHz 

Pris Kr. 275: - netto 
Leverans från lager 

'ybrokajen 7,Stockholm 7 
tel. 234955 

Kullegat. 8, Göteborg SÖ. 
tel. 208610, 209290 

Lund.vägen 52, Malmö 
tel. 974820 

Storgatan 2, Sund3v.1I 
tel. J 1150 

sändare väntas kunna tas i bruk i slutet av 
1957. Därmed skulle hela Holland vara väl 
försörjt med television. 

Fig. 1. En holländsk TV·apparat byggd för 
två olika system, dels det franska systemet 
(som tillämpas i Belgien), dels det västeuro· 
peiska som tillämpas i Holland och Väst.Tysk. 
land. I vissa delar av Holland kan man ta in 
franska, belgiska, västtyska och holländska 
TV·sändare! 

F.n. tar många TV·abonnenter i östra Hol· 
land in de tyska sändningarna från TV·sän· 
daren i Langenberg (kanal 9) och i de sydliga 
landsändarna från den belgiska sändaren i 
Antwerpen (kanal 2 ). Man uppskattar antalet 
TV·abonnenter till ca 20000; exakta antalet 
är obekant, enär man inte' har infört TV·licens. 
Samtliga kostnader för den holländska tele· 
visionen uppgår f.n. till ca 3,4 milj. gulden 
per år. (KT) 

RADIO-TV 

KATALOG 
över radio-TV-materiel, 

byggsatser, instrument, rörhand
böcker ,!litteratur, kOpplingsschema, 
kurser i radiobygge och televUton 
etc. Sänd namn och adress samt 
1: - i frim. som "llterbet. vid order. 

AB BEVA· TEKNIK. LINKÖPING 
• Sänd omg. Edra senaste kataloger Kr. • 

1: - bif. i frim.luttages mot postför-
• skott. • 

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

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

• Postadress: ...................... RT t • 

••••••••••••••• 
Avstlmninlsenheter för U KV 

ENGELSK SURPLI,IS 
Följande engelsktillverkade fabriksnya UF

och blandarenheter för frekvensområdet 
85-20 MUz (3,5-15 m) offereras till en bråk
del av ursprungliga priset: 
1) HF-enhet, typ 24, 36-20 MHz (10-15 m). 

Omkopplare för fem på förhand fixerade 
fasta frekvenser. 3-.rör VR65 (SP6l). Ut

.gångsfrekvens 7-8 MHz. Pris 25:-. 
2) HF-enhet, typ 25, 40--<;0 MHz (6-7,5 m), 

i övrigt lika med typ 24. PI1~ 25:-. 
3) HF-enhet typ 26, frekvensområde 65-50 

MHz (5-6 m), kontinuerligt variabel av
stämning. 2 rör VR136 (EF54). 1 rör VR137 
(EC52). Utgångsfrekvens 7-l1 MHz. Pris 
38:-. 

4) HF-enhet typ 27, frekvensområde 85-65 
MHz (3,5-5 m), i övrigt lika med typ 
26. Pris 38:-. 

Alla enheterna, som är försedda med me
tallhölje med dimensionerna 23 X18X12 cm, 
levereras i originalförpackningar. 
Om alla 4 enheterna beställes är priset 105: -. 

IInpoPltlpn1an Radlo-Elek.po 
. Llndsbergsgat. 4 C, 1 tr., Uppsala. Tel. 4032:!1. 

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

Ingen återverkan mellan kanalerna. , . 
Identiska förstärkare. 

20 m V/cm vid 4 Mc/s. 

/ Dubbe"lstråleoscillograf L 1 01 

12 

från Mullard 
Efter flera års utvecklingsarbete introducerar Mullard nu en ny 

oscillograf, typ L 101, ett instrument med utomordentligt förnäm
liga tekniska data. 

Signalerna visas på ett vanligt katodstrålerör med hjälp av två 
identiska förstärkare och en snabb elektronomkopplare, som arbetar 
under strålens återgångstid. Detta system garanterar fullständig 
frihet från iiterverkan mellan de två kanalerna. 

De två förstärkarna har en konstant bandbredd av 4 Mc/s och en 
maximal känslighet av 20 mV »peak-to-peak»/cm. 

Tidaxelsvepet är av Miller-typ och variabelt mellan 0.1 ",S/cm och 
10 mS/ cm. Både tid- och spänningsmätningar är möjliga med en 
noggrannhet av 5 resp. 10 010. 

För närmare upplysningar 

d~c~ 
-Regeringsgatan 56 • STOCKHOLM • Telefon 210401· 02 

/ 
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Reflexklystron 
med pulsgåiler 

KRG är en oscillator för frekvensområdet 
2500-5 000 Mc/s. 
Röret är konstruerat för yttre resonotor. 
Framför katoden hor placerats . ett styrgaller , 
som gör det lämpligt för pulsad drift. Som 
framgår av nedanstående kurva ger röret 
härvid så hög uteffekt som 1 watt med en 
relativ pulslängd av 1/10. 
KRG användes främst som sändarrör i puls-tid 
modulerade radiolänksystem men kon även 
med fördel användas i eW-drift, exempelvis 
som lokaloscillotor, varvid uteffekten kon kon
trolleras genom variation av styrgallerspän
ningen. 
En variant av KRG, som saknar styrgaller, till
verkas också. Den är lämplig för sådana 
applikationer som ej fordrar gallerstyrning. 
Båda dessa klystroner hor konstruerats med 
tanke på lång livslängd. Pågående livsprov 
hor passerat 10 000 timmar. 

I. O +--I---l--+-+-, 

o. Z 

OL-~Z~Ooo~~~-LZ~5~OO~~~Ll-O~OO~~~Ll-5~OO~~L-L4-0~OO~~L-L4-5~oo~~~L5~OOO 
FREKVENS (Mc/.) 

-

LÅNCiLIVSRÖR 
KALLKATODRÖR 

* IIIIIJYJIIIII ' 
TROKOTRONRÖR 
STANDARDRÖR 

På SER's tillverkningsprogram finns bl.a. 
även följande mikrovågsrör: 

MAGNETRONER 

P.t, kW Vo, kV lo,A 
Fält-

Frekvens 
Rörtyp 

toppv. toppv. toppv. 
styrka 

Mc/s 
gauss 

ev 160 200 22,5 22,5 2050 3060 

ev 1475- -450 26 -40 2100 336G-
ev 1478 3250 . 

ev 1479- 450 27 35 2300 3045-
ev 1482 2960 

ev 1483- 400 26 40 2300 3590-
ev 1486 3470 

MP 8A- 400 27 35 2250 3120-
MP8G 3330 

S-M ROR 

Rörtyp Frekvensoniråde Läckeffekt Avjoniserings-

:".W 
tid 

Mc/s ILS 

ev 106 3«0-3620 <50 <5 
ev 107 3220-3380 <50 <5 

... ev 193 2925-3075 <50 <5 
ev 239 3000-3124 <50 <5 
ev 293 2925-3075 <50 <5 

KLYSTRONER 

Rörtyp 

ev 238 
ev 116 

Frekvensområde 
Mc/s " 

2930-3130 
3365-3554 

Uteffekt 
mW 

100 
100 

Resonatorsp. 
V 

Vidstående kurvor för pulsod drift ör upptogna 
med resonotarspönning = !lOD volt, gallerspön
ning (tappvärdei = 20 volt och re lativ puls-
längd = 1/10. . . .. . . . ........ . 

Motsvarande kurvor för CW-drift upptages med 
resonatorspönning = 350 volt, gallerspänning = 
9 volt, varvid erhålles en uteffekt av ca 0,1 wall_ 

SER AB SVENSKA ELEKTRONRÖR 
ETT _ -FÖRETAG . 

LUMAVÄGEN 6 - STOCKHOLM 20 - TELEFON 440305 
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~SIGNAL 

GENERATORER 
med direkt avläsning, stort område och enastående kvalitet . -

Två NYA -hp- signalgeneratorer 

, Modell 62.6A 10000-15500 MHz 
Modell 62.8 A 15000 - 2.1 000 MHz 

Ståenclevågförhållancle 1,2.; 10 mW ut.Helc:t 

stor noggrannhet -
inga kalibreringskurvor , 
Puls-, FM~ fyrkantvåg~modulering 

Typiska -hp- signalgeneratorer: De nya -hp- 626A och 628A äro de första kommersiella signalgeneratorec som 

.hp' 608 D UHF' signal generator 

• llp' 612A UHF signalgenerator 

.bp. 624 C X· band· provanordning 

14 

inom frekvensområdet 10000 till 21000 MHz ger det breda band, höga effekt, prak- -
tiska utförande och noggrannhet som de mera lågfrekventa signalgeneratorerna ha. 

Användningen av instrumenten är typisk för -hp- generatorer. Frekvensen instäl
les med och avläses på en enda ratt. Inga kalibreringstabeller erfordras. utgångs
spänningen inställes och avläses direkt. Utgångsnivån är 10 till 20 dB bättre än 
hos tidigare generatorer. Ståendevågsförhållandet är bättre än 1,5 vid full ' effekt 
och bättre än 1,2 vid nivåer om +7 dB och lägre. Inre puls-, FM och fyrkantvåg
modulering samt anordning för yttre pu1s- och FM-modulering. 

Instrument Frekvensområde I Egenskaper 

-hp- 608 C 10-480MHz I Utspänntng 0,1 p,v-1 V över 50 ohm belastning. 
Puls och CW modulation. Direkt kalibrering. 

-hp- 608 D 10-420 MHz I Utspänning 0,1 ,.V~,5 V. Oavsiktlig FM. 
.- 0,002 ' I. över hela området . 

-hp- 612 A 450-1.200 MHz I Utspänning 0,1 ",V-41,5 V över 50 ohms belastning. 
Puls, CW eller fyrkantvågmodulertng. Direkt kalibrertng. 

-hp- 614 A 800-2.100 MHz I Utspänntng 0,1 ",V-41,223 V över 50 ohms belastntn~. 
Puls, CW eller FM modulation. Direkt kalibrering. 

-hp- 616 A 1.800-4.000 MHz I Utspänntng 0,1 ",V-4I,223 V över 50 ohms belastntng. 
Puls, CW eller FM, modulation. Direkt kalibrertng. 

I 
utspänning 0,1 ",V-4I,223 V över 50 ohm belastntng. 

-hp- 618 B 3.800-7.600 MHz Puls, CW, FM eller fyrkantvålljIDodulering. Direkt 
kalibrering . 

I 
Utspänntng 0,1 ",V-4I,071 V över 50 ohm belastning. 

-hp- 620 A 7.000-11.000 MHz Puls, FM eller fyrkantvågmodulering. 
Skilda eff~tmeter- och vågmetersektloner. 

1 
I 

Utspänning 70 ",V-4I,223 V över 50 ohm belastning. 
-hp- 623 B 5.925-7.725 MHz Puls, FM eller fyrkantvågmodulering. 

Skilda effektmeter- och vågmetersektioner. 

I 
utspänning 3,0 ",V-4I,223 V över 50 ohm belastning. 

-hp- 624 C 8.500-10.000 MHz Puls, FM eller fyrkantvågmodulertng. 
Skilda effektmeter- och vågmetersektloner. 

BEGAR KOMPLETTA DATA! 

Generalagent ERIK FERNER 
BJÖRNSONSGATAN 197, BROMMA 3 
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Universalinstrument med transistor D 
Långdistansmottagning av TV och FM
UKV-rundradio D Flera högtalare = 
bättre ljudåtergivning. 

... 

ELEKTRONIK 
RADIO OCH 

TELEVISION 
AMATÖ RRAD I O 

REDAKTÖR: JOHN SCHRÖDER 

Långdistansförbindelser på UKV 

N är det gäller vl&utbredningen på ultra· 
korta dior, dvs. vid radiofrekvenser över 30 
MHz, har man under många år hållit före, att 
räckvidden för dessa i stort sett skulle vara 
begränsad till drygt optisk sikt. Det påvisades 
nämligen på ett rätt tidigt stadium, att vlgor 
vid så hög frekvens som det här är tal om 
inte nämnvärt brytes av jonosfärskikten, och 
därför utgick man frAn att det endast var 
markvågen som man kunde utnyttja för radio
förbindelser. Man kunde också konstatera, att 
ju högre frekvens man arbetade med, ju snab· 
bare" dämpades vågen ut vid sin passage över 
terrängen. 

Man har därför hittills varit inställd på .att 
de ultrakorta vågorna skulle reserveras fÖ,r 
kortväga förbindelser samt för rundradio och 
televisian, varvid man genom den begränsade 
räckvidden skulle slippa ifrån en mängd stör
ningar mellan stationerna inbördes. 

I och med att de ultrakorta vågorna började 
exploateras för olika ändamål kom man emel
lertid snart underfund med att det inte var så 
helt med detta, att de ultrakorta vågorna skul· 
le ha så begränsad räckvidd. Till en början vi
sade det sig, att frekvenser mellan 30 och ca 
70 MHz vid vissa tillfällen reflekterades mot 
jonosfärskikten. 

Det var amatörerna, som på det tidigare 
för amatörer upplåtna bandet omkring 56 MHz 
visade, att dessa frekvenser - i varje fall uno 
der solfläcksmaximum - kunde användas för 
etthoppsförbiIJJlelser över mycket betydande 
avstånd 0000--2000 km). Efterhand kom man 
också underfund med att man även under sol· 
fläcksminimum kunde påräkna vissa chanser' 

till jonosfärisk reHexion framför allt under 
sommarlotalvåret "(vilket ju också framgår av de 
TV·DX-rapporter som publiceras i denna tid
skrift och som otvetydigt pekar på en på· 
tagligt ökad " DX-aktivitet just under tiden 
juni-augusti) . Betingelser för jOlloefärre
flexioner på UKV inträffar vid förekomsten av 
s.k. sporadiska E-skikt, som tack vare intensiv 
joniseringsgrad förmår reflektera även mycket 
höga frekvenser. Chanserna för sådan re
flexion via sporadiika E-skikt avtar mycket 
snabbt med stigande frekvens; de är rätt stora 
vid frekvenser mellan 30--40 MHz men mins· 
kar raskt och är nästan försumbara vid 90 
MHz. 

Man fann också snart, att man även vid 
mycket högre frekvenser, exempelvis på det för 
rundradio upplåtna bandet 88-100 MHz, 
stundom kunde få överräckvidder på upp till 
flera hundra km. Man fann, att dessa över
räckvidder hade samband med s.k. refraktion 

Forts. på nästa sid. 

TV-bild överförd över 300 km distans genom 
troposfärsk framåtspridning (Bell Telephone 
Laboratories). " 
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En av de antennspeglar som användes av Bell 
Telephone Laboratories för radioöverföring 
genom spridning i troposfären. Diameter: 20 m. 

i troposfären, dvs. den del av atmosfären, som 
är belägen på 0--10 km höjd över jordytan. 

»Scatter» i troposfären och jonosfären 

Men inte nog härmed: man fann efterhand, 
att man även vid tillfällen då direkta jono· 
sfärreflexer inte uppträdde, kunde konstatera, 
att man fick fram signaler över »etthoppsdis-

, tanser», 1000--2000 km för E·skiktet. Och man 
kunde också konstatera, att även vid tillfällen 
då ' inga refraktionsfenomen var för handen i 
troposfären, gick i alla fall en signal fram 
över flera hundra km distans och med en 
styrka, som låg långt över den som kunde 
beräknas på. grundval av enbart s.k. diffrak
tion eller, populärt uttryckt, radiovågornas be· 
nägenhet att i viss grad följa konturen i ter
ränghinder. 

I början av 1950·talet börjaqe man analyse· 
ra dessa problem närmare, och - vilket var 
bättre - man började göra praktiska experi
ment för att få ett fylligare underlag för teore
tiserandet. Efter några års experimenterande 
och analyserande börjar nu läget klarna, och 
man börjar skönja konturerna för mekanismen 
för de ultrakorta vågornas fortplantning vid 
avstånd över optisk sikt. 

Man har sålunda funnit, att radiovågor som 
infaller i troposfären genom ojämnheter i detta 
medium blir utsatta för något, som kallas »scat
ter» eller »spridning», ett fenomen av liknan· 
de karaktär, som den skymning, som inträder, 
här solen går ner; det blir inte mörkt ögon. 
blickligen utan ett successivt tilltagande mör· 
ker. Genom spridningen i troposfären kan man 
uppfatta radiovågorna ehuru betydligt försva
gade, även om antennen befinner sig långt 
under horisonten. Det är härvid fråga om nå· 
got som amerikanarna gett benämningen 

Tab. 1. 

Överföring Avstånd 

genom jonosfärisk spridning 1000--2000 km 

{ 

100 
genom troposfärisk spridning 200 

.wO 
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»forward seatter» eller »framåtspridning» av 
strålningen. 

Inom parentes sagt antydde redan Kenelly 
år 1913 denna möjlighet, och redan 1932 Ut· 
arbetade T L Eckersley en teori för »scatter». 
Det är dessa tankegångar som åter kommit 
till heders i och med att man nu börjat mera 
ingående syssla med de ultrakorta vågornas 
spridning; 

Man fann också att man får liknande sprid· 
ningsfenomen i jonosfären. Man kunde näm
ligen fastställa att även om ingen brytning av 
vågorna sker i jonosfären, kan man genom 
»framåtspridning» i jonosfären alltid få fram 
en läsbar signal på avstånd 1000--2000 km. 
Signalnivån ligger därvid 80--100 dB under 
nivån för strålning i fri rymd. Denna framåt· 
spridning avtar mycket snabbt vid stigande 
frekvens och det är huvudsakligen inom fre· 
kvensintervallen 25-60 MHz, som man kan 
ha nytta av detta fenomen för radioförbin· 
delser. 

Troposfärisk spridning tycks däremot vara 
tämligen oberoende av frekvenser när man 
kommer över 100 MHz. Troposfärisk spridning 
börj ar göra sig gällande vid distanser över ca 
100 km och gör att signal nivån, tämligen obe· 
roende av frekvensen faller med endast fjärde 
potensen på avståndet, den är vid 100 km 40 
dB; vid 200 km 56 dB och vid 400 km 80 dB 
under signalnivån för fortplantning i fri rymd. 
Det är inte mycket signalspänning, som kom· 
mer fram genom den jonosfäriska resp. 
troposfäriska spridningen. Räknar man efter 
vilken signalspänning man får ur en halv· 
vågsdipol, 300 ohm, på olika avstånd från 
exempelvis en 60 kW sändare, får man fram 
de ungefärliga fältstyrkor som anges i tab. 1.1 

Som synes är det vid jonosfärisk spridning 
fråga om så små fältstyrkor, att de knappast 
kan utnyttjas praktiskt med ordinära rikt· 
antennsystem på mottagarsidan. Däremot är 
fältstyrkorna p.g.a. troposfärisk spridning än· 
nu på 200 km distans så stora, att man med 
måttliga dimensioner på riktantenn bör kun· 
na få· acceptabel mottagning av TV- och ·FM. 
rundradiosändare. Med extremt känsliga FM
mottagare och flervånings riktantenner bör 
f.ö. FM·sändningar i gynnsamma lägen tack 
vare spridningsfenomenet kunna tas emot på 
300 km distans! 

Man har efterhand kunnat fastställa, att 
fortplantning genom framåtspridning i jono· 
sfären inte kan användas annat än för över· 

1 Enligt NORTON, K A, RICE, P L, VOG· 
LER, L E: The Use of Angular Distance in 
Estimating Transmission Loss and Fading 
Range for Propagation through a Turbulent 
Atmosphere over Irregular Terrain. Proc. IRE 
1955, okt. s. 1488. 

Band I 

0,05/lV/m 
250,uV/m 
20 ,uV/m 

0,65,uV/m 

Frekvens 

Band II 

0,036,uV/m 
160,uV/m 
12,6,uV/m 

0,4,uV / m 

Band III 

0,014,uV/m 
70,uV/ m 

5,2 ,uV/ m 
0,18,uV/ m 

föring av begränsade frekvensband, varför en
dast telegrafi eller möjligen telefoni över en 
kanal kan komma i fråga. Det intressanta är 
emellertid att överföringen kan ske oberoende 
av årstid och väderlek året runt över distanser 
omkring 1000--2000 km.1 Däremot är över· 
föring av television och flerkanalstelegrafi 
omöjliggjord , genom den starkt begränsade 
bandbredden. 

Överföringen genom spridning i troposfären 
medger däremot en bredbandig överföring 
(även television har med fral1lgång sänts över 
flera hundra km på detta sätt). Räckvidden 
är däremot mera begränsad och håller sig vid 
max. .wO km. 

De största utvecklingsmöjligheterna torde 
troposfäröverföringen över medellånga distan
ser innesluta. VisserUgen kräver ett sådant 
överföringssystem mycket stora effekter och 
stora antennspeglar, men i många fall kan sä· 
kerligen sådan iiverföring erbjuda ekonomiska 
problemlösningar för nationella eller interna
tionella fÖrbindelselänkar för flerkanalstele
foni eller television. 

Ridån har gått upp för en ny epok i radio
teknikens historia: ultrakortvågs- och mikro
vågsförbindelser över medellånga distanser. 
För 35 år sedan visade amatörerna att de 
korta vågorna gick att använda för långdis
tanskommunikation ; nu öppnas åter ett nytt 
och oerhört mycket vidsträcktare frek;ensom
råde för kommunikation över medeldistans. 

(Sch) 

1 Se Stabillångdistanskommu'nikation på ultra
kortvåg. POPULÄR RADIO, 1952, nr 9, s. 12, 

'" ~ T L. E , L T 

Dansk TV 
expanderar 
I nr 9/ 1955 av tidskriften »R a
t e k s a» skriver chefsingenjör 
Gunnar Pedersen i dan
ska post- och telegrafvisendet 
om planerna för det daBska 
TV -nitets utbyggnad bl. a. föl
jande: 

Köpenhamns TV-sändare kör på TV-band I 
liksom den under byggnad vardande sändaren 
på Fyn, som väntas komma i gång omkring den 
l april 1956. Övriga danska TV-sändare kom
mer att gå på band III. Århus·sändaren kom
mer troligen i gång omkring l april 1956, me
dan sändaren vid Rangstrup i Sanderjylland, 
som också fått tillstånd att sända, torde kom
ma ett år senare. Se fig. 1. Därmed nås 60 % 
av Danmarks befolknihg av television. I pla
nerna ingår dessutom t~levisionssändare i Ål
borg, Skive och Naestved. Dessa sändare vän
tas komma i bruk år 1958, men anslag härtill 
är ännu inte sökt. 
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Köpenhamns-sändaren i Gladsaxe, som togs 
bruk den 14 maj 1955, kör med en effekt i 

J)ildsändarens slutsteg om 5 kW; antennen ger 
en förstärkning på ca 3 ggr- Den för Köpen-

. hamns-sändaren fastställda effekten 10 ,kW erp 
kan därför uppnås utan svårighet, även om 
man måste räkna med förluster i matarkabeln 
upp till antennen i toppen av den 200 m höga 
masten. TV-antennens höjd över havet är 264 m. 

Programledningar 

Frågan om TV-programmens överföring från 
Köpenhamn till de olika sändarna i landet har 
varit föremål för långvariga undersökningal· 
och överväganden" och först i mars 1955 fick 
man finansdepart~mentets tillstånd att bygga 
de nödvändiga ledningarna. Utgifterna härför 
är beräknade till 9,87 milj. kr. 

Programledningarna kommer att bestå av 
radiolänkar. Se fig. l och 2. Man har funnit 
det fördelaktigt att projektera reläIänkarna på 
så sätt, att sträckningen mellan Köpenhamn och 
Arhus redan från början skall kunna användas 
såväl för överföring av television som för över
föring av flerkanaltelefoni. Man räknar därvid 
med att systemet under de närmaste åren skall 
utbyggas för överföring av totalt 600 telefoni
kanaler. Detta gemensamma utnyttjande av 
radiolänken för såväl telefoni (på dagarna ) 
som television (på kvällarna) innebär betydan
de besparingar .som kommer både televisionen 
och telefontjänsten tillgodo. 

I fig. l visas det danska radiolänknätet, som 
nu är under uppbyggnad, med heldragna lin
jer, medan de planerade utvidgningarna, som 
kommer att utföras 1958, är markerade med 
streckade linjer. Det framgår av fig. 2, att det 
blir tre skilda kanaler i riktning från Köpen
hamn till Arhus, en för television, en för fler
kanaltelefoni och en gemensam reservkanal. I 
riktning från Arhus till Köpenhamn blir det 
två kanaler, en för telefoni och en reservkanal, 
som när så erfordras kan utnyttjas för över
föring av televisionsupptagningar från Jylland 
till Köpenhamn. 

På de övriga sträckorna, som förbinder TV-

Rangstrup 

Fig. 1. Det danska TV-nätet. 

sä!!daren på Fyn, belägen vid S0nder Hcjrup, 
och TV-sändaren S0nderjylland, belägen vid 
Rangstrup, med Köpenhamn, kommer reläIän
karna att uteslutande överföra television. De 
utföres som enkelriktade förbindelser, men 
utrustningen är vändbar, så att det är möjligt 
atl sända i ' båda riktningarna. 

Då man utför en väsentlig del av reläIänkar
na som ett slutet nät, se fig. 2, uppnås goda 
'reservmöjligheter, och dessutom ernås möjlig
het att överföra ett televisionsprogram från 
olika delar av landet till Köpenhamn, sam
tidigt som programmet från Köpenhamn kan 
distribueras till samtliga stationer i nätet. 

Relästationerna för reläIänkarna installeras 
i cylindriska betongtorn med en höjd av 55 m 
och en utvändig diameter på ca 6 m. Mikro
vågsutrustningen anbringas i tornens övre vå
ning på samma sätt som i de redan uppbygg
da mikrovågstornen vid Skamlebaek, Hyl
dager och Nykjilbing F, som kommer att ut-

Fig. 2. Blockschema för radiolänkarna i det 
under uppbyggnad varande danska TV-nätet. 
T = flerkanaltelefoni. 
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~ " Planerad TV-söndare 

0= Radiolönkstotion 

<) = Plan. radiolönkstation 

nyttjas för anslutningen till euroVlslOnsnätet. 
Så långt ing. Pedersen. Enligt senaste upp

gifter från Danmark togs den danska TV-sän· 
daren i Spnder·Hpjrup vid Oden!e i drift re
dan den 17 december. 

I samband därmed har sändaren vid SjSndef' 
HjSjrup provisoriskt försett med en program
ledning till Köpenhamn uppbyggd av trans
portabla mikrovågslänkar, egentligen avsedda 
för reportageändamål. När den ordinarie mik
rovågslänken Köpenhamn-SjSnder.HjSjrup blir 
klar - vilket beräknas inträffa nästa som
mar - kommer samma länk att användas för 
att möjliggöra en provisorisk anslutning av 
det danska TV·nätet till eurovisionsnätet. När 
sedan den permanenta mikrovågslänken för 
eurovisionsanslutningen över Rangstrup till 
Flensburg är färdig, vilket kan dröja ett par 
år, kommer utrustningen i den provisoriska 
radiolänken att användas för det ursprungligen 
avsedda ändamålet: för reportageförbindels.er. 

Fig. 3. Uppmätt fältstyrkekarta för danska 
TV·sändaren i Gladsaxe. Fältstyrkevärdena 
i mV/ m. 

17 



AKTUELLT Modern resegrammof0!l 
med transistorer 

Fig. 1. Kurva A) visar frekvens
kurvan för den nya batteridrivna 
skivspelaren med transistorer. Kur· O 
va B) viliar frekvenskurvan för gam- -
mald ags »resegrammofon». 

-10 

20 

Holländska Philips har konstruerat en skiv
spelare för tre hastigheter och med inbyggd 
trestegs--- transistorförstärkare. Motorn drives 
med 4 stycken 1,5 V batterier och har in
byggd 4" högtalare. 

Den nya skivspelaren är avsedd att ersätta 
de gamla resegrammofonerna med fjäderverk. 
Batterierna stoppar ca 30 timmar, enär totala 
effektförbrukningen på 6 V·batteriet uppgår 

Tio länder anslutna 
till eurovisionen 

F r.o.m. december i år är 10 europeiska länder 
anslutna till eurovisionsnätet. Nytillkomna 
länder är Österrike och Luxembourg. Danmark, 
som redan under kröningshögtidligheterna för 
ett par år sedan var pJOl)visoriskt ansluten till 
eurovisionsnätet, kommer inom kort att få en 
mera definitiv anslutning. Anmärkningsvärt 
är att TV-sändaren »Tele·Luxembourg»l, som 
är en kommersiell sändare, får delta i eurovi
sionsprogrammen~ Emellertid är det meningen 
att Tele-Luxembourg vid alla eurovisionssänd
ningar skall eliminera alla sina reklaminslag. 

l Se RT nr 5/1955 s. 12. 

A 

50 100 200 500Hz 1 ·2 5 10kHz 

till endast ca 0,6 W. I förstärkaren ingår 
transistorerna OC71 och två OC72 i mottakt. 
Maximal uteffekt (vid 10 % di;torsion) upp· 
står till 1/4 W vid 0,5-0,9 Vingångsspänning 
på transistorförstärkaren. Kurvorna i fig. l 
visar dels frekvenskurvanför den nya skivspe
laren och dels frekvenskurvan för en gammal. 
dags resegrammofon. 

Amatörradio
utställning i London 

U nder tiden 24-26 november anordnade den 
engelska sändaramatörklubben RSGB sin år
liga utställning i London. RSGB:s klubbsta
tion med signalen GB3RS var med på utställ
ningen och gick i trafik på 3,5 MHz-bandet. 
Prototyper för apparater beskrivna i för
eningens klubb tidning demonstrerades. Det 
som kanske mest gladde en UHF-intresserad 
»ham» var de utställda stationerna för 144-
420 MHz med kristallstyrning i både sändare 
och mottagare. 

Två helt amatörbyggda TV-stationer med 
sändare och mottagare utställdes. En liten 

Ny TV-sändare 
i Stockholm? 
Telestyrelsen har begärt an
slag för att få inrätta en provi
sorisk TV -sändare på kanal 4 
vid Nacka-stationen. 

S om bekant finns det nu tvA TV-liändare i 
gång i Stockholm, en på kanal 4 och en på 
kanalS. Enligt Stockholms-planenl skall 
Stockholm ha en TV-sändare på kanal 4 med 
max. 60 kW erp. 

Enär nuvarande kanal 4-sändaren i Stock
holm har betydligt lägre effekt (l kW) än 
kanal 5·sändaren (30 kW) har de ca 3000 TV
abonnenter, som beräknas finnas i Stoekholms
trakten, inrättat sig för mettagning på kanal 
5. Detta är naturligtvis betänkligt, enär de 
antenner som sätts upp för mottagning på 
kanalS ju blir obrukhara i och med att över
gång till sändning på kanal " sker. 

Telestyrelsen anser därför, att det är ange
läget, att en ny kanal 4-sändare för högre 
effekt snarast tas i bruk i Stockholm. Den nya 
sändaren, som skulle inrymmas i samma. 
stationshus som nu används för den pro
visoriska 60 kW FM - !ändaren vid Nacka· 
stationen, skulle ge en effektivt utstrålad effekt 
av ca 25 kW. Det finns redan en TV-antenn 
monterad i en av Nacka-masterna på en höjd 
av ca 250 ~ ö.h.2 Denna skulle ge sändaren en 
betydande räckvidd och väsentligt förbättra 
mottagningsförhållandena! Stockholm. Sänd-o 
ning skall ske med horisontellt polariserade 
vågor (nuvarande kanal 4-sändaren i Stock
holm sänder vertikalt polariserade vågor) . 

Orsaken till att man för Stockholms-trakten. 
valt en kanal inom band I hänger samman 
med att man får något större räckvidd och 
blir mindre besv.ärad av reflexioner än vid an
vändning aven kanal inom band III. I de fles
ta storstäder i Europa har man försökt att i 
första hand få TV-kanaler inom det lägre fre-· 
kvensbandet. 

Den provisoriska TV-sändaren i Nacka skul
le t.v. få lånas, och kostnaderna under nästa 
budgetår skuIle uppgå till endast ca 160000 
kronor. 

Om Telestyrelsens förslag går igenom, be
räknas den nya TV-sändaren i Nacka kunna 
startas i april i år. 

l »Stockholms.planen» för ultrakortvåg. PO
PULÄR RADIO, 1952, nr 9, s. 11. 
2 Stockholms nya rundradiostation. RADIO 

-<Ich TELEVISION, 1955, nr l, s. 13. 

scen var uppbyggd, där den hugade besökaren 
kunde taga plats och fråga ut någon av de 
församlade TV-experterna om televisionens
hemligheter, ' varvid han samtidigt kunde be
skåda sig själv på en TV-mottagares bild-
skärm. (SM6BPB/ 8) 
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Fig. l. Detta är en bild av månen teleskop fotograferad med 
ordinär kamerautrustning. 

Fig_ 2. Samma områd av månen som i fjg. 1 men fotograferad 
med utnyttjande av television för avsökning av bilden. Som 
synes betydligt större upplösning och detaljrikedom. 

Televisionen i astronoiniens tjänst 

D en känslighet som man kan få med en gi
ven storlek av teleskop är beroende av hur 
stor del av de tillgängliga fotonerna som ef
fektivt utnyttjas av ljusmottagaren. Sedan 
någon tid tillbaka har man haft klart för sig, 
att den höga effektivitet, som karakteriserar 
moderna fotokatoder, gör den lämpligare än 
exempelvis en fotografisk emulsion, när det 
gäller ~tt nyttiggöra en infallande svag strål
ning. 

Denna omständighet har astronomerna nu 
börjat utnyttja för att öka känsligbeten hos 
teleskop. Man har därvid kommit underfund 
med, att det är nödvändigt att tillämpa foto
elektriska metoder, som ger en direkt bild, 
med andra ord man måste använda TV-av
sökningsmetoder eller bildomvandlare.1 Av
sökningsmetoden är mera invecklad men har 
fördelen att man får en videospänning, som 
representerar bilden och som därför kan di
rekt analyseras_ Bildomvandlaren däremot ger 
endast en bild, som måste mätas med hjälp 
aven mikrofotometer. 

I Frankrike har dessa möjligheter under
sökts av M Lallemand vid Paris-observatoriet, 
i USA av dr TF Baum vid Mount Wilson-Palo
mar, dr Hiltner vid Y erk~s-observatoriet och 

l Se JENKINS, J A:Nya fotoelektriska rör. 
POPULÄR RADIO, 1951, nr 9 s. Il. 

dr R Morgan, R Sturm och A Wilson vid 
Lowell-observatoriet_ 

LalIemand har konstruerat en typ av bild
omvandlare, i vilken elektronbiIden fokuseras 
direkt på en fotografisk emulsion på insidan 
av ett demon ter bart vacuumsystem. Dr HiItner 
har experimenterat med bildomvandlare med 
utnyttjande av elektron multiplikatorer_ Vid 
LowelI-observatoriet har man framgångsrikt 
lyckats få fram bilder av planeten Mars under 
denna planets opposition 1954, varvid man an
vände ett ortikonkamerarör. En kommitte har 
tillsatts i USA för att fortsätta undersökning
arna. 

I England har prof. J D McG'ee i Cam
bridge utvecklat ett speciellt bildrör för astro
nomiska ändamål. 

Pye Ltd i Cambridge har lagt ner åtskilligt 
utvecklingsarbete på detta område. Man har 
därvid följt tre huvudlinjer. Till en början 

"har man gjort en grundläggande teoretisk 
undersökning av :vilken ljusförstärkning som 
i princip är möjlig, och hur denna på lämp
ligaste sätt skall förverkligas_ Man har därvid 
försökt få fram en mera exakt definition på 
vad som menas med »ljuskänslighet» och har 
därvid fastnat för begreppet »ekvivalent 
kvantumeffektivitet», som anger hur stor del 
av de tillgängliga fotonerna, som är nödvän-

Fig. 3. Här sker övervak
ning av biIdspänningen 
från den på teleskopet i 
fig. 4 anbringade TV-ut
rustningen för avsökning 
av den uppfångade bilden. 
~ 

Fig_ 4. Elektronisk ut
rustning som utnyttjas i 
stället för kamera vid 
astronomiska undersök
ningar. Några detaljupp
gifter om apparaturen 
har ännu inte publicerats 
av tillverkaren Pye Ltd, 
Cambridge_ .. 
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dig för att åstadkomma en bild av viss »kva
litet» i en ljusmottagare av något slag_ 

Man har också gjort laboratorieprov och 
dissekrerat publicerade data för att få fram 
den ekvivalenta kvantumeffektiviteten hos 
ögat, televisionsröret och fotografiet. 

Slutligen har man utfart en .:,<Je! praktiska 
prov med TV-utrustningar applicerade på tele
skop_ Dessa prov började 1952 med standard
utrustningar i avsikt att få erfarenhet, och 
de modifikationer, som har gjorts efteråt, har 
exempelvis gått ut på att få fram laddn.ings
tider, som är längre än den normala bildväx
lingstiden (50 bilder/ sek) _ Några resultat av 
de praktiska proven visar månfotografierna i 
fig_ 1 och 2. Som synes erhålles betydligt 
bättre upplösning och detaljrikedom om elek
troniskt system utnyttjas för bildalstringen. De 
använda apparaterna visas i fig. 3 och 4. 
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T E O R I 

Om UKV- och mikrovågsfält på mycket stora 

Genom spridning (»scatter») 
inom troposfären får UKV
och mikrovågsändare väsentligt 
större räckvidd än vad man 
enligt tidigare teorier ansåg 
möjligt. I . föreliggande artikel 
refereras Booker & Gor
d o n 's teori för spridning inom 
troposfären och formler ange 
för beräkning av mottagen ef
fekt vid överföring genom tro
posfärisk spridning. En jämfö
relse göres mellan de teoretiskt 
funna värdena och utförda 
mätningar, och avslutningsvis 
diskuteras egenskaperna hos 
en länkförbindelse grundad på 
spridningsfenomen i troposfä
ren. 

Civilingenjör 
Gösta Carlson, an
ställd vid Försva
rets F orsknings
anstalt, FOA3, 
vågutbrednings
sektionen. 

För frekvenser över 30 MHz erhålles jono
sfärreflekterade vågor i egentlig mening en
dast under onormala utbredningsförhållanden 
beroende på s.k. sporadiska E-skikt, vilka på 
grund av sin tillfälliga natur ej kan ge på
litliga förbindelsemöjligheter. 

Vid beräkning av fältet från UKV- och 
mikrovågs sänd are brukar man för den skull 
endast ta hänsyn till den våg, som inom inter
jerenszonen (se fig. 1) bestämmes av den 
direkta och den markreflekterade strålningen, 
och som bortom ilen radiooptiska horisonten 
erhålles som ett relativt snabbt avtagande dif
fraktions fält. l Av kurvorna i fig. 2 framgår, 

Fig. 1. Direkt och markreflekterad våg. 
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att de beräknade räckvidderna för stationer 
arbetande på frekvenser- över 30 ~1Hz , blir 
ganska begränsade. 

De högeffektsändare och lågbrusiga mot
tagare, som konstruerats under och efter and
ra världskriget, har emellertid möjliggjort 
fältstyrkemätningar långt in i diffraktions
ronen, -vilka på stora avstånd visar allt för 
höga fältstyrkor för att kunna förklaras ge
nom diffraktionsteorin.2,3 Fig. 3 visar mot
tagen effekt i ställe t för fältstyrka som funk
tion av avståndet dels beräknad enligt dif
fraktions teorien, dels enligt mätningar av 
Megaw. 

Denna avvikelse från diffraktionsteorin, som 
börjar bli märkbar, då diffraktionsfältet lig
ger ca 60 dB under fältstyrkan vid utbredning 
i fri rymd, har man sökt förklara som sprid
ning (»scattering») av de elektromagnetiska 
vågorna på grund av inhomogeniteter i at
mosfären (turbulens}.2 För frekvenser mellan 
30 och 80 MHz har även en teori för sprid
ning via jonosfärisk turbulens framlagts. 4 

Spridning i turbulent medium 

I många fall betraktar man vid fältstyrkebe
räkningar atmosfären som ett relativt homo
gent medium, vilket ej i större utsträckning 
påverkar utbredningen. Sålunda brukar man 
anta atmosfären ersatt med en »standard
atmosfär», där enda variationen är ett med 
höjden linjärt avtagande brytningsindex, vil
ket resulterar i en mot jordytan riktad re
fraktion. Denna refraktion tar man hänsyn 
till genom att man vid fältstyrkeberäkningar 
räknar med en fiktiv jordradie Rj = ! . jordra
dien, varefter strålgången kan behandlas som 
rätlinig (»atmosfärlös jord~). 

Bortsett från den skiktning av atmosfären, 
som ger upphov till ledskikt (»ducts»), har 
man ur radio synpunkt tidigare haft mycket 
ringa intresse av atmosfärens struktur. Rent 
meteorologiskt är det ganska naturligt, att at
mosfären är av turbulent natur, och följakt
ligen kommer även luftens dielektricitetskon
stant Ii aU variera, visserligen inom mycket 
snäva gränser, men dock tillräckligt för att 
vågutbredningen skall kunna påverkas. Di-

Interferens
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Riktantenn använd för undersökningar av 
~forward sca Uer» i troposfären (Page Com
fnunications Eng. Inc.) 

elektricitetskonstantens vanatIoner kan mä
tas exempelvis med en mikrovågsrefrakto
rneter _ 5 För den aktuella luftvolymen erhålles 
ett medelvärde lio och avvikelsernas storlek 
(.1Ii) _ I två närbelägna punkter P och P' er
hålles värdena (.1d och (.1Ii'), som då punk
terna sammanfaller är av samma storlek. Ökas 
avståndet mellan P och P' antar (.1E) och 
(,1 Ii') skilda värden, korrelationen avtar, och 
blir försumbar då avståndet PP' = l, en stor
het, som kallas turbulensskala. Turbulensens 
intensitet uttryckes i den relativa kvadratiska 
medelavvikelsen (.1Ii/cO)2. Dessa båda stor
heter kan sägas karakterisera turbulensen i 
troposfären_ På liknande sätt kan turbulensen 
i jonosfären uttryckas, ehuru det inom jono
sfären är elektronkoncentrationens variationer 
som bestämmer avvikelserna i brytningsindex. 
I princip innebär detta ingen större skillnad. 

Booker och Gordon's teori 

En i ett medium enligt ovanstående modell in
fallande elektromagnetisk våg vill polarisera 
inhomogeniteterna, »spr:idningselementen», 
som bildligt talat kan anses bestå av sfärer 
med dielektricitetskonstanten lio+.11i belägna 
i ett dielektrikum med dielektricitetskonstan
ten lio' Dessa blir då verksamma som slav
antenner, och ger upphov till en mängd di
polsfält, som tillsammans ger ett mätbart f~lt 
i en avlägsen mottagningspunkt (fig. 4)_ 

I 

"Spridningselement" 

~--

. ~ S~ldd :.;;'010' 
(Sspr) mot en 
mottagnings
punkt.' 

Fig. 4. »:Mekanismen» för uppkömsten av spridning 
troposfären. 
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avstånd från sändaren Av civilingenjör G Ö S T A C A R l S O N 

Under antagande aven viss statistisk för
delning hos inhomogeniteterna kan sprid- . 
ningsfaktorn beräknas ur 

a(e,X) = (.10/'<:0 ) 2- (2nl/ ).)3- (sin 2X) / 2-

_{l+[(4n1/ 2)'sin(e/ 2»)2}2 (1 ) 

Formel (1) betyde~ spridningseffekten i en 
riktning, som bildar vinkeln e, spridnin'gs
vinkeln, med den infallande strålningsvektorn 
och vinkeln X med det infallande fältets E
vektor (fig. 5) och mätt 

per rymdvinkelsenhet 
per infallande effekttäthetsenhet 
per volymenhet. 

BeroeIJde på relationen mellan l och J. i 
formel (1) kan följande approximationer 
göras. 
a ) 4n1 sin(e/2 ) ~2 

Spridningen blir »rundstrålande» och 
beror av 2-4_ (Jämför med Rayleigh's 
teori för himlens blå färg) . 

b ) 4nl-sin(e/ 2) ~2 
Spridningen koncentreras i framrikt
ningen och blir oberoende av våg
längden_ 

Meteorologiska mätningar6 under senare år 
har visat, att turbulensskalan l vaderar i stort 
sett mellan 18 och 128 m och intensiteten 
mellan 0,4 ' 10-12 och' 6,4 ' 10-12 (respektive 
medelvärden: 52 m och 1,7 '10-12). 

För aktuella frekvenser och överföringsav
stånd (spridningsvinklar ) gäller fall (b) 
ovan, varför formel (1) kan ersättas med följan
de approximation vid små e 

a(e.X)~(Ll%o ) 2. (sin 2X) / 2nle4 (2) 

Approximativa beräkningar av 
mottagen effekt 

I de fall, då ovan beskrivna fenomen skall 
kunna användas praktiskt, måste såväl höga 
effekter som antenner med stor direktivitet 
användas, varför följande formler hänför sig 
till riktade förbindelser. 

Antas absorptionsytan A för både sändar
och mottagarantennen samt en utsänd effekt 
p 8' gäller följande uttryck för mottagen effekt 
p på avståndet d från sändaren (R och Ro 
definierade i figur 6). 

P=KP8(A / 2)2jadV/ R/R2 (3 ) 

Från 

Sspr 

Fig. 5. Definition av vinklarna e och X 
ekv. O). 
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Fig. 2. Fältstyrkans avtagande med avståndet enligt diffraktionsteorin vid några våg
längder inom UKV- och mikrovågsområdet. 
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Faktorn K har införts att hänsyn skall kun
na tas till markreflexion O;;;;; K<4) . 

Olika resultat erhålles vid beräkning av den 
mottagna e!fekten beroende på om spridnings-

parametern Sp = ( ~: ) 2/ 2nl varierar med höj-

den. Under antagande av att Sp är oberoende 
av höjden, har följande formler 7 erhållits efter 
integration utefter ytor med konstant e. 

100 200 I 300 1.00 500 600 km 

(P / PFRN )=0,32Sp R?/ d (d/ R j<rp) (4a) 

(P/ PFR N ) =0,49 SJl R// Ad3 (d/ R j>Srp) (4b) 

2rp = vertikala halveffektsvinkeln för använda 
antenner. 
PFllN=P8A2/ J.2d2= mottagen effekt" vid fri 
rymd utbredning. 

Med hänsyn tagen till det starka e-beroen
det i uttrycket för a kan ett enklare integra
tionsförfarande begagnas under förutsättning, 

v = Interaktions-
volym 

Fig. 6. Punkt- mot punktförbindelse utnyttjande spridnings
fenomen. 
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Fig. 7. Teoretiska och mätta värdena för mottagen effekt: 
A) Mätningar enl. Megaw. B) Ekv. (Se): c2 /s=1,6'1Q--8 m. C) Ekv. (6): C1e/e)2/s=1,9' 
'10-13 m~l. D) Summan av kurva B och C. E) Ekv.(4): Sp=0,5'10-14 m -l. F) Diffraktions· 
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att de använda antennerna ej har alltför stora 
absorptionsytor. Gordon8 ger följande formler 
under antagande av att Sp = cn h-n. 

(P/PFRN ) =0,63c1Rl /sd3 

(P/PFRN ) =2,5 c2R//sd5 

(n= l) (5b) 

(n=2) (Se) 

Storheten s i formel (Sa, b och c) är den 
»effektiva» storleken på spridningselementen 
(s=2n:·l). 

Understundom har man observerat elevera· 
de skikt med stark turbulens. För dessa ger 
Gordon följande formel. 

(P/ PFRN ) = (Lle/eo)2. Llh'd4 [50 sR/h+ 

+d2/ 8Rj ) } (6) 

RJ= ekvivalent jordradie 
Ll h = skiktets tjocklek. 

h= skiktets höjd över jordytan 
I ovanstående fonnler har antagits K = 1. 

Jämförelse mellan teoretiska och 
mätta värden 

I fig. 3 har mätningar utförda av Megaw3 in· 
förts tillsammans med formel (4), där 2 rp an· 

tagits vara 7°, l=52 m och (~~r =1,7'10-12, 

formel (Se) och (6) samt summan av de båda 
senare, då c2/s= 1,6'10-8 och för skiktet, h= 

:=1770 m, Llh = 330 m samt (~:)2 /S=I,9' 
'10-13 m-l. 

Som synes ger formel (4) för stora värden 
på långa avstånd, vilket är att vänta då Sp 
antagits oberoende av höjden. Formel (6) är 
väl ägnad att förklara det extremt långsam· 
ma fältstyrkeavtagandet inom ett visst om· 
råde, men experimenten är ännu allt för få· 
taliga, för att man med bestämdhet skall kun. 
na säga, att teorin verifierats av gjorda mät· 
ningar. 

Ökas absorptionsytorna hos de använda an· 
tennerna kommer man enligt formel (4b) ej 
att få motsvarande ökning i mottagen effekt. 

Detta kan förklaras9 genom att i ett sådSlJt 
fall reella interaktionsvolymen approximativt 
är proportionell mot rp3, vilket i någon mån 
minskar den verkliga antennvinsten, som i 
fri rymd är proportionell mot rp-4. Gordon's 
integrationsmetod är allt för approximativ för 
att denna effekt skall bli märkbar. 

Spridningssignalens egenskaper 

Med ovan · nämnda antennvinstminskning 
hänger diversitetsavstånden samman. Place· 
ras två mottagare intill varandra korrelera 
signalerna fullständigt, men ökas avståndet 
mellan dem blir signalerna småningom obe· 
roende av varandra. Vid svår fädning kan 
detta förhållande utnyttjas för att erhålla 
bättre signalbrusförhållande, genom att man 
använder två mottagare åtskilda från var· 
andra. Av de så erhållna signalerna utväljes 
den momentant starkaste (diversitetsmottag· 
ning). Avstånden vid vilka korrelationen upp· 
hör anges av Gordon till 3 Ä. R;l4d i horison· 
talled resp. Ä. R;I d i vertikalled. D essa värden 
kommer alltså att vara av samma storleksord· 
ning som de optimala antenndimensionerna. 

De observerade signalerna har ett relativt 
stabilt .medianvärde över längre tidsperioder, 
medan momentanvärdet fluktuerar snabbt in· 
om gränserna ± lO dB. Fädningsfrekvensen 
uppgår många gånger till lO Hz. En uppskatt· 
ning av fädningsfrekvensen kan erhållas ur 
Dopplers princip. Om medelhastigheten hos 

spridningselementen är v erhålles 

f Jåd,. =(4 vj).)· sin(e/ 2) 

(V är av storleksordningen 1-10 m/ s). 

Av stort intresse är givetvis band bredden 
hos överföringssystemet. Då spridniniseffek· 
ten i huvudsak kommer från den nedre delen 
av interaktionsvolymen på grund av att (J 

snabbt avtar med e, erhålles uppskattnings· 
vis en maximal gångvägsskillnad av storleks· 
ordningen 10 d3/64 Rl svarande mot band· 
bredden 120/ d3 MHz (ljushastigheten/ gång· 
vägsskillnaden) , där d skall anges i hundra· 

tal km. För elt överföringsavstånd av 300 km 
erhålles alltså en bandbredd av ca 4 MHz. 
Denna bandbredd kan ökas genom använd· 
ning av antenner med så stor direktivitet, att 
gångvägsskillnaden bestämmes av antenndia· 
grammen och ej av den punkt vid vilken (J 

sjunkit till ett lågt värde (j ovanstående 
approximation har a sjunkit till 0,2 av sitt 
maximala värde). Som tidigare påpekats er· 
håller man icke den antennvinst, som fås vid 

• fri rymd, men en ökning av antennarean kan 
sålunda i en del fall motiveras av önskemål 
om större bandbredd. 

Ä ven vid spridning i jonosfären erhålles ett 
vinkelberoende för spridningseffekten, men 
spridningsvinkeln blir ganska stor för aktuella 
avstånd, varför variationerna i e blir relativt 
sett ganska små. Därför bestämmes gångvägs. 
skillnaden i stort sett av skiktets tjocklek, höjd 
över jordytan samt överföringsavståndet. 
Gångvägsskill~aden blir därför ganska stor, 
vilket får en liten band bredd som följd, men 
för överföring av teletype och enstaka telefoni· 
kanaler med måttliga krav på bandbredd kan 
säkerligen spridningsfenomenet utnyttjas. 

Avslutning 

En serie experiment inom detta område har 
utförts under senare år till vilka refererats 
ovan. Inom mikrovågsområdet har man härvid 
haft sändare med uteffekten 100·tal kW och 
antenner med direktiviteten 30---40 dB samt 
lågbrusiga mottagare. Vid experiment med 
spridning via jonosfären har förbindelser upp· 
rättats över avstånd av .ca 1500 km vid 50 
MHz. Med -en uteffekt av 25 kW, rombanten· 
ner på 300 m2 absorptionsyta och en mottagare 
med bandbredden 3 kHz erhölls 20---30 dB 
signal/ brusförhållande. 

Under sista året har uppgifter om kom· 
mersiellt utnyttjande av länkförbindelser via 
spridning cirkulerat i pressen. Sålunda redo· 
göres10 för en länk som överfört ett 60·tal 
kanaler över ett avstånd av ca 350 km. I detta 
fall har man använt paraboler med 20 m dia· 
meter och 10 kW utsänd effekt. Våglängden 
h.ar icke angivits men kan uppskattas till ca 
30 cm. För att undvika störande effekter av 
den många gånger svåra fädningen har diver· 
sitetsmottagning utnyttjats. 

Vid Bel{ Telephone Laboratories har försök 
gjorts vid 500 MHz över 300 km avstånd. Här· 
vid användes en Sperry klystron med 300 W 
uteffekt och 10 m paraboler. Mottagaren hade 
9 dB brusfaktor och försök gjordes såväl med 
bärfrekvenstelefoni (12 kanaler) som med te· 
levisionsöverföring. I första fallet, då MF·för. 
stärkarens bandbredd var 1,3 MHz, · märktes 
ingen distorsion på grund av selektiv fädning 
och signal/ brusförhållandet hade ganska god 
marginal. I andra fallet, då MF·förstärkarens 
bandbredd var 30 MHz, märktes ej heller nå· 
gon svårare distorsion, men marginalen i sig· 
nal/brusförhållandet var för låg för att länk· 
förbindelsen skulle kunna ge pålitlig över· 
föring av televisionssignaler. 

Bandbreddsbegränsningen tycks således ej 
vara något större problem vid ~roposfär sprid. 
ning, utan problemet ligger i att konstruera 
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Nomogram för beräkning av motkopplingsgraden 
i förstärkare I Av ingenjör H l ÖÖ W 

O m en del av utgångsspänningen i en för
stärkare återföres till ingången på samma för
stärkare, uppträder återkoppling i förstärka
ren_ Om den återförda återkopplingsspän
ningen är riktad så, att den motverkar 
ingångsspänningen, talar man om negativ åter
koppling eller motkoppling ; om den återkopp
lade spänningen verkar i samma riktning som 
ingångsspänningen, talar man om positiv åter
koppling. 

Motkoppling utnyttjas numera bl.a. i prak
tiskt taget alla effektförstärkare för högklas
sig ljudåtergivning. Genom motkoppling mins
kas förstärkningen och samtidigt reduceras 
bl.a. distorsionen i förstärkaren. 

Förhållandet mellan den återkopplade spän
ningen och totala utgångsspänningen benäm
nes återkopplingsjaktor och betecknas med ex.. 
Förhållandet mellan den -.Ursprungliga för
stärkningen, »råförstärkningen» F i förstär
karen och den förstärkning F', som erhålles 
efter införandet av m9tkoppling benämnes 
motkopplingsgrad och betecknas med M. 

F 
Vut 

f ! < T~ 
1R2 jVut 

I O( = R2/(Rl~R2) I 
M=l+aF 

Fig. 1. Principen för motkopplad förstärkare 
(spänningsmotkoppling ). 

Vidstitende nomogram möjliggör snabb be
räkning av sambandet mellan motkopplings
faktorn ex. och motkopplingsgraden M i en för
stärkare. F betecknar i nomogrammet förstär
karens råförstärkning. 

Med kännedom om värdet på M kan mall 
beräkna distorsion, förstärkning, utgångsimpe

I dans m.m. hos en motkopplad förstärkare helt 
enkelt genom att dividera de ursprungliga 
värdena med M. 

ExempeL 

I en förstärkare med råförstärkning 500 ggr 
räknat från ingången till högtalaren lägges en 
resisti v spänningsdelare över högtalaren, från 
vilken uttages 1/ 100 av utgångsspänningen. 
Denna spänning återföres till ingången i så-

kraftiga sändare. Detta blir givetvis mycket 
kostsamt, men länkar över stora distanser 
oländig terräng kan mycket väl tänkas ersatta 
med förbindelser av ovan skisserad typ. 

Avslutningsvis må tilläggas att »spridning
en» ingalunda erkänns av alla forskare som 
orsak till de förhållandevis starka fälten på 
stort avstånd från sändare. Carrol1 söker i 
stället förklara fältet som erhållet genom 
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Fig. 2. Nomogram för beräkning av motkopplillgsgraden M som funktion av råförstärkningen F 
och motkopplingsfaktorn ex.. 

dant fasläge, att ingångsspänningen motver
kas. Distorsionen är ursprungligen 10 % vid 
10 V utgångsspänning, förstärkarens utgångs
impedans = 15 ohm. Beräkna motkopplings
graden, förstärkning, distorsion, utgångsimpe
dans och erforderlig ingångsspänning efter in
förandet av motkopplingen ! 

Ur nomogrammet erhålles för ex. = 10-2 och 

»partiella reflexioner» på grund av det med 
höjden linjärt avtagande brytningsindexet. De 
teoretiska värden, som erhålles ur denna 
teori, visar också överensstämmelser med upp
mätta värden. De observerade signalernas 
egenskaper är emellertid ganska lättförklar
liga enligt Booker & Gordon's teori, medan 
Carrol ännu ej lämnat förklaringar till dessa 
fenomen. 

F = 500 ggr M = 6. Distorsionen minskas ge
nom motkopplingen till 10/ 6= 1,67 %, totala 
förstärkningen till 500/6 = 83,3 ggr. Erforder
lig ingångsspänning ökar för oförändrad ut
effekt 6 ggr; då ursprungliga ingångsspän
ningen var 10/500 = 20 mV erfordras efter 
motkoppling 6'20 mV = 120 mV. Utgångsim
pedansen minskar till 15/ 6 = 2,5 ohm. 

Ett större experimentellt underlag kommer 
väl i framtiden att klarlägga utbrednings
mekanismen vid ovan beskrivna typ av för
bindelser. Ä.n så länge får vi nöja oss med 
att konstatera möjligheten till kommunikation 
över mycket stora avstånd och att i huvudsak 
två plausibla teorier framlagts, vilka ger 
ganska god överensstämmelse med praktiskt 
erhållna resultat. (Forts . [1(1 sid .. 36) 
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T EKNISKT 

Jämförelse mellan transistor- och rörkarak 

I föreliggande artikel göres en 
ingående jämförelse mellan 
rör- och transistorer och det 
påvisas en mångfald analogier, 
som gör att den som är för
trogen med rörkopplingar lätt 
kan överföra ~ina erfarenheter 
på transistorkopplingar. A and
ra sidan understrykes särskilt 
de avvjkelser som kräver spe
ciella kopplingsåtgärder. 

Dr W Engbert an
ställd vid Tele
funken Röhrenla
boratorium i Ulm/ 
Donau. 

Dr O Harr, an
ställd vid Tele
funken Röhrenla
boratorium i Ulm/ 
Donau_ 

I tab. l har sammanställts de elektroder i 
elektronrör resp. transi~torer som är jämför
bara, under förutsättn~ng att transistorn ut-

Tab. L Sammanställning av benämningar och 
beteckningar på jämförbara elektroder i elek
tronrör resp. transistorer (transistorn i injek· 
torjordad koppling ) 

Elektronrör Transistor 

Benämning Beteckn. Benämning Beteckn. 

Katod k Injektor 1 
Galler g Bas B 
Anod a Kollektor K 

Q. b. 

Fig, L a) Symboler för elektroder i elektron
rör, b) symboler för elektroder i transistor. 

2·1, 

nyttjas i injektorjordad koppling. I fig. l är 
de symboler som utnyttjas för rör resp. tran
sistorer ställda bredvid varandra, ,och de elek
troder som svarar mot varandra är här arran· 
gerade på enhetligt sätt. 

Transistorsymbolen har tyvärr den nackde
len, att den inte direkt anknyter till den geo' 
metriska uppbyggnaden hos skikttransistorn. 
Symbolen för transistorn kom nämligen till 
vid en tidpunkt, då man huvudsakligen syss
låde med speistransistorer. I fig. 2 visas spets
transistorns uppbyggnad, och som synes över
ensstämmer symbol och uppbyggnad rätt väl 
för denna. I fig. 3 visas schematiskt hur skikt
transistorn är uppbyggd. Av fig. framgår att 
baszonen är mycket smal i förhållande till 
injektor- och kollektorzonen, vilket ju inte 
framgår av symbolen. 

Om transistorn är av n-p-n-typ, utgöres 
laddningsbärarna av elektroner, och strömmar 
och spänningar har då samma förtecken som i 
ett elektronrör. Vid transistorer av p-n-p-typ 
flyter en ström av positiva laddningsbärare 
från injektor till kollektor. Detta innebär, att 
man måste använda motsatt förtecken för 
spänningar och strömmar för att man skall 
kunna anknyta till ström- och spänningsför
hållandena vid elektronrör. Sambandet mellan 
strömmar och spänningar är i övrigt rätt lik
artat vid rör och transistorer. 

l a-Ull'- resp. IK-UBl-kurvor 

För elektronrör är la-Ug-kurvorna viktigast, 
enär man ur dessa kurvor direkt kan få fram 
en av rörets viktigaste egenskaper, nämligen 
brantheten. Motsvarande kurvor för transisto
rer IK-UBckurvorna har liknande förlopp. 
(IK = strömmen genom injektorelektroden mot
svarar la' UBI = spänningen mellan baselektrod 

Kollektor 

Injektor ~'l:O' 
Bas 

Fig. 2. Spetstransistorn har denna principiella 
uppbyggnad, som överensstämmer rätt väl med 
symbolen (se fig. 1 b). 

Fig. 3. Principiell uppbyggnad av skikttran
sistor. Som synes överensstämmer uppbyggna
den inte särskilt väl med symbolen. ~ 

och injektor motsvarar U~). Ofta är dock ska
lan för Il( logaritmisk, s; fig. 5, (liksom ska
lan för la vid reglerrör ). Ur dessa kurvor Kan 
man därför inte direkt få fram värdet på 
brantheten S =,11 K/ ,1 U Bl som funktion av 
kollektorströmmen I K' Det är emellertid lätt 
att inse att förhållandet S/ If( är = konstant, så 
länge kurvan för I f( som funktion av UBI med 
IK i logaritmisk skala är en rak linje. 

Kurvans lutning är proportionell mot värdet 
på S/ I K' som är = 39 för de flesta transisto
rer. Detta värde är f.ö. det högsta värde som 
kan erhållas, enär vid en ideell transistor 

S/ I f(= l / U T' där U T= elektronernas tempera
turspänning i volt. För + 25 o C är U T = 26 m V, 
vilket ger S/ IK =I/UT = I / 0,026=39. D etta 
värde på S/ If( klfn således inte överskridas. 

Injektorn i en transistor motsvarar katoden 
i ett elektronrör. Katodtemperaturen för tran
sistorn är praktiskt taget = omgivningens tem
peratur, dvs. i normala fall = rumstemperatu
ren ca 300 0 K. Elektronröret har däremot en 
katodtemperatur av ca 1200 0 K dvs. U T är 
4 ggr större än vid transistorn, och därmed 
uppgår förhållandet mellan brantheten S och 

anodströmmen, Sj/a = l / U T' till ett värde $om 
är ca 4 ggr mindre än vid transistorn, dvs. 
S/ Ia= 10. Detta tal karakteriserar elektron
rörets rymdladdningsgebit och anger den maxi
mala branthet, som kan uppnås teoretiskt i 
detta område. 

Transistorn motsvarar sålunda ett rör med 
en utomordentligt brant Ia-Ug-kurva inom 
rymdladdningsområdet. Man kan också be
trakta transistorn som ett ideellt regler'rör 
med mycket vidsträckt utstyrningsområde. 

Vid mycket små värden övergår I f( i en 
konstant restström. Denna ström benämnes 
kollektorrestström och betecknas I K,.' Denna 

Germoniumplot to 

/ 

B 
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restström tilltar tyvärr starkt med stigande tem
peratur (omgivningens temperatur + den inre 
uppvärmningen i transistorn ) _ 

En karakteristisk egenskap uppvisar tran
sistorn i närheten av »gallerströmsområdet». 
Ett elektronrör har gallerströmmen O vid unge
fär O volts gallerförspänning och förblir O, 
när man tränger in i negativa förspännings
området. Transistorer av p-n-p-typ har bas
strömmen O vid UBI = 30 il 80 m V. Se fig. 6 och 
7. Utgår man från denna O-punkt för bas
strömmen och går i spärriktningen, börjar ba
sen - i motsats till elektronröret - åter att 
dra ström men nu i andra riktningen. (Vid 
röret kan dock en liknande företeelse upp
träda, nämligen om man har gasrester kvar i 
röret. ) Denna basström övergår vid ökande 
positiv basspänning i en mättningsström (lik
som kollektorströmmen vid små värden över

går i I Kr)' Denna ström benämnes --basmätt. -
ningsström och betecknas med I Bin' Se fig. 6. 
Mättningsströmmen Il/II, har liknande tempe
raturberoende som I Kr' 

Vid högre värden på kollektorströmmen blir 
inte kurvan längre rak genom 'att brantheten 
då inte längre tilltar i samma proportion som 
kollektorströmmen. Orsaken till denna avvi
kelse är att basströmmen öl-er basresistansen, 
s om alltid är för handen i en transistor, orsa
kar ett spänningsfall, så att den yttre pålagda 
spänningen inte når in till det egentliga bas
skiktet. 

Basströmmen I B (som motsvarar galler
strömmen i röret ) är inritad i transistorkur
vorna i fig. 7 och 8. När denna ström utgör en 
konstant bråkdel av kollektorströmmen, förlö
per I B-kurvan på konstarit avstånd från I K 

kurvan. Ett vanligt värde på förhållandet mel
lan I K och I B är 25-50. 

Fig. 4. Röntgenfoto
grafi av transistor. Jfr 
fig. 3. 
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Fig. 7. Ir;: resp. In som funktion av Unr för 
transistor, typ Tele/unken OC604. 

Man får alltså sammanfattningsvis fram föl 
jande : Basströmmen I B ökar efter en e
funktion vid ökande basspänning U Bl ; från 
denna ström skall dras en konstant ström = 
I B In' Kollektorströmmen I K följer också en e
funktion vid ökande basspänning U Bl; till 
denna ström skall adderas en konstant mätt

ningsström IJ(1n" I lim och I K s är av ungefär 
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Fig. 5. Sambandet mellan Ir;: och U,nI för en 
transistor. Logaritmisk 'skala för Ir;:. 
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Fig. 8. IK resp. In som funktion av UnI för 
transistor, typ Tele/unken OC602. 

samma storleksordning; dessa strömmar är vid 
+ 25 o C så små, !lit de praktiskt taget är be
tydelselösa. 

Utstyrningsområde för klass A-drift 
vid små amplituder 

Elektronröret arbetar vid klass A-drift alltid 
ett område av negativ gallerförspänning_ Ge-

-, 
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Fig. 6. Sambandet mellan In och UBI för små 
värden på In' 
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I K (IB) 
(mA) 

100 "-r-,-----r-.------r-,---;-----,----. 

II 

URI (mV) 

Fig. 9. IK och IB som funktion av UBI för två 
olika värden av UKI • (Transistor: Tele/unken 
Oe604). 

nom att anodåterverkan är några procent och 
genom att anodspänningen är så hög son 100 
V erhåller man vid röret ett brett förspän
ningsområde inom vilket arbetspunkten kan 
förläggas. 

Transistorn har däremot en kollektoråter
verkan av eJ?dast ca 0,05 %. Detta framgår av 
fig. 9 som visar IK-Um-kurvor uppdragna 
för transistorn Oe604 med två skilda kollek
torspänningar som parameter. Genomgreppet 
D har följande värde 

D= (LUBI/ L UKI ) (fK=kon,t ... tj =6.10 .. 4 

Genom den obetydliga kollektoråterverKan 
och genom att kollektorspänningen är mycket 
låg kan inte arbetsområdet, beläget till väns
ter om basspänningen O, utnyttjas praktiskt. 
Transistorn måste därför alltid drivas i områ
det tiU höger om basspänningen O (vid p-n-p
transistorer således med negativ förspänning ), 
vilket vid elektronröret motsvarar området 
med positiv gallerförspänning. Detta har till 
följd att förspänningen vid transistorer måste 
ligga i motsatt riktning än ..vid elektronrör, var
för de kopplingar som utnyttj as för att alstra 
denna förspänning måste ändras i motsvaran
de grad. 

Emeller.tid måste man också ta hänsyn till 
temperaturens inverkan, och arbets punkten 
kan därför väljas förs_t efter det att man under
sökt transistorkurvornas temperaturberoende. 

Temperaturens inflytande 

I fig. 10 är inritade II{-U m-kurvorna för 
+25°, +45° och +65° e injektortemperatur 
(omgivningens temperatur) för en transistor 
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oe604. Man ser att II{-Um-kurvorna för
skjutes genom temper;lturens inverkan på lik
nande sätt som Ia-Ug-kurvorna i ett elektron-

"rör förskjutes vid ändrad anodspänning. Man 

kan därför tala om ett' »temperaturgenom
grepp» D T 

som för de flesta skikttransistorer är ungefär 
2 m y / 0c. En liknande storhet uppträder f.ö. 
även vid elektronrör. Då temperaturändringar
na är att hänföra till rörets katod, som ju har 
mycket hög temperatur, spelar emellertid små 
fluktuationer i omgivningens temperatur myc
ket liten roll, när man arbetar med elektronrör. 

Temperaturgenomgreppet för skikttransisto
rer är så stort, att man inte kan fastställa ar
betspunkten genom att utgå från en konstant 
basspänning, (enär ju brantheten S och där
med förstärkningen i transistorn ändras pro
portionellt med strömmen II{ i kollektorn. Och 
dennå ström ökar ju starkt me? ökande tem
peratur. 

Man måste därför vidtaga samma åtgärder 
som vid elektronrör, när man vill minska in
verkan av varierande anodspänning resp. va
rierande skärmgallerspänning : man måste läg
ga in ett resistivt motstånd i katodtilledningen 
för stabilisering. Se fig. 14. I de fall man ar
betar med transistorer, .inskjutes ett injektor
motstånd. Se fig. 15. 

Av kurvorna i fig. 10 framgår också, att vid 
tilltagande temperatur minskas brantheten hos 
IJCkurvorna. Förhållandet S/ l K blir sålunda 
mindre vid högre temp'eratur, vilket är en 
följd av att man vid högre temperatu.t har 
större värde på temperaturspänningen UT. Och 
som tidigare visats är S/ Il( = l / UT' varav föl
jer att S/ Il( minskar' vid ökande temperatur. 
Därmed blir också strömökningen vid viss tem
peraturökning mindre vid större kollektor
ström. l K,' och l Bm uppvisar största ström ö k
ning vid ökande temperatur, men ökningen 
avtar med stigande värde på l K och l B. För 
L T = 20° är strömökningen exempelvis 5 ggr 
via UB1 = +100 mV (ll(=2 ftA vid +25° e )_ 
Vid UBI =-135 mV (1[(=1 mA vid +25 0 e) 
är den 3,5, dvs. Il( stiger från l mA till 3,5 
mA vid 20° temperaturhöjning_ 

Val av arbetspunkt 

Elektronröret skall ha en fast positiv anod
spänning; transistorn i injektQrjordad kopp
ling skall ha en fast kollektorspänning (nega
tiv vid p-n-p-transistorer) _ Fulla ström utstyr
ningen erhålles vid p-n-p-transistorer redan vid 
-0,2 å -0,5 V kollektorspänning, varför tran
sistorn kan drivas även vid mycket låga kol
lektorspänningar_ För försteg kan man välja 
en spänning av ca -1 V och för effektsteg på 
några m W mellan -2 och -4 V. 

För att fixera arbetspunkten kan man vid 
elektronrör exempelvis använda en negativ 
gallerförspänning från ett sän;kilt gallersJlän
ningsbatteri, se fig_ Il. Transistorns arbets
punkt ligger emellertid på andra sidan om 
bas strömmen = O, varför förspänningen kan 
ordnas genom ett uttag på injektorbatteriet, 

se fig. 12, eller genom en spänningsdelare 
över detta batteri. Se fig_ 13. Transistorns kol
lektorström måste emellertid också stabilise
ras för att temperaturgenomgreppet skall mins
kas. Man utnyttjar därvid ett stabiliserande 
motstånd i injektorkretsen på liknande sätt 
som man vid elektronrör kopplar in ett mot
stånd i katodkretsen. Se fig_ 14. Katodmot
ståndet ger vid elektronrör lämplig arbets
punkt (negativ gallerförspänning), vilht gör 
att man kan inbespara ett särskilt gallerspän
ningsbatteri_ 

Fig. 15 visar motsvarande koppliI)g med in
jektormotstånd_ Man kan emellertid här inte 
avstå från uttag på spänningskällan eller 
spänningsdelaren över denna, enär injektor
motståndet ju förskjuter arbetspunkten för 
transistorn in i spärrområdet. Man måste där
för kompensera spänningsfallet över injektor
motståndet med ökande negativ förspänning_ 
Man har vid denna koppling fördelen, att den 
stabiliserande verkan av injektormotståndet 
kan göras godtyckligt stark, i det att man kan 
göra stabiliseringsmotståridet godtyckligt stort_ 
Därvid förlorar man visserligen i arbetsspänning 
mellan kollektor och injektor p.g.a. spännin~s
fallet över injektormotståndet, men detta spe
lar i de flesta fall ingen roll, enär man ju kla
rar sig med några få volt som arbetsspänning. 
Vanligen nöjer man sig med ett spänningsfall 
av l V över injektormotståndet, dvs. för l mA 
ström skall man ha ett injektormotstånd på 

l kohm. 
En annan möjlighet består i att man i stället 

för motståndet R2 i spänningsdelaren (fig.16 ) 
utnyttjar ett temperatur beroende motstånd, 
som minskar spänningen med ca 2 m V per 
grad temperaturhöjning. 

I många kopplingar finner man i basled
ningen inkopplat ett högresistivt motstånd. I 
det extrema fallet, att man har helt bruten 
basledning (fig. 17) kan man närmare studera 

IK(lS> 
(TT,A) 

-lO r-----r--r----r--,--.. .....,,...,........,,........., 

OpmlL-__ -L __ ~ ____ ~llL~ ___ L-__ ~ 

1lO O -100 - -200 
·BI (mV) 

Fig. 10. II{ och IB för en transistor är starkt 
temperaturberoende. Kurvorna gäller för tran
sistor, fabrikat Tele/unken, typ Oe604. 

RADIO OCH TELEVISION - NR l - 1956 



verkan av transistorns basresistans. Denna 
strävar att hålla basströmmen vid O, dvs. kopp
lingen har en t~ndens att påverka basspänning
en så, att denna uppnår ett värde, som ger 
basströmmen IB = O. 

I fig. 10 visas de olika värden på kollek
torströmmen I' Ko som erhålles vid IB = O vid 
olika temperaturer. Man ser att man genom att 
likströmsmässigt bryta basledningen erhåller 
en starkt temperaturberoende kollektorström, 
som naturligtvis inte låter sig stabiliser~s ge
nom något injektorrnotstånd. 

Växelströmsförhållandena 

Växelströmsmässigt kan transistorn ha liknan
de kopplingselement som elektronröret kan ha 
på ingångs- och utgångssidan, alltså drosslar, 
transformatorer, motstånd etc. Det är emeller
tid att beakta, att transistorn på ingångsidan 
förbrukar effekt, emedan ~an ju driver transis· 
torn i ett område, där den drar basström. I de 
fall mån önskar få optimal effektöverföring 
från ingångsströmkällan till transistorn, måste 
man anpassa strömkällans inre impedans till 
ingångsimpedansen hos transistorn. 

Ingångsim pedansen 

Vi återgår nu till IK-UBI-kurvorna, där bas
strömmen In är ritad som funktion av bas
spänningen. Växelströmsmässigt är brantheten 
SB=IB / UBl ett mått på konduktansen mellan 
bas och injektor vid konstant kollektorspän
ning. Vid logaritmisk skala för IB-axeln erhål
les för de fl esta transistorer för I B en rak linje, 
vilket återigen - liksom vid I K - anger att 
förhållandet SB / IB är konstant inom ett vid
sträckt förspänningsområde. Det betyder emel
lertid också, att S B och alltså ingångskonduk
tansen Y B är proportionell mot baslikström
men, dvs. Yi ,,(k)= 1/ SB=39IB. Index (k) an
ger att U JU skall vara konstant. 

För transistorn OC604, för vilken gäller att 
I B = l / 50 I K' är ingångskonduktansen Yin (k) = 
= 39·1 JeISO. Till denna ingångskonduktans 
måste alltså inre resistansen hos generatorn 
anpassas, detta dock under förutsättning att 
kollektorväxelspänningen är= O, eller - vilket 
är samma sak - resis tansen i kollektorkretsen 
är = O. 

Strömjörhållandet 6.1 B/ I::,. I K 

Som karakteristisk storhet för transistorn kan 
man ange strömförhållandet 1::,.1 B/I::,.I K' Från 
transistorns första år stammar strömförstärk
ningsfaktarn a = I::,. IJ( /l::,. l l , som dock är lämp
lig endast när det gäller spetstransis!orer. 
Denna storhet har emellertid även kommit 
till användning för att karakterisera moderna 
skikttransistorer. 

a är en opraktisk storhet för skikttransistorer, 
enär a är ett tal mycket nära l, närmare l ju 
mindre basströmmen är i förhållande till kol
lektorströmmen. Man kan emellertid lätt räk· 
na om a till strömförhållandet 1::,.1 B/I::,.I [(o 

Man har nämligen a=I::,. IK /(I::,. IJ(+ I::,. IB) 
vilket ger 

I::,. IB/ I::,. IK = (l-a)/a 

Fig. Il. Gallerförspänning för ett elektronrör 
kan anordnas på detta sätt med särskilt galler
batteri. 

Storheten l-a anger d~n andel som bas
strömmen utgör av totala strömmen i transis-, 
torn. Denna storhet är definierad växelströms· 
mässigt, den gäller också för likström, om man 
håller sig till en aTbetspunkt, där avståndet 
mellan IK och IB-linjen är konstant (vid lo
garitmisk strÖmskala !). 

Vid transistorn OC604 kan man av IK-UBI-
kurvorna se att IK och In-kurvorna förlöper 
parallellt inom ett relativt stort område. Där
emot är vid typ OC602 IB och IK·kurvorna inte 
parallella och i ett sådant fall måste man för 
bestämning av 1::,.1 B/ I::,. I K bestämma de fak
tiska ström ändringarna i I B och I K vid änd· 

ring av spänningen U BI' 

De hittills införda begreppen S, Yin och 
(l-a) uppvisar följande samband 

Index (k) anger att U Kl skall vara konstant. 
För att känneteckna en transistor kan man 

alltså avstå från en av nyssnämnda tre stor
heter. Hittills har man i allmänhet inte utnytt
jat S, just den storhet som är den viktigaste 
vid elektronrör. . 

I det följande kommer denna storhet att tas 
upp som likaberättigad storhet till Yin (k) och 
(l-a) / a, varigenom det blir lättare att an· 
ställa jämförelser mellan rör och transistorer. 

Inre resistansen 

Br kurvorna i fig . 9, som gäller för transis
torn OC604, kan man för konstant basspän
ning U BI avläsa ändringen i kollektorström
men 1::,.1 K och kollektorspänningen l::,. U Kl' 
Man får värdet I::,. U Kl / I::,. I K' som är= transis
torns inre resistans. 

Detta värde gäller endast för det fall att 
U BI = konstant, dvs. ingången skall vara kort
sluten, därför index (k) för Ri . 

Om strörnkurvorna i logaritmisk skala för
löper parallellt, betyder detta -att inre resis· 
tansen tilltar med avtagande ström. För 
I K = l mA uppvisar exempelvis transistorn 
OC604 en inre resistans av 80 kohm, vid 1[( = 
= 10 mA är den ca 10 kohm. 

Genomgreppet_ DB 

Genomgreppet D för transistorn har redan 
omnämnts; liksom vid elektrollTör gäller den 
bekanta formeln S· R/k). D = 1. Det vore bätt
re att i stället för genomgFeppet D ange för
stärkningsfaktorn (t-t = l /D ), enär denna stor-
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Fig-. 12. Förspänning på en p-n-p-transistor 
kan anordnas på detta sätt med uttag på 
strömkällan. 

Fig. 13. Förspänning för en p-n·p·transistor 
kan också anordnas genom spänningsdelare 
R1 + R2 över strömkällan. 

R 

Fig. 14. För att ge lämplig motkoppling i 
elektronrörsförstärkare inkopplats ofta ett icke 
avkopplat katodmotstånd R.-

R 

--------,-1+ 1111 _ 

Fig. 15. På motsvarande sätt som vid elektron
rör kan man i transistorkopplingar införa ett 
injektorrnotstånd (R). Jfr fig. 14. 

p-n-p 

R 

Fig. 16. För att kompensera för spänningsfal
let över det stabiliserande injektormotståndet 
R kan man ordna med ett uttag på ström
källan på det sätt som antydes i detta schema. 

p-n-p 

Fig. 17. Man kan också kompensera för spän
ningsfallet över injektormotståndet genom att 
anordna en spänningsdela~e R2 + Ra över ström
källan, varvid länken R2 kan ~estå av ett 
temperaturberoende motstånd för temperatur
stabilisering. 
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Fig. 18. IK-UKCkurva för transistor typ 602 
från Telefunken. Stora IK·strömmar. 
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Fig. 19. IK-UKCkurva för transistor, typ 602 
från Telefunken. Medelhöga strömvärden. 
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Fig. 20. IK-UKCkurva för transistor, typ 602 
från Telefunken. Låga strömvärden. 
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Fig. 21. IK-UKI-kurva för transistor, typ 604 
från Telefunken. Stora IK-strömmar. 
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Fig. 22. IK-UK1·kurva för transistor, typ 604 
från Telefunken. Medelhöga strömvärden. 
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Fig. 23. IK- UKCkurva för transistor, typ 604 
från Telefunken. Låga strömvärden. 

het hänför sig till det fall, att man har kon
stant kolleky>rström. Denna storhet, som gäller 
från ingång till utgång på transistorn, har allt
så formen av en tomgångsförstärkning. 

Vid transistorer gäller emellertid också 

Genom att undersöka avståndet mellan de 
båda I B och I K-linjerna i fig. 9 finner man, 
att DB är något mindre än 11 fl. 

Med storheterna S, Yi / k) och R/1.;) och 

D B är transistorn som fyrpol entydigt fa st
ställd . Förstä"rkningen och ingångsresistansen 
som funktion av belastningsmotståndet R b får 
man ur följande formelsammanställning: 

Yi .. (t) = Yin (I, ) [1-S·DB ·Ri(k),l 

RJI) = Rik(k)1 [l-S·Dn ·R/k) l 

Index ( t ) anger här tomgångsvärden. Vidare 
fås: 

Yu/t) = Yin(Ie )O- DB,u ) = Yi,,(I,) [01 fl} 

- DBl / O / fl ) 

R /t} = R/le) 10 - DBfl ) = R/1.;) 0 1 fl } I 

I [01 fl} - DBl 

Förhållandet , 

är ett mått på hur ingångskonduktansen YIW 

resp. inre resistansen Ri , som erhålles ur I Il 
resp. l K·kurvorna, ändrar sig vid övergång från 
kortslutning till tomgång. 

Är i fig. 9 avståndet mellan båda I K-linjerna 
detsamma som avståndet mellan båda l B

linjerna är DB =-11 fl. Den faktor, som man 
skall m ultiplicera kortslutningsvärdena med 
för alt få tomgångsvärdena, är då = 2 resp. 

1/ 2. 

Vid en ideell transistor är DB = - l / ,u, vilket 
ungefär motsvarar förhållandena i en transis
tor av typen OC604. I en sådan behöver man 
för att fullständigt beskriva växelströmsförhål· 
landena vid små amplituder endast ha lre 
storheter i stället för fyra. Vid elektronrör be
hövs det två storheter i allmänhet S och Ri 
(eller 11 fl ), för transistorer har man S· R/h) 
och a/ O-a) . 

Man får då följand e samband : 

Ri,/k) = O / S }· (a )/ O-a) 

R/n(t) = ( / 2) ·Ri,,(h) 

R/f) = ( / 2) . R i (I,) 

Transistorn har i motsats till elektronröret 
en ingångsimpedans, som är förhålland~vi s 
lågimpediv, och i idealfaIlet ändras värdet 
R/n (I,) vid kortsluten utgång tiII värdet ( / 2 ) . 
. Ri,/k) vid öppen utgång. Inre resistansen Ri 

faller också till hälften, när man övergår från 
kortsluten till öppen ingång. 
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~ Kjell Stensson : S K I V S P A L T E N 

N är första exemplaret a,- en ~erie grammo
fonskivor föreligger färdigpressat är det bruk
ligt att det avlyssnas och bedömes av musika
lisk och teknisk sakkunskap_ Hur denna be
dönllling går till i detalj är som så mycket 
annat inom grammofonindustrin en väl bevarad 
hemlighet på ett enda undantag när; det är 
det amerikanska Capitol-bolaget som har redo
visat hur de bedömer den färdiga skivan ur 
olika synpunkter, tekniska såväl som konstnär
liga_ Kanske kan Capitols system vara till 
glädje för någon hi-fi-entusiast, som kan 
anamma det som det är eller modifiera det 
efter egna önskemåL Granskningen, som ut
förs av en- jury bestående av två musikaliska 
och två tekniska fackmän, omfattar följande 
åtta punkter: 

1) Störnivå_ 
2) Elektrisk distorsion_ 
3) Akustisk distorsion. 
4) Tonomfång. 
5) Pregnam. 
6) DynaQ1ikomfång. 
7) Musikalisk balans. 
8 ) Konstnärlig kvalitet. 

Vad de olika punkterna a'-5er kräver inte 
många förklaringar. Punkt 3, akustisk distor
sion, tar sikte på intermodulationsfenomen, 
ojämn eller för kort efterklangstid i ljudupp
tagningslokalen o. d. Pregnansen, punkt 5, av
ser klarheten och genomskinligheten i upptag
ningen, förhållandet mellan direkt och reflek
terat ljud i upptagningen etc_ Punkt 7, musi
kalisk balans, är detsamma som en riktig av
vägning mellan solist och ackompanjemang, 
mellan de olika stämmorna inbördes och i re
lation till varandra osv. 

Varje punkt betygsättes efter en fallande 
skala, där 100 poäng motsvarar betyget »ut
märkt», 90 ger »bra», 80 är »tilIfredsställande» 
och 60 slutligen »acceptabelt». För att få sig 
tilldelad Capitols kvalitetsmärke »FDS» 
('= Full Dimensional Sound ) måste genom
snittspoängen var 90 och~ ingen bedömnings
punkt fått lägre poängtal än 80. Blir genom
snittspoängen lägre än 60, ges skivan över
huvud taget inte ut. 

Nya skivor -

Använd apparatur: Skivspelare: Husbondens 
Röst, typ 523 med Ortofon C-huvud. Förstär
kare: Roger RD Junior för- och slutförstär
kare. Högtalare: Wharfedale Super 8/ CSI AL 

RJ-Iåda. 
MUSSORSKIJ-RAVEL: Tavlor på 
en utställning. NBC:s symfoniorkes
ter, dir.: Arturo Toscanini. Husb. 
Röst ALP 1218. RIAA-kurva. Pris: 
33: -. (Som utfyllnad FRANCK: 
Eros och Psyke). 

När den första LP-utgåvan av delta verk kom 
i marknaden (Chicagos symfoniorkester under 
Kubelik, i USA på Mercury, i Europa på 
Husb. Röst) ~äckte den sensation och fläm
tande andhämtning hos alla vänner av hög
klassig ljudreproduktion. Det intrycket står 
sig fortfarande: vill man demonstrera välljud 
på grammofon för klentrogna vänner kan man 
med förtroende lägga denna berömda inspel
ning på skivtallriken. När nu Husbondens 
Röst har gett ut en ny inspelning av samma 
verk så ligger dess fördelar i första hand på 
det musikaliska planet. Det är en i varje mu
sikalisk detalj perfekt inspelning med den 
millimeterprecision som gjort Toscanini till 
den störste bland de stora. I jämförelse med 
Chicagoinspelningen har den mindre efterklang 
och det är att beklaga, men den har samma ' 
klarhet, kraft och briljans i upptagningen. 
Briljansen är !.o.m. litet i överkant: den ger 
en viss spetsighet åt stråkklangen men också 
oöverträffad realism åt återgivningen av de 
talrikt förekommande slaginstrumenten. Forte
partierna är enormt kraftfulla; de går bra att 
spela med Ortofonpick-up men på ett par 
vanliga ' grammofone'r av den typ som ingår i 
radiomöbler är styvheten i nålsystemet för stOr 
med resultat att nålen hoppar ur ljudspåret. 
Men på en god anläggning låter det överdådigt 
med något litet diskantfall in mot centrum på 
skivorna. Rogers har RIAA-kurva i ett av de 
valbara ingångslägena. Skivytorna är tysta, 
och om man vill kompensera bort spetsigheten 
i violinernas register med diskantkontrollen är 
en smaksak Det är sällan konst och teknik 
ingår en så -fullödig förening som på förelig
gande skiva. 

BRAHMS: Konsert för violin och 
orkester. Solist: Christian Ferras. 
Wiens filharmoniker. dir.: Schu
rich!. Decca LXT 2949. RIAA
Ffrr-kurva. Pris: 33:-. 

Inspelningar med solist och orkester erbj uder 
ibland vanskliga avvägnings problem. Vanligen 
brukar inspelningsteknikern ta till solisten 

Avspelningskurvor enl. 
RIAA resp. Decca LP. 
Se texten_ 

20 
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litet i överkant för att vara på den säkra si
dan. Viss hänsyn brukar också tas till att inte 
alla uppspelningsanordningar är av hi-fi-klass. 
Så har skett här: solisten är i aningen ängslig 
närbild _ _ Det ger goda tillfällen att beundra 
hans ton och den klarhet som den är återgiven 
med, men det har som nackdel att hans stäm
ma inte blandar sig riktigt med orkester
klangen : solistens klangplan är ett annat än 
o'rkesterns. Sådant var obetydligheter på 78-
varvsskivans tid men i LP-skivans tidevarv blir 
sådana detaljer till väsentligheter. Orkestern 
klingar annars grant, jag tror mig aldrig ha 
hört en inspelning av denna konsert där parti
turets alla klangfärgsskiftningar har kommit 
fram så rikhaltigt som här_ Solisten och orkes
tern är storartade: den värme och upphöjdhet 
som präglar Brahms' tonspråk har de haft 
öppet sinne för. Skivytorna tysta, ingen ton
korrektion. 

BRITTEN: Young Person's Guide 
to the Orchestra och Fyra mellan
spel och Passacaglia ur Peter Gri
mes. Amsterdams Konsertorkester, 
dir.: van Beinum. Decca LXT 2886. 
Ffrr-kurva. Pris: 33:-. 

Den här inspelningen, som inte är dagsfärsk, 
är inspelad med den s.k. ffrr-kurvan ('= full 
frequency range recording). Decca använde 
sig av den fram till ungefär nyåret 1955. Den 
finns på Rogers förförstärkare och skivan kan 
spelas med denna utan någon annan tonkor
rektion_ Med QUADs förförstärkare kan den 
spelas på AES-kurvan i kombination med bas
och diskantkontrollerna_ Vid 10 kHz ligger 
AES in,spelningskurva ca 2 dB högre än 
ffrr; vid 100 och 50 Hz ligger AES däremot 2 
resp. drygt 5 dB lägre_ I 

Jag har tagit med denna inte alldeles nya 
skiva i den här översikten därför att den upp
tar ett avsnitt för nästan aHa de slaginstru
ment som ingår i den moderna orkestern. Det 
kommer alldeles i början, där de olika instru
mentgrupperna i orkestern får presentera sin 
version av det PurceIl-tema som kompositio
nen bygger på. Detta avsnitt är utomordentligt 
för prov av å_tergivningsanläggningens transi
entåtergivning. Får man alla instrumenten 
från pukan och bastrumman upp till triangeln 
att låta med sådana klangfärger som man är 
van vid från konsertsalen' då kan man vara 
nöjd. Dessutom är kompositionen som sådan 
båda instruktiv och underhållande. Efter in
troduktionen framträder de olika instrumert
ten i tur och ordning och presenterar sina 

RIAA 

o LP 

RIAA 

200 5XlHz 1 2 5 10 20kHz 
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variationer, ofta respektlöst och nästan alltid 
roande. Upptagningen är gjord i Amsterdam
orkesterns konsertsal och bjuder på en fyllig, 
väl samlad och blandad orkesterklang med en 
särskilt magnifik återgivning av basregistret. 
Det hör till det slags inspelningar som man 
spelar gång på gång för att njuta av återgiv
ningen tills man plötsligt tycker om den för 
den inspirerande musikens skull. Mest beund
ransvärd för klarhet i upptagningen är den 
avslutande fugan: att återge sådana »musika· 
liska benrangel» så att man hela tiden lätt 
kan följa vad som händer i partituret trodde 
jag hörde till det näst intill omöjliga. 

BAXTER: Passionerna. Sångsolist: 
Bas Sheva, Les Baxter orkester. 
Capitoi LAL 486. RIAA kurva. Pris 
på förfrågan. 

Les Baxter är en känd amerikansk orkester
ledare som vet vad man kan åstadkomma vid 
en ljudupptagning, om man känner ti!l mikro
fonens arbetssätt, dess möjligheter och be
gränsningar. Hans »Passionerna» är kompone
rad direkt med tanke på det mikrofonmässiga 
utförandet och det handlar om kvinnans olika 
passioner (förtvivlan, extas, hat etc., inalles 
sju till ~ntalet). Som de framställs här på 
skivan har jag sorgligt liten erfarenhet av dem, 
m.ycket kanske beroende på att man inte bru
kar uppleva dem i reproducerad form. Baxter 
har en speciellt sammansatt orkester, där sär
skilt slagverks departementet är rikligt före
trätt med bl.a. lilltrumma, bast;umma, tom· 
tom, cymbaler, block, triangel, pukor, klock
spel, vibrafon, xylofon, bongos, tamburin, kas
tanjetter, marackas, gong-gong och annat 
vnera. Ljudupptagningen är av mycket hög 
klass. Rösten, som bara arbetar _med voka
liser, spänner över ett stort register och är 
förunderligt klart återgiven in i sina minsta 
skiftningar. Klarheten och realismen i åter-

• uivninuen av de olika instrumenten, indiviqu

:llt o~h i samspel, är också överdådig och 
lämnar ingenting övrigt att önska ens för den 
kräsnaste klangsybarit. Om man har anlag för 
att hålla sig för skratt är detta en idealisk de
monstrationsskiva för nya anläggningar, sär
skilt som ~et med 'skivan följer ett texthäfte 
där de olika avsnitten kommenteras ur hi-fi
synpunkt. 

Nedbantad basr~f1exlåda 

Goodmans som tillverkar Axiom-högtalarna 
har utvecklat en intressant nyhet, som de kal· 
lar Acoustical resistance unit. Den är avsedd 
att placeras i den fyrkantiga öppningen på en 
basreflexlåda och har sådana egenskaper att 
man får oförändrad eller t.o.m. bättre basåter
giv~ing än vanligt med mindre lådvolymer. 
Krympningen i volym lär uppgå till ca 35 % 
och det är synnerligen välkommet, eftersom 
de nuvarande av Goodman rekommenderade 
basreflexlådorna inte blir avsevärt mycket mind
re än s.k. hemlighus pa 'landet. Goodmans 
svenslre representant Gösta Bäckström har gått 
i författning om att tillverka sådana mindre 
lådor försedda med den nya enheten och till 
avlyssningsresultat på dessa finns det säkert 
anledning återkomma. 
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Jonofon med drivsystem och exponentialhorn. 

" Jonofonen " ny typ av 
högtalare 

Av ingenjör NilS CEDERlÖF 1) 

De högtalare, som hittills kommit till an
.vändning för att återge tal och musik, har 
praktiskt taget uteslutande baserats på elek
tr.odynamiska anordningar. Dylika högtalare 
består som bekant aven i ett kraftigt magnet
fält placerad drivspole, monterad på ett mem
bran av ett eller annat utförande. Då driv
spolen tillföres signalspänning, bringas mem
branet att vibrera i takt ' med den påtryckta 
spänningen, och signalen omvandlas då till 
tryckvågor eller ljudvågor i den omgivande 
luften. 

Under årens lopp har framkommit vissa va
rianter av membranhögtalaren, exempelvis 
elektromagnetiska och elektrostatjska högtala
re ävensom kristallhögtalare i olika utföran
den. Alla dessa högtalare har ct,ock ett gemen
samt: signalspänningen överföres till den om
uivande luften via ett mekaniskt mellanled, 
~embranet, av vars utförande högt.alarens 
återgivningsegenskaper är i hög grad be
roende. 

1 Anställd vid Elektriska AB AEG, Stockholm. 

Tändelekt rad -------., 
Joniserad luft----

~~~o~~~Watl~~r~n ----\ 

Kvartsrör --------' r--to= 

Sekundärlindning -

Tesla-transf. 

Avstämningstrimmer ---~.h"'.""'-=-'!:I''' 

Kopplingskondensator -:----=:~i~iiiiiriJ 

Mo?ul~ring5- { 
sponnlng 

Fig. 1. Principen för jonofonen. 

Jonofonens princip 

Under de senaste åren har framkommit en 
högtalare, »jonofonen», baserad på en helt ny 
princip: membranet har ersatts med joniserad 
luft. Den består av ett drivsystem, inneslutet 
i en perforerad metallcylinder och ett expo
nentialhorn (se vinjettbilden ). Principen för 
ljudalstringen är i korthet följande: 

Ett i ena änden slutet kvartsrör innehåller 
en central elektrod, vars topp är så utförd, att 
den tillåter en fri emission av joner inuti rö
ret. En annan elektrod är placerad runt utsidan 
av röret (fig. l ). Till dessa elektroder anslutes 
en högspänd (l kYl, högfrekvent växelspän
ning med periodtalet 27,12 MHz, alstrad av 
den i drivsystemet inbyggda oscillatorn. Den
na spänning åstadkommer ett kraftigt elekt
riskt fält, som i sin tur joniserar luften inuti 
röret. Centraleiektroden upphettas därvid kraf
tigt. Kontinuiteten av joniseringen uppehålles 
med hjälp av oscillatorn, som alstrar den hög
spända, högfrekventa spänningen. 

Fig. 2. Jonofonens praktiska )ltformning (typ 
GlO). Jfr fig. 1. 
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Fig. 3. Jonofonen · som högtonshögtalare in
kopplas på detta sätt via enkelt delningsfilter 
t iJJ ett slutsteg. 

Fig. 4. a) Frekvenskurva för jonofonen, b) Distorsionskurva för jonofonen. 

Genom att nu amplitudmodulera oscillatorn 
kan man få systemet att arbeta på så- sätt, att 
moduleringssignalen omvandlas direkt till 
tryckvågor vid kvartsrörets öppning, vars form 
bildar början till ett exponentialhorn. 

Moduleringen göres direkt på oscillator
rörets galler, varför moduleringseffekten är 
utomordentligt liten. Ingångsimpedansen för 
modulatorn är 15 kohm och gallerströmIpen 
S mA. 

Som man kan förstå, har systemet praktiskt 
taget ingen masströghet och är således heJt 
.aperiodiskt. Jonofonen kan därför användas 
för reproduktion av bl.a. kantvågor och anqra 
transientförlopp. En fördel jämfört med hög
talare av konventionell typ är, att systemet kan 
·överstyras praktiskt taget hur mycket som 
helst utan att taga skada. Dessutom påverkas 
systemet ej av utifrån kommande tryckvågor. 

Användningsområden 

Var kan man nu tänka sig att använda jono· 
fonen? Tillsvidare har man funnit två om
råden, där den med fördel kan utnyttjas: 

/ 

1) Som högtonshögtalitre ·i ljudåtergivnings
anläggningar. I detta fall förses drivsystemet 
med ett ca 280 mm långt exponentialhorn, 
som skär frekvensområdet vid 600 Hz. Den 
övre frekvensen är då ca 25 000 kHz. ?e flg. 
4. Inkopplingen till förstärkarens utgång 
framgår av fig. 3. 

2) Som ultraljudgenerator för praktiska och 
vetenskapliga ändamål. Då dIivsystemet an
vändes utan horn, uppgives frekvensområ· 
det täcka ca 15 oktaver och ljudnivån för 
större enheter kan uppgå till 140 phon. 

Fig. 5. Drivsystem för större typ av lonofon 
bestyckad med 2 st. EL84. 

Vissa försök har gjorts att medelst module
rat ultraljud överfÖra tal inom begränsade 
lokaler. På så sätt kan man, 'Om man har' flera 
kanaler, distribuera flera program samtidigt, 

Hi-Fi-entusiastens mardröm 

Frågor och svar 

Fråga: Undertecknad har tänkt använda den 
i RT nr 9/1955 av fil. mag. Seth Berglund 
beskrivna 9 W:s hi-fi-förstärkaren som LF-

. förstärkare och slutsteg för en AM-FM-mot
tagare och som grammofonförstärkare. Nu 
frågas: varför ingår inga korrektionsfilter ef
ter ingång 2 på Berglunds förstärkare? 

(G. G., Malmö) 

Svar: Intag 2 på 9 W hi-fi-förstärkare är av
sett för en programkälla, där en avbalansering 
av höga och låga toner redan är gjord; sådana 
programkällor är tydligen signaldioden i en 
radioenhet och i viss mån en nålmikrofon 
med s.k. amplitudkarakteristik. Den . förra 
fordrar inte närmare kommentarer: tonbalan
sen är bestämd av radiosändningens tekniker 
och bärs fram av radiovågens modulation. Nål
mikrofoner är emellertid en kinkigare fråga, 
eftersom grammofonskivornas inspelningska
rakteristik ofta .är obekant. 

En kristall-nålmikrofon har i regel en viss 
baskop1pensering, som bestäms av konstruk
tionen och belastningsmotståndet. Denna kom
pensering motsvarar tydligen ett korrektions
filter; man kan säga, att en nålmikrofon med 
amplitudkarakteristik på intag 2 i förstärka-
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vilket kommit till användning vid anläggning. 
ar för simultantolkning till flera språk. Mot
tagaren utgöres då av mikrofon och avstämda _ 
svängningskretsar samt en enkel detektor. 

Oh, förlåt! 

om high fidelity 

ren ersätter en dylik med hastighetskarakteris. 
tik på intag 1 plus ett enda korrektionsfilter. 

Det tråkiga är närma'st, att korrektionen 
blir obekant, varför man måste helt lita på 
sitt gehör i varje särskilt fall vid den ytterli
gare korrektionen med de kontinuerliga bas
och diskantregleringarna. Givetvis kan endast 
tillfälligtvis kompenseringen bli teoretis.kt rik
tig, men inte heller blir det någon mening 
med att tillfoga fullständiga korrektionsnät. 
Känner man nålmikrofonens frekVenskarakte
ristik, kan man emellertid tillfoga ett filter i 
direkt anslutning till densamma, så att fre
kvensgången blir likadan som för en nålmikro
fon med hastighetskarakteristik. Detta lär 
ibland kunna åstadkommas enbart genom 
minskning av belastningsmotståndet från det 
vanliga värdet omkring 500 kohm till några 
tiotal kohm. 

En god nålmikrofon med hastighetskarakte
ristik på intag l ger möjlighet till teoretiskt 
riktig an passning till ett flertal skivmärken, 
men betydelsen härav bör dock inte överdri
vas, eftersom högtalarens frekvensgång och de 
akustiska egenskaperna i lyssnarrummet ändå 
i någon mån ändrar tonbalansen på ett obe-
kant sätt. (Seth Berglund) 
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Tab. 1. Övertoner till 831h kHz·oscillator 

Nr kHz meter Nr kHz meter 

l 83,33 3600 15 1250,00 240 
2 166,67 1800 16 1333,33 225 
3 250,00 1200 17 1416,67 211,76 
4 333,33 900 18 1500,00 200 
5 416,67 720 19 1583,33 189,47 
6 500,00 600 20 1666,67 180 
7 583,33 514,29 21 1750,00 171,43 
8 666,67 450 22 1833,33 163,64 
9 750,00 . 400 23 1916,67 156,52 

10 833,33 360 24 2000,00 150 
11 916,67 327,27 25 2083,33 144 
12 1000,00 300 26 2166,67 138,46 
13 1083,33 276,92 27 2250,00 133,33 
14 1166,67 257,14 28 2333,33 128,57 

Tab. 2. Övertoner till SO kHz-oscillator 

Nr kHz meter · Nr kHz meter 

l 50 6000 24 1200 250 
2 100 3000 25 1250 240 
3 150 2000 26 1300 230,77 
4 200 1500 27 1350 222,22 
5 250 1200 28 1400 214,29 
6 300 1000 29 1450 206,90 
7 350 857,14 30 1500 200 
8 400 750 31 1550 193,55 
9 450 666,67 32 1600 187,50 

10 500 600 33 1650 181,67 
11 550 545,45 34 1700 176,23 
12 600 500 35 1750 171,43 
13 650 461,54 36 1800 166,67 
14 700 428,50 37 1850 162,16 
15 750 400 38 1900 157,89 
16 800 375 39 1950 153,85 
17 850 352,94 40 2000 150 
18 900 333,33 41 2050 146,34 
19 950 315,79 42 2100 142,86 
20 1000 300 43 2150 139,53 
21 1050 285,71 44 2200 136,36 
22 1100 272,73 45 2250 133,33 
23 1150 260,87 46 2300 130,43 

Tab. 3. Övertoner till 1200 kHz-oscillator 

Nr kHz meter Nr kHz meter 

• 
l 1,2 250,00 11 13,2 22,73 
2 2,4 125,00 12 14,4 20,83 
3 3,6 83,33 13 15,6 19,23 
4 4,8 62,50 14 16,8 17,86 
5 6,0 50,00 15 18,0 16,67 
6 7,2 41,63 16 19,2 15,63 
7 8,4 35,71 17 20,4 14,71 
8 9,6 31,25 18 21,6 13,89 
9 10,8 27,78 19 22,8 13,16 

10 12,0 25,00 20 24,0 12,50 

Tab. 4. Övertoner till 1 MHz-oscillator 

Nr kHz meter Nr kHz meter 

l 1 300,00 14 14 21,43 
2 2 150,00 15 15 20,00 
3 3 100,00 16 16 18,75 
4 4 75,00 17 17 17,62 
5 5 60,00 18 18 16,67 
6 6 50,00 19 19 15,79 
7 7 42,86 20 20 15,00 
8 8 37,50 21 21 14,29 
9 9 33,33 22 22 13,64 

10 10 30,00 23 23 13,04 
11 11 27,27 24 24 12,50 
12 12 25,00 25 25 12,00 
13 13 23,08 
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B YGG SJ A LV 

En praktisk kalibreringsoscillator 
för rundradiomottagare 

Av ingenjör S TI G H J O R T H 

Vid kalibrering aven rund
radiomottagares statiönsskala 
eller vid justering aven redan 
befintlig skala på en sådan 
mottagare har man god hjälp 
aven kalibreringsoscillator . 
Den kristallstyrda övertons
generator, som beskrives här, 
ger säkra kalibreringspunkter 
på lämpliga ställen på stations
skalan. 

F ör en kalibreringsoscillator för rundradio
mottagare skulle man kunna tänka sig att an
vända en generator, som ger en signal för 
varje 50 eller varje 100 kHz. En sådan gene
rator skulle emellertid ha den nackdelen att 
om långvågsbandet är graderat i våglängd, 
blir kalibreringspunkterna olyckligt belägna 
på ojämna antal meter. Önskvärt i ett sådant 
fall vore, att man för långvågstrimningen hade 
kalibreringspunkter som bättre anslöt till våg
längdsgraderingen. En annan nackdel är, att 
man med en dylik kalibreringsgenerator får 
kalibreringssignalerna att ligga mycket tätt på 
kortvåg, vilket .försvårar identifieringtln av 
dem. 

Idealet är därför att ha en kalibrerings
generator, som ger lämpliga kalibreringspunk
ter på långvågsbandet och samtidigt tillräck-

ligt »glesa» punkter på kortvågsområdet. En 
lämplig kompromiss är exempelvis att ha en 
kalibreringsgenerator, vars grundfrekvens för
lägges exempelvis till 831h kHz. Då får man 
en kalibreringspunkt på 83,33 kHz, en på 
166,67 och en på 250 kHz (jfr tab. 1) _ Dessa 
frekvens punk ter motsvarar en våglängd på 
3600, 1800 och 1200 m, dvs. punkter som 
ofta är markerade på skalan för långvågsom
rådet. I de fall man har en mottagare försedd 
med frekvensgradering är det däremot givet
vis bättre att ha en grundfrekvens av 50 kHz. 
Man får då på frekvensskalan lämpliga kalib
reringspunkter inom hela långvågsområdet. 
Jämför tab. 2. 

På kortvåg skulle man kunna tänka sig en 
kalibreringsgenerator i form aven övertons
oscillator med grundfrekvensen l MHz. Vi 
finner emellertid lätt, att sjunde övertonen 
ligger utanför 41 m-bandet, tionde övertonen 
i kanten på 31 m-bandet och sextonde över
tonen utanför 19 m-bandet. De enda övertoner, 
som faller inom rundradiobanden på kortvåg 
är sjätte, tolvte och adertonde (se tab. 4) . 

Förhållandena blir bättre om grundfrekven
sen väljes till 0,5 MHz, men nu kommer sig
nalerna att ligga för tätt. Gynnsammast blir 
det om grundfrekvensen väljes till 1200 kHz. 
Övertonerna från denna frekvens kommer att 
falla väl inom samtliga_ rundradio band på 
kortvåg, vilket även framgår av tab. 3. 
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Stycklista 

R1 =R4 =20 kohm, 14 W 
R2=Rs =R9 =1 Mohm, 

14 W 
Ra = R15 = RID = SO kohm, 

lW 
Rö = R13 = 100 kohm, 14 W 
R6 = 2 kohm, 3-S W 
R7 = SOO ohm, 2 W 
R1o =Rn =1 Mohm, 1h W 
R12 = 200 ohm, 2 W 
RH = SOO kohm, log. pot: 
R16 =1 kohm, 1h W 
R17 = RIS = 330 kohm, 14 W 
R20 =2 kohm, linjär pot. 

(tråd) 
R21 = R22 = 700 kohm, 14 W 
R23 = R24 = R25 = R28 = SOO 

ohm,1h W 
R26 = R27 = 123 ohm, 1h W 
Cl = C2 = trimrar, se texten 
C3 = Cö = C2l = 1000 pF, 

glimmer 
C4 = Cs = 100 pF, glimmer 
C7=Cn =C22 =SO ,uF, 

2S V, et.lyt 
Cs = C9 = 10 pF g!. 
ClO = 0,01 flF 
C12 = Cla =C14 = C15 = 

= C16 = C23 ~ 0,1 ,uF 
C17 =ClS =S60 pF 
C19 = C2o=2 X 16 ,uF / 450 V, 

el.lyt 
Ls + Cs = våg fälla för 166% 

kHz (L V·antennspole) 

Fig. L Principschema för kalibreringsoscilla· 
torn. 

+ 

C5 
~n--I'--1II----H 

Xz = =x, 

Cz 

C18 

v 
Modulator och LF-oscillator 

T 2 = utgångstransformator 
7 kohm/ 600 ohm 

D R = lämplig filterdrossel 

V2 = V 6 = EBL21 
V3 =EM34 
V5 =7B6 
V1 =AZl 

----o;--- ---

..... + 

Ant . -h 5 

~~ ~ + 1 
_ _ :::::J CZl 

RZS RZ8 

R26 

I 
I 

- ----~ 
02 

X2 = kristall 83% kHz 
Marconi 

Rörhållare, kopplingstråd 
m.m. 

T 1 = nättransformator, om
kopplingsbar primär, 
sek: 2X300 V/ 120 rnA, 
2 X 3,lS V/ 3 A, 4 V/ 2 A 

01 = 3-po!. S·vägs omkopp!. 
02 = 3-po!. 3·vägs omkopp!. 
Vl = V4=7H7 

Xl = kristall 1200 kHz 
Marconi 

Voltmeter, O-lS V, 
för tonfrekvens 

En lämplig generator för nyssnämnda 
grund frekvenser skulle tydligen omfatta dels 
grundfrekvensen 83% kHz, dels grundfrekven
sen 1200 kHz. Ev. skulle man kunna tänka 
sig att ha ytterligare en grundfrekvens = SO 
kHz. Modellapparaten har emellertid endast 
försetts med två grund frekvenser, nämligen 
83 % samt 1200 kHz. Men givetvis är det 
ingenting som hindrar, att man kompletterar 
med ytterligare en grundfrekvens. 

Principschem at 

Principschemat för kalibreringsgeneratorn 
återges i fig. L Som framgår av detta är det 
fråga om en HF·oscillator (rör V1) som 
bromsgallermoduleras med en LF·oscillator för 
400 Hz (rör V4, V5 och Vs), HF-oscillatorn 
kan omkopplas för frekvenserna 83% och 
1200 kHz. 

När man med omkopplaren 01 kopplar om 
mellan de båda grundfrekvenoserna (läge l 
resp. läge 2) , manövrerar man samtidigt även 
anodspänningen med omkoppl!lren. När om
kopplaren står i sådant läge, att någon av de 
nyssnämnda kristallerna är inkopplad, är gi
vetvis anodspänningen inkopplad till oscilla-

torsteget men är frånkopplad i de övriga 
lägena, läge 3-S. 

De enda rör, som ständigt arbetar i app!l
raten, är ett indikatoröga (Va) samt en RC
kopplad lågfrekvensgenerator, som ger LF
moduleringen (V 4' V 5' V 6)' Nu kan det 
tänkas, att man vill använda en och samma 
mätsladd jämväl för andra mätningar, och i 
apparaten har. därför ordnats så att man 
kan ansluta en yttre signalgenerator (till ut
tag »GEN»). Likaså finns det uttag för an
slutning aven antenn (till uttag »ANT»). 
Med den inbyggda omkopplaren 01 kan man 
nu koppla antingen den yttre signalgenera
torn (läge 3) eller antennen (läge 4) till »ut
gående» mätsladdar, som anslutes till uttag 
»MOTT». I dessa lägen (3 och 4) är oscilla
torn bortkopplad för att inte interferens skall 
uppstå. I läge S kopplas utgående mätsladd 
till utgången på den inbyggda Re-oscillatorn, 
som ger 400 Hz ton. Med hjälp aven tvås tegs 
dämpsats kan utgångsspänningen varieras i 
tre steg 1,0, 0,1 och 0,01 V (omkopplare 02)' 

Indikatorögat (V3 ) har byggts in för att det 
skall vara möjligt att kontrollera att oscilla
torerna svänger. En del av den utgående sig-
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nalen likriktas, och den härigenorfi erhållna 
likspänningen påtryckes indikatorögats styr
galler, varvid indikatorögat sluter sig. Det in
dikerar samtidigt att apparaten är tillslagen; 
någon extra indikeringslampa erfordras så
ledes ej. 

Oscillatorn (rör V 1) är Pierce.kopplad, och 
som framgår av principschemat ingår inga som 
helst avstämningskretsar i generatorn, om man 
bortser från en sugkrets (L., C.), som har till 
uppgift att dämpa den starlta övertonen på 
1800 m, således andra övertonen till oscillator
frekvensen 83% kHz. Denna andra överton är 
för stark och åstadkommer överstyrning av mot· 
lagaren. 

Det finns ingenting i kopplingen, som er
fordJ;ar specialinstrument för justering, utan 
man behöver endast trimma in sugkretsen . 
J usteringen tillgår så att man uppsöker 1800 
m-signalen på en radioapparat, och sedan 
trimmar man in sugkretsen, tills signalen blir 
så svag som möjligt i mottagaren. Har man 
vid detta förfarande tillgång till en mottagare 
med avstämningsindikator, har man endast att 
iakttaga signalens försvagning på denna. 

Den som inte kan skaffa kristaller med fre-
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. 
Fig. 2. Kalibreringsoscillatorn sedd underifrån. Fig. 3. Kalibreringsoscillatorn sedd ovanifrån. 

kvellserna 83lh resp. 1200 kHz kan klara sig 
med en självsvängande oscillator. För frekven
sen 83lh kHz bör man helst använda en spole 
av fabrikat Alpha, typ ~e~, med en induktans 
på ca 1,8 mH och med en parallellkapacitans 
av 1000 pF. Varvtalet kan beräknas ur for
meln n=5,4yL, där n=varvtalet och L induk
tansen i ,uH. EeO-koppling bör användas, och 
katoden anslutes till ett uttag på spolen ca 
50 varv från jord. 

Oscillatorspolen för 1200 kHz kan utgöras 
aven vanlig antennspole för mellanvåg, på 
vilkens avstämda krets ett uttag göres vid l/u 
av totala varvantalet från spolens ena änd
punkt. Till detta uttag anslutes katoden på 
samma sätt som vid 83lh kHz·spolen. 

Av princip schemat framgår, att skärmgall
ret på oscillatorröret (vid kristallstyrning) är 
avkopplat med en förhållandevis liten kapaci· 
tans (Ca resp. e 4 ), vars värde får utprovas för 
olika kristaller. De värden, som är angivna 
i schemat, gäller endast för de Marconi-kris
taller, som förf. använt i modellapparaten. 

Även mellan styrgaller och jord är inkopp· 
lad en kondensator (el resp. e 2 ), vars värde 
får utprovas. Denna kapacitans bestämmer 
återkopplingsgraden, vilken är störst med en 
liten kapacitans. Man måste således börja 
med att prova 'med en stor kap~citans och 
minska denna successivt till ett lämpligt vär
de, där oscillatorn svänger villigt men inte för 
hårt. Försiktigh~t vid detta prov är av nöden 

260 'I 
'---' ~ '-----' '-----' 
'---.J ~ L--' '-----' 
'---.J ~ '----' ~ 
'---.J '-----' '-----' '-----' 

'------' '---.J '-----' 

'-----' '-----' '-----' '------' 

r --J 20 LGOJ2O 

70 

L 
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Fig. 4. Måttskiss för kalibreringsoscillatorn. 

34 

för att inte kristallen skall spräckas, vilket 
kan inträffa, om oscillatorn skulle svänga för 
kraftigt. Det är lämpligt att som avkopplings
kondensator i gallerkretsen använda sig aven 
trimrner eller en liten vridkondensator. 

Från oscillatorsteget matas signalen till ett 
slutsteg (rör V2 ). Om ett dylikt steg arbetar 
i klass C, alstras rikligt med övertoner, vilket 
i detta fall ju är lämpligt. För att få hög gal
lerförspänning på slutröret är ett relativt stort 
katodmotstånd R7 inkopplat, och genom gal
lerström erhålles ytterligare förspänning på 
röret. Från rörets anod uttages signalen via 
en liten kopplingskondensator e s till mät
sladden. 

Modulatorn-LF-oscillatorn 

Modulering av signalen sker genom broms
gallermodulering av oscillatorn, en metod, som 
är enkel och effektiv vid kristallstyrning. Så
dan modulering är dock inte tillrådig om oscil
latorn är självsvängande, enär frekvensmodu
lation av signalen uppstår. 

För att slippa transformatorer och liknande 
anordningar har som LF-generator valts en 
oscillator av Re·typ. Den har byggts upp kring 
en Wien-brygga, vilket ger en enkel schema
lösning. 

Komponenterna har valts så, att den e;håll
na LF-frekvensen blir 400 Hz. Potentiometern 
R20 på 2 kohm, som ställs in en gång för alla, 
inregleras så, att oscilla torn svänger bra och 

l' 220 

--r r 30 

20 

~ . _20 

_n 

Hål för 50 35J 
kontcktdon 

utan distorsion. Utgångsspänningen från Re
oscillatorn påföres ett sluts teg (rör V 6)' sem 
är försett med en utgångstransformator (T2 ), 

som vid 600 ohms belastning på sekundär
sidan ger lämplig belastning på röret. Ut
gångsspänningen uppmätes över transforma
torns sekundärlindning med ett lämpligt 
växelströmsinstrument, som ger fullt utslag 
vid 15 V. Inre resistansen hos detta instru
ment kan vara av storleksordningen l kohm/V. 
Lämplig moduleringsgrad inställes med po· 
tentiometern RH' som också kan användas 
för finreglering av utgångsspänningen, när 
man använder Re-oscillatorn för andra ända
mål. 

Dämpsatsen 

Mellan slutsteget och utgången finns en dämp
sats, som har till uppgift att sänka utspän
ningen 20 dB per steg (dvs. 10 ggr). Om in
strumentet visa!: en utspänning- av t.ex. 8 V, 
och dämpsatsen är inställd på 40 dB dämp
ning 000 ggrs dämpning), fär vi således ut 
en spänning på 80 m V. Ställes R14 så att en
dast mätaren visar på 1,5 V, är utgångsspän
ningen 15 m V etc. 

Utgångstransformatorn (T 2) har 600 ohms 
impedans på sekundärsidan, varför man måste 
se till att mätobjektet har samma impedans. 
Göres mätningar på en högimpediv apparat, 
bör en yttre belastning på 600 ohm anslutas 
över utgångsklämmorna, varigenom noggran
nare resultat erhålles. 

Transformatorn är lindad på en Kärna, som 
har en mittbensarea av 4 cm2, och har på 
primärsidan 2400 varv 0,14 EE och på se· 
kundärsidan 700 varv 0,20 EE, vilket ger en 
omsättning på ca 1:3,4. 

Storleken på själva höljet framgår av mått
skissen (fig. 4) och fotografierna (fig. 2 och 
3). Om höljet frost- eller krymplackeras, får 
det hela ett mycket tilltalande utseende. Den, 
som inte kan pressa gälar på sidorna för ven
tilationen, kan borra en rad med hål C/J = 8 
mm. Hur de olika detaljerna har placerats 
framgår av fotografierna. 
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BYGG SJALV 

Enkel universalhrygga (ör 
uppmätning av R, C, L och Z 

Av A A R N E I N K I N E N, Mariehamn 

F ör uppmätning av impedanser (t.ex. hög
talarimpedanser) vid tonfrekvenser kan den 
i fig. l visade anordningen användas. 

För mätning av impedanser från några 
hundra ohm till 100 kehm kan användas, en 
potentiometer på 100 kohm med logaritmisk 
skala. 

Man ställer in potentiometern så, att instru
mentet visar npll, och avläser därefter direkt ' 
impedansens amplitud på potentiometerskalan, -

c[] II 

l H, 2 kohm=2 H etc. (Se fig. 2). 
Väljer man mätfrekvensen= 1,59 kHz svarar 

l kohm mot 100 mH, 2 kohm mot 200 mH, 
10 kohm = l H etc. 

Mätförfarandet blir detsamma som vid 
impedansmätning. PCiltentiometern R ställes in 
så att ,uA-metern visar noll. 

Kopplingen kan även användas för upp
mätning av kapacitanser, ehuru man då helst 
bör förse potentiometern R med en »invers» 

IZI: R I 

Fig. 1. Principschema för universalbryggan. 

vilken kan ~raderas direkt med hjälp aven 
ohmmätare. I stillet för vanliga dioder kan 
givetvis två matchade germaniumdioder an
vändas. Som indikatorinstrument kan en ,uA
meter användas. 

Man kan använda samma mätuppkoppling 
för alt direkt avläsa il'lduktansen i induktans
spolar med någorlunda högt Q-vlirde (Q> 10) ! 
Ställer man nämligen in mätfrekvensen på 159 
Hz får man vid mätning på induktansllpGlar 
induktansvärdet direkt från graderingen för 
potentiometern R i det ~tt l kohm motsvarar 

lOn 

lOn 

' skala, vars gradering torde framgå av de 
siffervärden som anges i fig. 3. Även i detta 
fall är en förutsättning, att 'de kondensatorer 
man gör mätningarna på har tillräckligt lågt 
förlustmotstånd, så att kOBdensatorns Q-värde 
1/ wCr > 10. Detta är dock praktiskt taget all
tid fallet, utom möjligen för en del elektro
lytkondensatorer. 

Att märka är, att mätnoggrannheten avtar 
ju högre värden R antar. Detta gäller fram
för allt vid mätning på impedanser med stora 
fasvinklar och vid L- och C-mätningar_ 

R L 
(kohm) 

_.-
159 Hz 1,59 kHz 15,9kHz 

1 1H 0.1 H llmH 

f---~ 2H Q,2H 20mH 
5 SH O.SH SOmH 

10 10H __ I--~- 0.1 H 

~ 20H 24 Q,2H 
50 _- ~C+ _ _?c+,~ ~ ~1ÖÖ-- 100H 10H 1~ 

Fig. 2. Univef'salbryggan använd som induktansmätare. En drossel med induktansen L och serie
Iesistansen r är ansluten till bryggan. Kalibrering enligt tabellen intill. 

lOn 

R C 
kohm 159Hz 1.59kHz lS,9kHz 

1 1j.lF O.lj.lF 10 nF 

1--: - _ O,S?- SOnF S nF ' 
5 ~E._ ~~ 2'2E:_ 

~ ..Jl.!if- 10 nF 1 nF 
20 SOnF SnF O.5nF 

----se- 20nF 2 nF 02nF 
100 10 nF 1 nF 01 nF 

~III 
,~r>10\t I~~--~-C~~-~ 

lOn 1M 

Fig. 3. Universalbryggan använd som kapacitansmätare. En kondensator med kapacitansen 
C och serieresistansen r är ansluten till bryggan. Kalibrering enligt tabellen intill. 
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RT:s Radiohandbok 
1956 

Som omnåmndes redan i förra numret utges i 
år_av Nordisk Rotogravyr :.RT:s Radiohand
bok 1956», en aktuell och starkt koncentrerad 
uppslagsbok av stort intresse för såväl radio
tekniker som amatörer. Det är en behändig 
uppslagsbok, som man ' dagligen har använd
ning' för i laboratoriet, provrummet eller ser
viceverkstaden. 

Denna bok, som i bokhandeln kostar 4:-, 
har RT:s läsare en chans att få för ett avse
värt nedsatt pris, endast l :50, under förut
sättning atC tidskriften i gengäld får en del 
uppgifter, som ger tidskriftsledningen ett visst 
begrepp om läsekretsens sam.mansättning och 
inställning till tidskriften.-

Med detta 'nummer bifogas ett inbetal
ningskort avsett att användas för inbetalning 
av antingen årsprenumerationen på RT + 
»RT:s Radiohandbok 1956» (12:50 + 1:50 = 
14:-) eller för inbetalning av enbart 1:50 för 
radiohandboken. På baksidan av talongen till 
detta inbetalningskort är ett frågeformulär 
tryckt och förutsatt att deua ifylles med de 
önskade 'uppgifterna, levererar vi sålunda bo
ken för det nedsatta priset, l: 50. 

De önskade upplysningarna kan även över
sändas till oss' genom att frågeformuläret i an
nonsen på sid. 40 i detta nummer ifylles och / 
insändes till oss i slutet kuvert tillsammans 
med l: 50 i frimärken. Boken översändes då 
per post till den i formuläret angivna adres
sen. 

Den som inte vill klippa sönder sitt exem
plar av tidskriften kan naturligtvis skriva av 
formuläret och ge de önskade upplysningarna 
per brev: 

Bokens tryckning har tyvärr blivit något för
senad och distributionen av beställda exemplar 
torde därför kunna ske först i slutet av ja
nuari. 

Försumma inte denna chans alt få en värde
full uppslagsbok till ett ytterst förmånligt 
pris! 

Utdrag ur innehållet i RT:s Radio
handbok 1956: 

Det svenska rundradionätet. Fältstyr. 
kekartå för_svenska rundradiosändare 
på lång- och mellanvåg. Räckviddskarta 
för befintliga och planerade svenska 
FM- och TY-sändare. Karta över tråd
radion ätet. De svenska TY-kanalerna. 
Antenner för TY- och FM-UKY-mot
tagning. Uppkomsten av spökbilder vid 
TY-mottagning. Beräkning av kvarts- / 
vågstransformatorer. Data för transmis
sionsledningar. Tips för TV-DX·ama
törer. Förteckning över europeiska 
TY-sändare på band I. Karta över euro· 
visionsnätet. Karta över grannländernas 
FM- och TY-sändare. Data och sockel
kopplingar för de vanligaste elektron
rören för radio- och TY-apparatur (en' 
ligt SEK:s »preferred list» ). Schema
symboler. Beräkning av induktansspolar 
och bandfiIter för HF (nomogram och 
beräkningsexempel ). Beräkning av tran
sistorkopplingar. Färgkod för motstånd, 
kondensatorer, transformatorer m.m. Ra
diotekniska klubbar och sammanslut
ningar.' 
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SlEMENS 

ANTENN 
För att TV-mottagaren skall fungera 
oklonderligt med god bild- och Ijud
kvalite fordras i de flesta fall en effek
tiv utomhusantenn. 
Med en Siemens antennanläggning 
utnyttjar Ni TV-mottagarens möjlighe
ter även under de mest ogynnsamma 
mottagning~förhållanden. 
Siemens kombinationsantenn ger god 
mottagning för såväl TV som radio. 

KONTROLL 
För att utröna TV-antennernas effek
tivitet användes med fördel Siemens 
antennprovningsinstrument SAM 317 
W. Detta ar ett högklassigt, portativt 
instrument för nätanslutning med in
byggt, 13 cm bildrör; avsett för fält
styrkemätningar och inriktningar av 
TV-antenner. Instrument · med mätom· 
råde !rån 50 fL V till 2 V, avsett för 
alla kanalerna på Band I o~h III. 

GENERALAGENT: SVENSKA SlEMENS AKTIEBOLAG 
Berlin . Munehen 

FABRIKANT: SlEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 
Stockholm Götebor~ ' , Malmö· Sundsvall' Norrköping· Skellefteå · Örebro' Karlstad' Jönköping' Uppsala 

OM UKV - och mikrovågsfält ... 

(Forts. fr. sid~ 23) 
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BOOKER: Theory o/ Radio Transmission by 

Tropospheric Scattering Using Very Narrow 
Beams, URSI Meeting, the Hague, (1954). 

10) 
Abstracts, Conv. Record of I.R.E., Part l, 

(1955). 
11) 
CARROL: Propagation of Short Radio Waves 

in the Normally Strati/ied Troposphere, 
URSI Meeting, the Hague, (1954). 

CZECH, J: Elektronenstrahl-Oszil
logra/. Au/bau -Arbeitsweise· Mess
technik. Berlin 1955. Verlag fUr 
Radio-Foto-Kinotechnik GmbH. 336 
s., 385 fig., 600 oscillogram. Pri, 
22: 50 DM. 

Katodstråleoscilloskopet har ju efterhand fått 
användningsområden inom praktiskt taget alla 
grenar av tekniken och på varje industrilabo
ratorium är väl numera åtskilliga oscilloskop 
i daglig användning. pet har visat sig vara eIf 
idealisk mätapparat inom akustik, optik och 
mekanik, för materialundersökningar m.m. 

Man kommer emellertid aldrig ifrån qtt den 
nytta man har av ett oscilloskop är i hög grad 
beroende av den kännedom, som man har om 
oscilloskopets. uppbyggnad och arbetssätt .. In
gångskretsarna i oscilloskopet ingår ju i mät
uppkopplingarna och inverkar därigenom på 
dessa i olika avseenden; det gäller då att ve
ta, vilken inverkan oscilloskopet har, och vil
ket mätförfarande man bör välja för alt man 
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BRIMAR P --rör är speciellt av
sedda för industriellt och militärt 
bruk, där de primära kraven är 
chock- och vibrationssäkerhet_ 

BRIMAR T '--rör ger utrustningar 
högre livslängd än rör av vanlig 
kommersiell typ_ 

'7 = Trustworthy 

Ett världsföretags resurser ... 

I en av engelska flygvapnet använd utrustning, 
känd som en effektiv "rördödare" användes 
tidigare elektronrör av vanlig kommersiell typ. 

På grund av de oerhörda vibrationer 
utrustningen utsattes för, var rörbyte 

nödvändigt efter 70 timmars drift. 
Sedan emellertid samtliga rör utbytts 
mot BRIMAR T~--rör, sjönk rörfelen 

från 10010 till 0,1 010. 

BRIMAR T:--rör: Pålitliga 
Skaksäkra 
Lång livslängd 
Låga priser 

AB Btandard Radiofabrik 
JOHANNESFREDSVXGEN 9-1 I - BROMMA - TELEFON 25 29 00 

RADIO OCH TELEVISION - NR l - 1956 37 



\. 

38 

{ 

5"les i Sverige end.sf 
.v ens.ml6rÄII.ren AB 

Det finns 
bara en 
tillverkare 
i Europa 
av 

Original 

OAK 
omkopplare och 
strömbrytare 

- NSF Limited Keighley, 
Yorks, England 

- the switch people -

Lång erfarenhet, tekniska 
resurser, förstklassig' 
material, garanterar 
en äkta 

OAK 

11. e,," 

IMPULS 
OBS! Ny 0 .... 1 

Kontor och lale, Sot Erikspion 7, Stockholm 
Telefon växel 340850 

skall få korrekt bild av det förlopp som skall 
studeras. 

Författaren till föreliggan_de bok har samlat 
erfarenhet på detta område under tv! årtion· 
den, vilket också framgår av den -överväldi· 
gande mängd av oscillogram (närmare 6OO! ) 
som illustrerar de olika avsnitten i hoken. För· 
fattarens mångåriga erfarenhet av oscillosko· 
pets användning i olika mätl1ppkopplingar 
framgår också av de mängder av rent praktis. 
ka anvisningar och tips, som boken överflödar 
av. 

Boken inledes med en genomgång av det 
moderna oscilloskopets· arbetssätt och UPP' 

byggnad med - utförlig behandling av olika 
kopplingsfinesser (de senare icke utan intresse 
för konstruktörer på områpet!). Grundlagarna 
för oscilloskopets användning inom mättekni· 
ken behandlas i ett rätt omfångsrikt avsnitt, 
där de olika grundläggande mätprinciperna ge· 
nomgås; även här återfinnes många praktiska 
tillämpningsexempel. I ett tredje avsnitt be· 
handlas en del speciella exempel på mätupp· 

, kopplingar med oscilloskopet, bl.a. återfinnes 
här ett avsnitt om undersökningar på TV·mot. 
tagare med oscilloskop., För sådana undersök· 
ningar bör enligt förf. oscilloskop.els mätför· 
stärkare ha en övre gränsfrekvens omkring l 
MHz, och - vilket är ännu viktigare - en 
undre gränsfrekvens så låg som ca l Hz. Hög 
ingångsresistans är också önskvärd, l Mohm 
eller, ännu hellre, 10 Mohm. Med ett ,sådant 
oscilloskop kan man utan risk för pulsför. 
vanskning undersöka de flesta , förekommande 
pulsspänningar i en TV·mottagare. 

----------'r---'---.... , Boken avslutas med ett avsnitt omfattande 

By(i(i SJÄLV 
TV mottagaren! 

Nyhet ••• 

byggnadsbeskrivningar dels för ett litet oscillo· 
skop, dels ett oicilloskop för höga anspråk och 
slutligen ett enkelt »mikrotidavböjningsaggre. 
gat», det senare avsett att möjliggöra' detalj· 
undersökningar på elektriska förlopp. 

Boken lämpar sig lika mycket för ingenjö· 
rer och tekniker inom alla industrigrenar som 
för studerande och amatörer. Även lärare och 
personal vid vetenskapliga institutioner bör ha 
många uppslag att hämta ur denna bok, som 
torde vara en av de mest uttömmande i detta 
ämne som hittilTs utgivits. 

(Sch) 

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

och kompletterat utförande som byggsats. Ändr. b~står bl. a. i: LUND-JOHANSEN, O: World 
Radio Handbook for Listeners. Edi· 
tion 1956. Köpenharim 1955. 167 s. 
Pris 8;75. Mottagaren 

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

Pris 
komplett 'med 17" bildrör 

Kr. 675:-
Betalningsvillkor efter över
enskommelse. 

• 3 instäUningsorgan för bild,aster. 

• KlangfärgskontroU. 

• Ljuddelen utökad med 2 rör. 

• Färdiglindade spolar och drosslar. 

• Färdigmonterat HF om bland_steg. 

• Mottagaren kan även erhållas för 
2 kanaler. 

Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM s:. 
Telefon 20 28 64 

Denna nya upplaga av World Radio Handbook 
for Listeners utkommer nu med sin tionde år· 
gång och med betydligt utökat innehåll. Den .. 
ger som vanligt aktuella informationer om alla 
världens rundradiostationer med utförliga 
uppgifter om sändareeffekt, frekvenser, paus
signaler, sändningstider m.m. Särskilt värdefullt 
för DX·lyssnare är givetvis de Jlttömmande 
uppgifterna om kortvågssändarna. I boken 
återfinnes också förteckningar med frekvens· 
och effektuppgifter över samtliga TV·sändare 
och FM·UKV·stalioner, som,är i gång runt jor. 
den. . 

»WRH» är utan konkurrens det bästa och 
fullständigaste arbetet på detta område och 
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NYHET 

~ 
Hi-g 

ADE IN ENGLAND® 
M .. 

-

VIktigar. egenskaper: 

ytterst jämn frekvenskurva utan toppar, som 
försämrar ljudåtergivningen. 

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

* , 
Extremt lågt nåltryck. 

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

* 
Safirnålarna kan bytas ut mycket enkelt utan 
verktyg. 

* 
Stabil vridmekanism med ett neutralt läge. 

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

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

enastående i fråga om 

högklassig Ijudåtergi1Jning 

HGP~!$9-serie av 

II 

"·'0 

db • 

A-lO 

db • 

/ 

".'0 

db • 

A - lO 

8 -10 

nål-,vridbara 
mikrofoner 
Denna nya ACOS »bigb definition»-serie represen
terar ett utomordentligt_betydelsefullt framsteg i 
fråga om dimensioneringen av vridbara nålmikro
fonenbeter. Det finns två versioner, »HGP 59-l» med 
normal u.tgingsspinplng, som ger 'Utsökt bredbands
återgivning i radiogrammofoner i toppklass samt 
»HGP 59-3», som ger full utstyrning av ~rörsfir
stirkare i portabla skivspelare. Bida nålmikrofo-
nerna bar de firnlmliga egenskaper som specifice
ras i vinstra spalten. 

J ."Sdb AU' 1\101.1 
ST o. 

! '-6db AtF I vOlT 

.......... -
\ 

LONG· 14.'r'IVG 

I 1'\ 
I \ 
I 
1000 

FREKVENS (I-Iz) 

r I 
A' .'Oclb RtF I vOl T , 

S1AND:' lIt o 

--- --- . '· ldbRCF I VOI,. T 

f'. l 
I 

6·"Alt fjNG - ~ - r-

'" 
'00 1000 100001\000 

FREKVENS (Hz) 

Generalagent: 

• -4 
VOLTS 

-4 
VOLTS 

3 
VOLTS 

• ~OLT 

. . . leder utvecklingen ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM Sö. 

Telefon 44 97 60 

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

c O S M O C O R D L I M I T ED, E N F I E LO, M I D D L E S E X, E N G L A N D 
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RT:s radiohandbok 1956 
en koncentrerad uppslagsbok i fickformat 

för radiotekniker och -amatörer 

Innehåll: 

Det svenska rundradionätet. Fält
styrkekarta för svenska rundra
diosändare på lång- och mellan
våg. Räckviddskartor för svenska 
FM- och TV -sändare. Svenska TV
kanaler. Trådradionätet i Sverige. 
Antenner för TV- och FM-mot
tagning. Spökbilder vid TV -mot
tagning. Tips för TV-DX. Euro
visionsnätet. Europeiska TV-sän
dare. Grannländernas FM- och 
TV-sändare. Rördata och sock 1-
kopplingar för de vanligaste rö
ren. Sc~emasymboler. Nomogram 
för beräkning av induktansspo
lar och bandfilter. Transistor
kopplingar. Beräl)ning av kvarts
vågstransformatorer. Färgkod för 
motstånd, kondensatorer m. m . 
Radiotekniska sammanslutningar 
och klubbar m. m. 

Flir.Ut inte 
denna. eha.ns! 

RT:s 

Som framgår aven artikel på sid. 35 i detta 
nummer erbjudes RT:s läsare denna handbok, 
som i bokhandeln kostar 4:-, till ett betyd
ligt reducerat pris, förutsatt att ett frågeformu
lär (se nedan) ifylles. Det nedsatta priset är 1:50 

Klipp , .. Ir - - - - - - - - - - - - -

Till RADIO och TELEVISION, Expeditionen, Stockhol~ 21. Ja Nej 

V. g. sänd mig 1 ex. 
av RT:s Radiohand
bok 1956. 

* 
Jag ha .. ifyllt fråge
formuläret t. h. och 
önskar därför bo.ken 
till det nedsatta pri
set av 1: 51. 

* 
Kr. 1: 50 bifogas i fri
märken. 

l ) Har radioteknik som yrke .. . .. .. .... . .. .. .. .. .. .... D D 
2) Har radioteknik som hobby . ... .. . ..... .......... .... D D 
3) Är intresserad av " high fidelity" . .. . . ~ ... .. .. ... .. D D 
4) Är intresserad av television ... .. .. .. . .. ..... .. ..... D D 
5) Är intresserad av aktuella översikter .. . . .. ... .. . . . D O 
6) Är intresserad av " bygg-själv-artiklar ' .. : . .. . .. . .. O D 
7) Anser att RT bör bli mera teoretisk-teknisk .. . . . . D EJ 
8) Anser att RT bör bli mer "praktisk" ... . . .... ..... D D 

9) Ev. önskemål: .. . .. ..... . . . ....... . .. .... . . .. . . ................ . 

Vi är tacksamma även för följande uppgifter: . 

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

Titel: Alder : ...... år 

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

Namn: . ... ..... . . .. .... ... . . . . .... . ............ .. . ....... . .. .. . .. . ...... .. . . ... . 

Adress: • Postadress : 

bör för den intresserade radiolyssnaren vara 
minst lika oumbärlig som telefonkatalogen för 
t.elefonabonnenten! 

W ÅHLIN, E: F akta. Koncentrerad 
lcunskapsbok. Band l: Grundveten· 
skaper. Stockholm 1955. Bokförlaget 
Fakta AB. 240 s. III. Pris 28:- inb. 

En uppslagsbok i ny form, systematiskt upp· 
ställd och med utomordentligt koncentrerade' 
uppgifter om olika vetenskapsgrenar. Första 
bandet, som nu utkommit, omfattar grund
vetenskaper och är skrivet aven synnerligen 
kvalificerad medarbetarstab. Varje författare 
har behandlat sitt ämnesområde först med en 
elementär översikt men efterhand med utblic
kar mot ett stadium, vars toppar ännu ligger 
inom det akademiska studieområdet: Bokver
ket är därför att betrakta som ett värdefullt 
komplement till läroböcker och special...erk. 

De olika medarbetarnas idrag har av 
allt att döma underkastats en verkli'gt genom
gripande redaktionell bearbetning, Band l 
har nämligen en överraskande eQhetlig prägel 
och påfallande är...de ansträngningar som gjorts 
för att få typografi en utformad på ett för läsa
ren bekvämt sätt med de olika kapitlen avpas
sade på jämnt antal sidor och oftast m~ dia
gram och bilder sammanställda på höger
sidorna. 

Även för radiotekniker har en bok av detta 
slag sitt givna intresse. Den ger intressanta ut
blickar på vetenskapens olika fält och innehål
ler f.ö. också matnyttigt material, exempelvis 
finns det säkert en hel del skolkunskaper att 
återuppliva i avsnitten Matematik och Fysik! 

NEETESON, P : Vacuum Va1ve~ in 
Pulse, Technique. Eindhoven 1955. 
Philips Technical Library, 186 s., 
147 fig. Pris 20:-. 

Elektronrören har under senare år kommit 
till mycket vidsträckt användning inom. puls
tekniken, som ju finner sina ' tillämpningar i 

. televisions- och radarutrustningar, i elektro-
niska räknemaskiner m.m. Ändamålet med den 
nu utkomna Philips-boken är att ge en teore
tisk grund för 'elektronrörets .användning som 
tröghetslös omkopplare i pulsgeneratorer av 
olika slag. Det är en renodlat teoretisk bok 
och formler och ekvationer trängs på varje 
sida, varför boken endast är tillgänglig för lä
sare med vissa (dock rätt elementära ) mate
matiska förkunskaper. 

Efter några inledande kapitel, där den 
grundläggande teorin för språngän~ringar i 
elektriska kretsar behandlas, genomgås elek
tronrörets användning i dylika kretsar. Ingåen
de behandlas därefter teorin för olika varian
ter av multivibratorn. 

Säkert en nyttig bok för den ~om hår an
ledning att fördjupa sig i detaljstudier på det
ta område! 

(Sch) 
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NYA MJlTINSTRUMENT 

för FM- och 

-P'fflP
"'!t:i~t.~ 

lI'oU.f~': 

SIGNALGENERA.,TOR typ E - 200 - C 

Typ E-200-C är en standard signalgenerator för 
servicebruk samt en utmärkt markeringsgenerator 
tillsammans med svepgeneratorn typ E-400. 

Frekvensområde: 88 kHz - 240 MHz i 9 band 
Inre modulering: 4ÖO Hz 

_Moduleringsgrad: 0- 100 % 
Noggrannhet: 1 % 

TONGENERATOR typ E - 300 
för både sinus- och kantvågsspänning 

Frekvensområde: 
sinusvåg: 20 Hz - 200 kHz 
kantvåg: 20 Hz - 20 000 Hz 
samt 4 fasta frekvenser: 50 kHz, 100 kHz, 250 kHz 

och 500 kHz 

Utgångsspånning: O - 10 V 

-TV- service 

SVEPGENERATOR typ E - 400 

för trimning av f M- och TV-mottagare med oscillo
skop. 

Frekvellsområde: 3 - 900 MHz i 8 band 
Svep: O - 1 MHz och O - 15 MHz 
Inbyggd kristallkalibrator: 4,5 MHz och 2 MHz 

OSCILLOSKOP typ ES- 550 

Bredbandsoscilloskop med 5" katodstrålerör. 

Frekvensområde: 10 Hz - 5 MRz 
Känslighet: .. mY/cm 
Svepfrekvens: 10 Hz - 2 MHz 

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

GENERALAGENTEN 

TELEINSTRUMENT AB 
• I 

Arvid Mörnes väg 9 - Bromma - Telefon Stockholm 377150 

RADIO OCH TELEVISION - NR l - 1956 41 



Denna lilla belglas-slindar-pentod på 12 W 
anodflirlust är av samma storlek ocb utfö
rande ocb bar samma kapacitet som EBL 21 
(1-stlft-loctalsockel). Tack vare glödspinnin· 
gen på 12,6 V används TUNGSRAMS pentod, 
typ OS H, med fördel ' l mindre sändare ocb 
flrstäl"kare. Eftersom det tredje gallret bar 
en leparat anslutning, kan en ren trlodkopp
IIng erbiUas. 

I 
Driftsdata 

G läns data i klass C 
för telegrafi 

, 
Ua max 500 V Ua ~ 400 V 
la max 100 mA Ia=36mA 
Wamax 12 W ug. ~ -UV 

m_ 30 W Rk '- 300 Ohm 
Wg. max . 03 W Ug. = 210 V 
Ug. max 300 V ug. ~ OV 
Ig. max UrnA Ig. - J,5 mA 

Ig,osc max lOmA W. = 16WHF 

- o: 
€f 

TUNGSRAM 3 
» 

051. -
.:>o. I If 

:::;00 
Ua~400V uo,=ov H <> 

-la ---Ig, JJ 
'---- _:!so 

J 70 1 /60 
'/ / / 50 

/ V J 40 

V J / 30 

J / 
20 , 

/ 'l.'/Jl~r 'l.'G..~'" 
~ ~-1. ~.-, 

10 .... .. .. 
Ug. V -28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 O 

Glödström: 12,6 V, 0,5 A (Indirekt) 
Branthet: S = 7,0 mA/V (Smax = 7,8 rnAfV) 
Skirmgallret5 först. faktor: p. g.-g. = 11 

Oj T~~!:~R~~ 
ORION FABRIKS. &. FORSALJNINGS AB 

Stockh olm - Göteborg - Malmö 
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Våra läsare är v-älkomna med bidrag 
under denna rubrik: knepiga kopp
lingar och mätmetoder, Ulttlllverka
de detaljer, enkla och effektiva hjälp
medel för service och felsökning etc. 
Varje infört bidrag honoreras med 
kr. 5:-. 

Kapning av skruv 

Då man skall fila aven skruv bör man låta 
en mutter sitta på, så att man kan gänga av 
denna då man har filat färdigt. På detta sätt 
försvinner de grader som bildas vid filningen. 

(A-radio) 

Hoptvinning av ledningar 

Om man vill tvinna ihop två eller flera led-
ningar kan man göra på följande sätt: 

Sätt fast ledningarnas ena ändar i en fast 
punkt. De andra ändarna spännes fast i chuc· 
ken på en drillborr. Sedan behöver man endast 
veva på drillborren tills ledningarna är till-
räckligt hoptvinnade. 

(A-radio) 

Kopplingsur av väckarklocka 

Ett mycket bra kopplingsur kan man göra av 
en vanlig väckarklocka. Man böjer kläppen så 
att denna ej slår mot ringklockan. Sedan låser 
man uppdragningsvredet för ringverket så att-
detta ej går att skruva loss. 

En ~lämplig tryckströmbrytare (ex. sladd-

Hållare för strömbrytare 

strömbrytare) fastsättes på baksidan av väc
karklockan så att vredet när ringverket utlöses 
går emot strömbrytarens tryckknapp. Innan 
strömbrytaren sättes fast på klockan måste 
ringverket ' dras upp. 

(A-radio) 

Pärmar för . 
inbindning ? 
Pris pr styck 3 :2.5 

\ 

~~RNORDISK ROTOGRAVYR 

\ 

OMFO.RMARE 
enligt ovan och med följande data: -

Ingång.ssp. Spänning Ström 
v~~~d:- ut ut, mA Pris 

6 250 100 50:-
6 300 70 50:-
6 350 125 85: -
6 400 175 130: -

-' 
6 425 375 150: -
6 500 175 160: -

12 , 250 70 55: -
12 275 1541 100:-
12 375 150 95:-

"O 

12 440 400 170: -
12 600 200 100: -
12 1200 210 108: -
24 600 400 250:-

24 1200 200 180: -
24-28 320 170 90: -
24-28 375 150 90: -
24-28 500 250 110: -

6 220 V 140 VA, 275: -
växelström 50 pi s 

12 220 V 140 VA, 260: -
växelström 50 pis 

- 24 220 V 140 VA, 260: -
växelström , 50 pis 

120 220 V 300 VA, 260: -
växelström 50 pis 

240 220 V ~OOVA, %60: -
växelström 50 pis 

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

Ingeniörsfirma T E L E X 
Engelbrektsg. 24 - Göteborg - Tel. 180221 

BANDSPELARDÄCK 
General Industrles - med graver- oel! 
grammofonpickup Kr. 295:-. 

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

AB CHAMPION RADIO 
Polbems~atan 38 - StocJdlolm. 

\ 

\ 
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Behöver Ni ett 
MÅNGSIDIGT 

OSCILLOSKOP? 

Tekfronix, Ine. 
PORTLAND, OREGON 

De flesta oscilloskop-behov som Ni kan tänkas 
ställas inför, kan nu klaras med ett enda instrument. Tek
tron ix oscilloskop av typ 540 och 530-serierna ha det vida 
svepområde, mångsidiga triggermöjligheter, skarp teck
ning och noggrann kalibrering som äro vitala för täckande 
av ett stort arbetsfält. Med en av de bredbandiga vertikala 
förförstärkarna insatt är det knappast några användnings
områden som dessa mångsidiga oscilloskop ej lämpa sig för. 

'Användbarheten av dessa oscilloskop ökas ytterligare ge
nom tillgången på extra »plug-in»-enheter för flera skilda 
specialområden till lågt pris. Utbyte av enhet är en enkel 
mekanisk operation som endast tar några sekunder i an
språk. Till exempel om nästa mätning fordrar en käns
lighet av bråkdelen av millivolt, tag bara ur den tidigare 
använda enheten och sätt in enheten typ 53/54E. Ni änd
rar från ett behovs område till ett annat utan att flytta 
tunga och åbäkiga apparater. 

Kompletta specifikationer och prisuppgifter för dessa 

och övriga Tektronix-instruD!ent lämnas på begäran av 

G~neralagenten: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ERIK FERNER· AB 
Björnsonsgatan 197 

BRÖMMA 3 TEl. 377700 

RADIO OCH TELEVISION NRl-1956 

/ 

LIKSTRÖM 30 MHz OSCILLOSKOP 

Typ 5U i kombination med plug-in-enheten typ 53/ 54K har 
en vertikal bandbredd från likst,röm-30 MHz, stigtid 12 milli
mikrosekunder och känsligheten 0,05 V/ cm; svepområdet i 
förh. 600 000 000: 1 är kontinuerligt variabelt från 0,02 I's-12 
s/ cm med 24 kalibrerade steg från 0,1 I's-5 s/ cm och noggrann 
5 ggr expander. 10 kV accelerationsspänning på Tektronix 
precisions-katodstrålerör. 

Typ 545 har samma data plus noggrann fördröjd svepkrets, 
Svepfördröjningen är kontinuerligt variabel från 1 I'S till 0,1 s; 
12 kalibrerade områden med 2 'I, noggrannhet och en relativ 
noggrannhet av 0,2 'I,. Fördröjda svepet kan triggas av den 
observerade signalen fö r erhållande aven jitterfri avläsning. 

LIKSTRÖM - 10 MHz 
OSCILLOSKOP 

Typ 531 har en bandbredd 
från likström-lO MHz; 0,035 
I'S stigtid med bredbandiga 
plug-in-enheter. Svep och 
accelerationsspänning samma 
som typ 541. 

Typ 535 har samma data ~om 
typ 531 plus fördröjda svep 
som bes!<rivits för typ 545. 

LIKSTRÖM - 5 MHz 
OSCILLOSKOP 

Typ 53~ har en bandbredd 
från likström-5 ~HZ; 0,07 ILS 
stigtid. Svepområdet är 0,2 ILS 
-12 s lcm kontinuerligt varia
belt med 21 l<alibrerade steg 
från l 1'5-5 's/ cm och nog
grann 5 ggr expander. 4 kV 
accelerationspotential på Tek
tronix precisions-katodstråle
rör. 

" PLUG -IN " FÖRFÖRSTÄRKARE 
för oscilloskop av typ 540- och typ 530-serierna,: 

Typ 53A . . 
Typ 53B .. 
Typ 53C .. 
Typ 53/54D 

Typ 53/ME 

Typ 53G . . 
Typ 53/54K 

Bredbanclig likströms-enhet 
Bredbandig känslig enhet 
Två-förlopps likströms-enhet 
Känslig differential-likströms-enhet 
Högkänslig differential-växelströms-

enhet 
Bredbandig diff~rential-likströms-enhet 

L ikströms-enhet med kort stigMd 

I 
4,3 



BAMBINO 4 
med- F M - en liten 
prisbillig kvalitetsapparat 
för mellanvåg, kortvåg och 
för DUBBELPROGRAMMET 

Champion presenterar en ny mo

dell av den populära BAMBINO 

- en tip top modern apparat för 

allström, omkopplingsbar 127 -220 

vol I. En strålande apparat för UKV 

Riktpris endast kr 234:
( , kr 5·- for vii forg l 

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLM ' GÖTEBORG ' MALMÖ 

Erkänd 
välkänd 

Under rubriken Radioindustrins ny
heter Infö~ uppg1tter trån tlllverkare 
odI tmporterer om nyheter, som av 
företagen Introduceras pi marknaden. 

Nya serviceoscilloskop 

Svenska AB Philips, Stockholm, har översänt 
data för ett bredbandsoscilloskop typ GMS650 
med likströmsförstärkare. Oscilloskopet, som 
har 9 rör med 16 rörfunktioner har en y-för
stärkare med bandbredden 0-3 MHz (3 dB). 
Förstärkaren kan omkopplas för högre käns
lighet med minskat frekvensområde, 0-0,3 
MHz. Kä'nsligheten vid den större bandbred· 
den är 100 mY/cm och 10 ggr högre vid den 
mindre bandbredden. Oscilloskopet är försett 
med 7 cm bildskärm, svephastigheten kan va· 
rieras mellan 67 cm/ s upp till 2 cm/ i-ts. 
Ingångsimpedansen är ca l Mohm parallellt 
med ca SO pF. Oscilloskopet levereras med sär
skild högimpediv testkropp, som ger en in
gångsimpedans av S Mohm parallellt med 
IS pF. 

Serviceoscilloskop, typ GMS6S0 från Philips. 

Oscilloskopet har yltermåtten 24,S cm (höjd) 
X ll,S X 31 cm. Vikt 7,S kg. 

Även M Stenhardt Ingeniörs/irma, Stock
holm, har översänt dala för ett nytt litet be
händigt bredbandsoscilloskop av servicetyp. 

Detta oscilloskop, som har typbeteckningen 
M41, har frekvensområdet 3 Hz-0,7 MHz (3 
dB ) för y-förstärkaren, som ger känsligheten 
IS mV (effektivvärde) för l cm utslag. X-för
stärkaren har frekvensområdet S Hz- 0,2 kHz 
(3 dB) och känsligheten 3S mY/ cm. Svepfre
kvensen kan varieras mellan S Hz och SO kHz, 
vilket svarar mot svephastigheten 3S cm/ s 

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

för tekniker, servicemän, amatörer 

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

Även ledande radioindustrier utbilda nu sin servicepersonal 
elter denna kurs! 

Klipp ur eller skriv av kupongen! r------------
Till AB BEVA-TEKNIK, Linköping 

'\ 

I 
Sänd mig omgående utan kostnad första brevet i "TeIe-För att Ni skall få en uppfattning om kursen erbjuda vi Eder 

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

AB BEVA-TEKNIK LINKÖPING 
TEL. 40090, 20259 

I vlsionskurs" av H. Richter, samt alla upplysningar. 

I 
Önskar jag ej deltaga i kursen, returnerar jag brevet 
i ett portOfritt kuvert inom 10 dagar. 

Namn 

Adress 

Postadress R. & T. l 

I 
I 
I 
I 

~~------~------------~------~------------------------------------------------------------
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~ch 0,3 cm/ fts på bildskänneit som är 7 cm i 

diameter. Ingångsimpedansen för oscilloskopet 

är 2 Mohm för känsligaste området och 20 
Mohm för övriga mätområden. I nätdelen ingår 

anordningar för stabilisering av anodspän· 

ningen med serierör. 

Oscilloskopets yttermåu är 21 cm (höjd ) 

X 12 X 30 cm, vikt 6 kg. 

Serviceoscilloskop typ M41 från M Stenhardt 
fngeniörsjirma. 

Bredbandsoscilloskop 

Cossor har börjat tillverka ett nytt enkelstråle· 

oscilloskop, typ 1058, med avancerade data. 

Det nya oscilloskopet, som lämpar sig särskilt 

väl för pulsundersökningar och för undersök· 

Bredbandsoscilloskop typ 1058 från Cossor. 

ningar på högfrekventa förlopp, är utrustat 

med 10 cm bildskärm. Det har direktkopplad 

y·förstärkare med maximal känslighet 0,25 V 
per cm utslag med rak frekvenskurva upp till 

4 MHz (3 dB fall ) och har inbyggda exakta 

Inför duhbelprognarnnU?t 

antenner universell för UKV I ALL V ÄG 
fönster" - takränne eller mastmontage ' 

150LCO TRADING 
Tranebergsvägen 62 - Bromma 

Telefon 25 2410 
FörsöHidng genoDl grossUrter 

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

Trevlig extra
högtalare 4" i 
bakelitlåda 
med volym
kontroll . Lå
dan kan er
hållas i olika 
färger. 

Kr. 19: 50 

Sladd lämplig 
för installa
tion av ovanst, 
högtalare. 
Pr m / kr. -: 20 

GK7 Gummiiso!. kabel 7XO,75' , pr m, O: 85 
GK12 12 XO,75', pr m , l: 25 
Dow Key I kW koaxialreläer sänd! 

mott, för AC och DC6 till 110 volt, 
Oavsett spänning . ,. . ,. . .. ... . .. .. . 79:-

238 Llnjetransformator 5-500 ohm 5 
watt .. .. .. .. . .. ........ . .. . . .. ... ,. ,.. 4: 50 

DT1 Drivtransformator triod till PP 4: 50 
Lltztråd diverse dim. från 25 XO,05-

6XO,07. Pris/ m . ,.,. ,.,. ,. ,. ,.,. ,.,.. o: 05 
VH 80 12-pollg sockel och plugg .... 3: 50 
Surplus telegraferingsnycklar .. 4: 56-8: 50 
Trans. 2XI5oo v 250 VA ,.,. ,. ,.. ,. . 70:-

2XI500 v 500 VA . """ "." 125:-
2XI500 v 750 VA ",, "" ,, " 155:-

" I X2140 v 490 VA ,, " " "" " 45:-
Kopplingsstöd min . 125 kont.jm . ... . 10:
FL 8 filter""" ,. .,. ,.,." ""." " " 35:-
901041 PP-transf. 5000-500 ohm 25 

watt . ....... ....... . . .. " ..... " . . .. 27:-
5217 Singeltransf. 5ooO-S00 ohm 25 

watt. Rak frekvenskurva 15-1500 
per. Kapslade " ,. ,. "" """,.".. 17:-

1378 Drossel 3H / 200 mA, 35 ohm . . 5:
D4118.DrosseI15 H / 200 mA . .. , .... " . . , 7: 50 
13936 Linjetraf. prim. 4.000 ohm och 

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

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

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

och sek, 250 ohm och 2,5 ohm .. ,. 7: 50 
1557 Utgångstraf. prim, 2X2000' ohm 

och sek. 250 ohm och 2XI6 ohm . . 8: 75 
MC-385 Trat: för anpassn. av låg

ohmig hörte!. till högohmigt uttag '1: 65 
M-50 Högkänsligt relä 24 V / 2 mA 

med en växling och justerbara 
kontakter .. . . .. . ... . . .... .. ... .. .. . 14:-

FX-36 Motorola antenn relä 6 V .... 9: 7S 
XP8013 Relä 24 V med 6-pol. växelvis 

slutn. Förgyllda silverkont. . ..... 3: 75 
RMC-36 Relä 36 V/ IOOO ohm, 2 väx!. 5:
RMC-48 Relä 48 V/ 1300 ohm", 2 väx!. 5:
RMC-SO Relä SO V/ 2500 ohm, 2 växl. 5:
RMA-10 Relä 75 V/ 5000 ohm, I brytn . 2: 50 
LR114 Relä 14 V med en slutning och 

mYCket kraftiga kontakter, Lämpl. 
som startrelä till omf. .. .. ""...... 7: 50 

LR128 Samma relä för 28 V . .. . .. .. .. 7: SO 
Rasterenhet till flygradiostation .... -: 50 
L/ 300B 300-ohms transp. bandkabel -: SO/ m 
PT_5 Koaxialkabel motsv. RG-8/ U 1: SO/ m 
8230 Belden 300-ohms bandkabel med 

ledare av förkopprad ståltråd .. -: 75/ m 
T-30 Geloso kristallmikrofon ... , .... 27:-
FrIII flygradiosändare med rör . ... 39:-
FrllI flygradiomottagare med rör .. 39:
FrllI manöverbox med 4 mA instr. 13: -
FrIII kopplings box m. 2 st. 12 V relä 4: 25 

Allformatorer: 

AL-6 prim. 6 V, 
sek. 420 V/150 mA 
AL-12 prim. 12 V, 
sek. 420 V/150 mA 

Netto 19: 50 

506 Weston panel
instrument med 
fullt utSlag för 200 
mA. Storlek 2" för 
Infällt montage. 
(Se fig .) Kr. 19: 50 

Roterande omformare: 

Carter 6 V / 32 A, sek. 420 V / 280 mA . . 88:
Elcor 6 V/ 35 A, sek. 420 V/ 280 mA .. 68:
Pioneer 6 V/ 14,2 A, sek. 400 V/ 125 mA 37:
El.-lux 6 V/ 15 A, sek. 400 V/ 125 mA .. 37:
BC-230 sändare. Ett flertal "hams" 

använder denna som VFO . Även 
lämplig som mobil sändare. Inne
håller många värdefulla kompo-
nenter ................. . . .. . endast 57: -

BC229 Dito mottagare ..... , ... . .. .. . . 48:-
BB51A 2 volts blyackumulator med 

transparent plasthölje 125 X100X75 
mm. Levereras utan syra. Fabriks-
nytt ...... ...... . ............ .. .... . 14:-

SL-1/ 9 Selenlikriktare 350 V / 0,05 A " 2: 90 
SL-3/ 9 350 V/ 0,075 A., 4: 50 
SL-4/ 9 320 V / 0,150 A.. 7: 75 
BC-442 Antennreläbox med HF-instr. 19: 50 
12DP7 Katodstrålerör .... .. . .. .... . . . 27:-
BC-625 'lIK_sändare (ur SCR-522) 

utan rör och nätaggregat ........ 34: -
OK-24 Oljekondesator 2 f,LF / 4 kV . . .. 3: 50 
Pain ton tryckomkastare i minIatyr-

utf, med 2-pol. växelvis slutning .. -: 65 

RADIO AB FERROFON Torkel Knutssonsgatan 29 
STOCKHOLM SÖ. - Tel. 449295 

RADIO OCH TELEVISION - :\'R l - 19!)6 
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VE·CTOR 
Rörhållare med kopplingsplint 

Octal-, loctal- , noval- och miniatyrrörhål
lare med en rörformad kopplingsplint 
monterad i centrum på rörhållarens un
dersida. Kan erhållas med olika längd på 
plinten, med plinten avslutad i en octal
sockel och med plinten innesluten i en 
skärmburk. Rörhållaren är genomgående 
tillverkad av giimmerbakelit, och plin
tens pertinaxrör kan även användas som 
spolst0,ptme. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm Sö. 

10 
Tel. 44 92 95. 

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

EIA:s 

9:de omarbetade upplagan 

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

Några rubriktips 
Självinduktionsspolar 
Kondensatorer 
Kristalldetektorer 
Elektronröret OCh dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Television 
Mätinstrument 
Störningar och störningsskydd 
KoppJingsföreskrifter 
Kronor 4: 50 riktpris 
Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från 

HudiksvaJlsgatan 6 - S t o c k h O l m 6. 
Utställningar: 

Stockholm: 
Drottninggat. 85, tel. 21 04 24, 21 04 28. 
Göteborg: 
Kyrkogatan 41, tel. 138920, 138930. 
Malmö: 
Rundelsgatan 12, tel. 277 67, 177 25. 

,~-------------------------------
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kalibreringsanordning'ar för uppmätning av 
svängningarnas amplitud. Stigtiden är 0,1 fts och 
över&kjutsdistorsionen < 5 %. X-förstärkaren 
är symmetrisk; tidavböjningen går från 40 

cmls upp till 1,5 cml fts. Synkronisering eller 
triggning kan ske, antingen med positiva eller 
negativa pulser från en spänning skild från 
mätkretsen, eller från den påförda mätspän
ningen. Speciella anordningar ingår i oscillo· 
skopet för triggning av tidavböjningen från 
linje· eller bildpulser i en (positiv) video· 
signal. 

Triggning kan ske med pulser med bredd 
ner till l fts (amplitud = l cm på bildskärmen ) 
eller med l MHz sinusvåg med 2 cm amplitud. 
Yttre triggning kan åstadkommas med en 
l fts puls med l V amplitud eller sinusvåg 
med 2 cm amplitud, topp till topp. 

X·förstärkaren har rak Irekvenskurva från 
20 Hz upp till 200 kHz (3 dB fall ) och har 
maximal känslighet 0,5 V I cm. 

Oscilloskopet har påfallande små dimensio
ner 37 cm höjd x 20 cm bredd X 48 cm längd 
och vikten är 21 kg. 

Svensk representant: M Stenhardt Ingeniörs· 
firma. 

Jonisations- och isolationsprovare 

Elektronikbolaget, Stockholm, har översänt 
uppgifter om en jonisations- och isolations· 
provare, typ 732, från Airmec Ltd i England. 
Denna isolationsprovare är avsedd att använ· 
das för icke·destruktiv provning av elektrisk 

apparatur eller isolationsmaterial. Läckström· 
men avläses på ett inbyggt visarinstrument; 
snabbt ökande läckström anger att jonisa· 
tionsgränsen uppnåtts, vilket även indikeras 
genom ökat brus från den i apparaten in
byggda högtalaren. Den pålagda spänningen 
är kontinuerligt reglerbar mellan 250 och 5 000 
V. Genom att man med detta instrument be
stämmer jonisationsgränsen behöver inte prov· 
spänningen drivas upp till genomslag, varför 
spänningsprovningen kan utföras utan risk för 
att mätobjektet förstöres. 

Graveringsmaskin 

»Gravograph:l> är det gemensamma namnet på 
en serie gravyrmaskiner av amerikansk kon
struktion, som för den europeiska marknaden 
licenstillverkas i Frankrike. De tillverkas i tre 
olika typer, typ IS, typ JT och typ IM, som 
nu introduceras' på svenska marknaden av fir
ma Adagent i Hägersten. 

För radiobranschen är typ IS lämpligast, 
enär den bereder möjlighet att anbringa gra
verad text var som helst på en godtyckligt stor 
platta, samtidigt som ä"en små skyltar kan 

0legant stil 
KVALITE 

Moderna grammofon skåp med rull

jalusi och metallinlägg utförda i hög

glanspolerad valnöt eller mahogny 

• 

Kocksgala 5 
Telefoner: 
406526 -.f3 83 33 
STOCKHOLM 

, 

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

UKV·TILLSATSER 
88 -100 Mc för inbyggnåd, 

ing. 300.!~ 
Fast avstämning .... f · ........ ..... 55:-
Variabel avstämning ..... ..... 68:-
Cascode-antennförstärkare för 
FM och TV-banden ........ .... 48:-
In- och utgång 75 eller 300 .Q 

Utan nätaggregat. 

Återförsäljare antagas. 

TELESERVICE 
FALKENBERG TEL. 2419 

För "HI.FI.entusiaster": 

GRAMMOFON
AVSPELNING 
. i leori och /praktik 

Av Jan JJellander 

Pris 9:51) 

NJbRNORDISK ROTOGRAVYR 

\ 
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, Generalagent: 

I 

, 
INSTRUMENT TYP M 
En precisionstillverkad MiniatyrdämpsatJ 

Levereras sOm: 

• attenuator eller fader 
• 10 stegs balanserad potentiometer 
• 20 stegs obalanserad potentiometer 

Konstruktionsdetaljer: 
1 Ny utryuullesbesparande 

ratt och ,kala 

2. Högstabila kolmotstånd 
av PAINTONsl/4W-tyP 

3 Lätt borttagbar kåpa för 
inspektion av kontakterna 

4 Kontaktarmar och kontak
ter av Beryllium-Koppar 

PAINTON 

AB ELEKTROUTENSILIER ÅKERS RUNÖ-STOCKHOLM 
Tel. rik. Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 

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

"METRIX" SERVICEINSTRUMENT 

MULTIMETER typ 460 
Ett universalinstrument med små dimensioner (140 X 
100X40 mm) avsett för radio- och svagströmsservice. 
Den stora och lättaviästa spegelskalan i samband med 
känsligheten 10.000 ohm/V och noggrannheten 1,5 OJa 
vid lik- och 2,5 OJa vid växelsp. gör instrumentet lämp
ligt även för laboratoriebruk. Sladdar med testpinnar 
medföljer. 
OBS! 10.000 ohmj V vid både lik- och växelströms
mätning. l\1ätområden: 

Lik- och växelspänning: 3 (666 ohm/V)--7,5-30--75-
150--300 och 750 V. 
Lik- och växelström: 150 ,uA -- 1,5 -- 15 --75 -150--
1500 mA. 
Motstånd: 0-2 megohm med inb. standardbatterier. 

Pris netto oförtullad för direkt leverans från fabriken 
kr. 122:--

Generalagent: 

TRANS CLIP typ 400 
En tångtransformator sammanbyggd med ett instrument 
till en mycket lätthanterlig och användbar enhet (total 
vikt endast 475 gr). Instrumentet kali dessutom användas 
för spänningsmätning med vanliga testsladdar. 

Mätområden: 

Växelström: ±(5 %) 10-30-100-300 Amp. 
Växelspänning: (±3 %) 150-300-600 V. 
Känslighet : 2000 ohm/V. Isolation för 3000 V. 
Dimensioner: 160 X 150 mm. 

Pris netto oförtullad för direkt leverans från. fabriken 
Kr. 127: 50 

BO PALMBLAD AB Torkel Knutssonsgatan 29 
STOCKHOLM SÖ - Tel. 44 92 95 

\~--------------------------~-----------------------------------------------~------------------------
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VICTOREEN 
specialrör och glas kaps lade 

motstånd 

Gelger-Milllerrör och mät kroppar för 
d:o. (Se fig.) 

Electrometer-trloder och -tetroder i 
subminiatyrutförande. Speciellt kon
struerade för strålningsmätningsIn
strument. 

Regulatorrör för alla spänningar mel
lan 50 och 50.000 volt. 

Termorelä utfört som sUbmlniatyrrör. 
Glaskapslade motstånd känneteclO:tas 

av stor stabilitet även under onormala 
temperatur- och fuktighetsförhål
landen. 

Generalagent: . 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgat. 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 449295. 
11. 

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

48 

MATERIAL TILL 

FM 
MOTTAGAREN I 
NUMMER 12/55 

Komplett byggsats med fär
digborrat chassi, rör och alla 
detaljer för byggande av 
en förstklassig F M - tillsats 
kostar 

kronor 90:-

En sats med färdigkopplad 
avstämningsenhet, mf-trans
formator och kvotdetektor
filter kostar 

kronor 68:-

ELEKTRON I K KONTROLL 
BROMMA 

TEL. 26 22 24 - 2677 10 

graveras. Vid en inställd pantografförminsk· 
ning av 2,5: l kan maskinen utan omställning 
utföra en radlängd av 290 mm resp. täcka en 
kvadrat med 90 mm sida. Hela maskinstativet 
kan emellertid lyftas av från arbetsbordet och 
placeras direkt på ett arbetsstycke. Maskinen 
är utrustad med förskjutbara schablonlinjaler; 
maskinens kopieringsstift är ledat och står så· 
lunda ej i vägen varken vid spindelns, arbets
styckets eller schablonens omställning. »Gravo· 
graph IS» har måtten 76 X 61 X 15 cm och väger 
18 kg. 

10.0 W vibrator 

I många elektronikutrustningar och kommuni· 
kationsanläggningar avsedda för mobilt bruk 
måste man ta till 6, 12 eller 24 V ackumula
torbatterier som strömkälla. I dylika fall an
vändes ofta omformare för alstring av lämpliga 
arbetsspänningar. Plessey Co Ltd: i England 
har kommit med en annan lösning: en 100 W 
vibrator avsedd att omforma ackumulatorbat· • 
teriets spänning till växelspänning som sedan 
transformeras och ev. likriktas för att ge pas
sande arbets spänningar. Vid anslutning till 24 
V batteri kan en sådan vibrator+lämplig 

transformator och likriktaren heter vid 8 A 
strömuttag ge följande arbetsspänningar : 350 
V 140 mA, 175 V 145 mA samt glödström 6,3 
V till ett flertal rör. Verkningsgraden för en 
sådan apparatur uppges vara ca 60 % inkl. 
likriktare och filtreringsanordningar. 

Framför roterande omformare har vibrator· 
omformaren fördelen av mindre vikt och mind· 
re dimensioner, den går också tystare. Den 
nya vibratorn är av synkrontyp och arbetar 
med en nominell frekvens av no Hz. 

Svensk representant: AB Trako, Stockholm. 

THE KELLY RIBB ON 
LOUDSPEAKER 

3000-20000 p/s e Ett ytterst tunt alum.-band 
verkar som talspole och membran e Gjutet 
lättmetallhorn e Inbyggd transf. för 15 ohm 
linje e 10 watt e 262 X 112X 132 mm e 3 ,6 kg . 

Extremt jämn, mjuk, absolut ofärgad åter
givning e En idealisk "tweeter" till varje 
HIGH FIDELITY anläggning. 
KELLY t/.-sektions delningsfilter, 3000 p/s, 15 
ohm, med potentiometer. 

Generalrepresentant : 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vldargatan 7 (nära Odenplan) , Stockholm. 

Tel. 32 04 73, 30 58 75. 
Vid behov av High Fidellty matenai - vänd 
Eder till oss! Angiv önskemål o. begär offert ! 

TW-rör 
BW-o!!c. 

Beglr nlnnare upplysningar hos gUlflIlagenlen 

R A D I O O C H T E L E V J S I O ,,- - N R l - 195 6 
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transistorer och dioder 

HF - transistorer 
CK760 (2N12) för frek venser 

5 Mc. 
CK761 (2N13) för frekvenser 

10 Mc. 
CK762 (2N14) för frekvenser 

20 Mc. 

IHekt - silicondioder 

upp till 

upp till 

upp till 

Naturlig 
storlek. 

CK775 Maxvärden RMS 40 volt, 3 amp. 
CK776 Maxvärden RMS 125 volt, 3 amp. 

Generalagent: 

~~l !!s~n~t~~!!!o~!. J 
Tel. 449295. 

12. 

r: - "" För dubbel programmet : 

F Mf:~!!!~!!! 

Champion FM-tillsats gör det möjligt 
för Er att ta in dubbel programmet på 
Er gamla radioapparat. Anslutes till 
nätet och till grammofonuttaget på 
den apparat Ni har. Omkopplingsbar 
för 110, 127 och 220 volt växelström: 
Magiskt öga. Elegant hölje i mahogny. 

AB CHAMPION RADIO 
",STOCKHOLM' GÖTEBORG ' MALM:; 

50 

/ 

KATALOGER 

Elektronrör 
Svenska AB Trådlös Telegra/i har översänt en 
ny prislista omfattande elektronrör, special
rör, sändarrör, germaniumdioder, transistorer 
(från Tele/unken och General Eleetric) och 
selenlikriktare. 

TV -antenner 
Roslagens Elektriska Bolag, ' Norrtälje, har 
översänt en del broschyrer med data över nya 
typer av antenner för TV och FM-UKV-ban
den. Bland nyheterna återfinnes kombinations
antenner, som kan användas för såväl mottag· 
ning aven viss TV-kanal (inom band I eller 
band nI) som för mottagning inom FM-ban
det. Dessa kombinationsantenner ·bör vara sär
skilt lämpade för svenska förhållanden, enär 
ju de planerade svenska, TV· och FM·sändar. 
na kommer att ha gemensamma antennmaster. 

Isoleo Trading, Stockholm, har översänt ett 
prospekt över tysktillverkade UKV·antenner. 
Bland dessa antenner återfinnes en del typer 
överdragna med plast (PVC) som korrosions· 
skydd. Dessa senare antenner lär med gott 
resultat ha utprovats vid den tyska nordsjö· 
kusten. Antennerna tillverkas för såväl kanal 
4 som för kanaler inom band III. 

RÄTTELSER 

Nomogram för beräkning av 
radiosikten 
I artikeln »Nomogram för beräkning av radio· 
sikten» i nr 12/55, s. 27 sp. l, står ekv. 

ao= 3,5\/h. +\:'h", resp. ao= 4Vh; +Vh",. Skall 

vara ao = 3,5(Vhs +Vh,..) resp. ao = 4(Vh. + 
+Vhm )· 

Rusta för dubbelprogrammottagning 
i nr 12/ 55 
I artikeln »Rusta för dubbelprogrammottag· 
ning» i nr 12/55 på s. 36 är vänstra delen av 
schemat i fig. 6 felaktig, ska l se ut enligt 

= -

nedanstående fig. På s. 37 sp. l i mitten står 
»nät med 50 kohm och 100 pF». Skall vara 
»nät med 50 kohm och 1000 pF». 

-+c 
Genom ett beklagligt ombrytningsfel i RT 
nr 12/55 på sid. 60 anges felaktigt AB Elektro· 

utensilier, Stockholm som representant för rör 
av märke »Brimar», »Lorenz» och »Standard 
Electric». AB Standard Radio/abrik, Bromma 
är svensk representant för dessa företag. 

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

RESTPARTI 
av diverse radiomaterial 

Rör ev 54 
.. sv 76 
.. EA 50 
.. EF 50 
u 33 

46 
.. 836 

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

25:- , 

Vridkondensatorer: 
Potentiometrar: 

Rör RE-084 K 3:':"" 
.. 51 AWB 312:-
.. 1 B 22 18; -
.. 30 3: 60 
" 32 1:-
.. 717A 14:-
.. 388 A 28:-
.. 837 20:-

3X450 pf, 2X450 pf 
3:-

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

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

LÖdpasta ........... ....... ... .... . 
O: 75 
O: 75 

KÖPI/N(iS TEKNISKA INSTITUT 

\. 

@l 
IngenJörs- o. verkm.-ex. från .folksk., real· el. studentex. Dag· o. aftonskola. 
Teleteknik m. telefoni, radio, radar, television. lIlaskintekn. m. verkst.-tekn. 

~ 
Låga levnadskostnader. 1I1oderna kursplaner. Höstterminen börjar 27 aug. . I o. vårterminen \) jan. Angiv fack, praktik, ålder m.m. Åberopa denna tidning! 

. Aftonskoleelever kan ev. få arbete. Anmäl i tid! Ännu några platser kvar. 

• Olasgat. 23, Köping. Tel. 11316 - L."GVAR LILLJEROTH, civlllng., rektor 
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ANNONSÖnSREGISTER 

JANUARI 1956 
Sid. 

AEG, Stockholm .................... 10 
Beva-Teknlk AB, Linköping 10 

'Beva-Teknik AB, Linköping 12 
Beva-Teknik AB, Linköping 44 
Champion Radio, Stockholm 8 
Champion Radio, Stockholm 10 
'Champion Radio, Stockholm 42 
Champion Radio, Stockholm 44 ' 
Champion Radio, Stockholm 50 
Champion Radio, Stockholm 50 
Cosmocord LTD, England .......... 39 
Eia Radio, Stockholm . . . . . . . . . . .. 46 
Eklöf, Firma, Ernst, Stockholm . . 46 
Ekofon Ingenjörsfirman, Stock-

holm ......... ... ....... . ..... . .. .. 48 
Elektroutensilier AB, Akers-Runö 47 
Elektronikkontroll, Bromma . .. ... 48 
Elektronikbolaget, Stockholm .... 52 
Elektriska Instrument AB Elit, 

Stockholm ....................... . 
Elfa Radio & Television AB, Stocl<-

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

holm .............................. 5 
Etronik, F:a, Näsby Park .......... 50 
Ferner, Erik, Bromma . . . .... .. ... 43 
Ferner, ~rik, Bromma ... ..... .. .. 14 
Fertoton Radio AB, S}ockholm .. 45 
Gylling & Co, Stockholm .......... 11 
Hefa, Stockholm .................... 10 
Hermods, Malmö .. . .. . . . . . . . .. . . . . 8 
Impuls AB, Stockholm ......... . .. 38 
Isolco Trading, Bromma .......... 45 
Köpings Tekn. Inst., Köping ...... 50 
Lagerkrantz, Johan, Stockholm .. 9 
Magnetic, Ingenjörsfirma, Stocl<-

holm ......... . ..... ............... 48 
Mätapparater F . A. B. Svenska, 

Enskede ...... . ....... .. .... . ....... 50 
Nordisk Rotogravyr ..... .. ........ . 40 
Nordisk Rotogravyr .......... ...... 46 
Olympia Radio, Stockholm ........ 38 
Orlon Fabrik & Försäljnings AB, 

Stockholm ........ ........... .... . 42 
Palmblad, Bo, Stockholm . ........ . 46 
Palmblad, Bo, Stockholm 47 
Palmblad, Bo, Stockholm ........ .. 48 
Palmblad, Bo, Stockholm .......... 50 
Philips, Stockholm . . .. . . . . . . . . . . . . 6 
Radio Elektro, Importfirma, Upp-

sala ................................ 12 
Reinius & Co AB, Stockholm .... 12 
Richter, F:a, Stockholm . . . . . . . . .. 12 
Standard Radio, Bromma .......... 37 
Svenska Elektronrör, Stockholm .. 13 
Siemens AB, Stockholm .. _.. . . . . . . . 36 
Sonoprodukter AB, Stockholm .... 4 
Telefunken, Stockholm ............ 49 
Telex, Ingenjörsfirma, Göteborg . . 42 
Teleinstrument, Bromma .......... 41 
Teleservice, Falkenberg ......... . 46 
Tillqvist, Hugo, Stockholm ........ 12 
Triga AB, Stockholm .............. 51 
Universalimport AB, Stockholm .. 2 

RADIAN NONSER 
Till salu: 4 st. radiostationer, Aga Baltic 

med manöverenhet och hörtelefoner till salu 
eller bytes mot bandinspelare. Svar till "Sän
dare-Mottagare", denna tidn. f. v. b. 

Till salu: Trafikmottagare BC-348-R med 
nätaggr. och S-meter i utm. skick. 450: - kr. 
Svar till "BC-348R", denna tidn. f. v. b. 

Till salu: Selsynelement 25: -Ipar. Telefun
kenomf. spurplus 1 st. 24 V 3 A till 280 V 0,15 A 
20: -,1st. 24 V 2 A till 280 V 0,1 A 15:-. 
L. Trangius, Frösön 4. 

10 
, 

punkter 
som talar för' 

JBASIF magnetolonband 

o 
8 
e 
o 
e 
G 
o 
o 
o 
~ 

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

Det är okänsligt för fukt och lagring. 

Det är ' oantändligt. 

Kopieringseffekten är ohörbar. 

Det har hög känslighet och ger god frekvenskarakteristik 

Låg klirrfaktor. God dynamik. 

Utmärkta raderingsegenskaper. 

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

Kartongen har praktisk svängkassett. 

Praktiska detaljer och tillbehör: 

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

Ingen 
bällre 

magnelofon ar 
än sill lonband 

Välj därlör 

BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG 
Representant : 

AKTIEBOLAGET TRIGA 
GÖTEBORG * STOCKHOLM 
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Nytt från SOLARTRON ! 

OSCILLOSKOP för 

SOLARSCOPE CD 513 

* För likström och HF 

* Direkt avläsbar i tidsenhet 

* Direkt avläsbar i V 

* Hög känslighet 

Frekvensområde: 0-10 MHz 

Känslighet : 1 mY/ cm 

Sveptid: 0,1 ,as/ cm-lOO ms/ cm 

* 
OSCILLOSKOP CD 518 

Frekvensområde: 0-5 MHz 

Känslighet: 0,4 resp. 10 V/ cm 

Tidsmarkering: 1 MHz o. 100 kHz 

Tidskalibrering: sinusvåg 1 MHz 

1% 

* Voltmeter för y-värdet * För likström och HF 

Övriga instrument ur Solart rons program som våra kun

der ha visat ett stort intresse för är bl. a .: Voltmeter VF 252 

för mycket små spänningar (2.o,aV över ett stort frekvens

område. 

PULSTEKNIK 

HÖGA FREKVENSER 

HÖGA ANSPRÅK 

SOLARSCOPE CD 514 

* Stor band bredd 

* Direkt avläsbar i tidsenhet 

* Direkt avläsbar i V 

* Hög känslighet 

Frekvensområde : 5 Hz-9 MHz 

Känslighet: 30 mV / cm 

Tidskala: 0,2 ,as/ cm-50 ms/ cm 

* 
OSCILLOSKOP CD 568 

Frekvensområde : 0-5 MHz 

Känslighet: 0,4 resp. 10 "V/ cm 

Tidskalibrering: sinusvåg med 10 

kHz, 100 kHz och 1 MHz 1 % 

* Inbyggd tidsfördröjning 

• Pulsgenerator OPS 100 C 

• Bredbandsdämpsatser CR 561 

• Faskänslig rörvoltmeter YF 252 

• Stabiliseringsaggregat SRS 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
MJlTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

Barnängsgatan 30 - S T O C K H O L M Sö. - Telefon 449760 


