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-JONES FLATSTIFTSKO'NTAKTER. 
oöverträffade i tillförlitlighet och precision 

CINCH . 

På beställning: 

Från lager: 

Serie 300 (miniatyr) max. belastning 10 amp per 
kontaktelement, j för chassi- och sladdrnontage , , 

ävensom försänkt chassimontage med följande 
antal kontakter: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24 och 33. 

På be'ställning: 

15, 21, 27 och 30-poliga i ovanstående utföran
den, förutom ett flertal andra utföranden. 

Serie 2400 max. belastning 15 åmp per kontakt
element med 2, 4, 6, 8, 10 'och 12 kontakter i ett 
flertal olika utföranden. 

RORHÅLLARE 
ITI. ITI. 

" 

Rörhållare - av högsta kvalitet - såväl av ba
kelit som glimmerbakelit och ker~mik med Iton
takter av mässing, fosforbrons eller berylIium
koppar. 

Su1;lminiatyr-rörhållare ett flertal typer även
som rörhållare för »tryckta kretsar». 

I övrigt CINCH:s stora program av kontakter, 
kontaktmaterial och andra elektriska kompo~ 

nenter. 

eARTER OMFORMARE 
På beställning: 

Omformare för såväl batteridrift (5,5, 6, 12, 24, 28, 32 och 64 volt), 
som för nätanslutning. 

Likström till likström 
Dynamotor i ett flertal utföranden 
MagmotQr 
Genernotor i ett flertal utföranden \ 
Utgångsspänningar : från 6 volt upp till 1000 volt. 
Utgångsströmstyrkor: från 30 mA upp till 50 amp. /, 

Likström till växelström 
Super Converter 40-150 watt _utgångseffekt 
Heåvy Duty Super ConvertE~r 200-250 watt utgångseffekt 
Custom Converte_r 300-500 watt utgångs effekt 
Inductor Alternator 

/U ' Fl' " ," . . .... 

. NMIJSAL MP'OIJT · 
AKTIEBOLAG STOCKHOLM 

G~neralagent för: 

HOWARD B. JONES DIVISION 
CINCH MANUFACTURING CORPORATION 

, 

CARTER MOTOR COMPANY KRONOIERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEL 520685, 
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B,URCiESS 
BATTERIER 

oöverträffade 
i kvalitet 

BURGESS 
tillverkningsprogram 

omfattal- batterier 

för portabla 

radioapparater 

(såväl glöd- som 

anodbatterier ), 

instrument- och 

industri batterier 

samt foto-flash

batterier 

Begär katalog och 

prislista på samtliga 

BURGESS batterier 

När det gäller kvalitetsbatterier 
begär BURGESS batterier 

Lagerföres och försäljes av 
Generalagenten 

ELFA Radio & Television AB 
Holländargatan 9A - STOCKHOLM C 

Tel. 207814, 207815 Postgiro 251215 
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Nya mellanvågs sändaren i Nacka invigd 
" \ 

De första dagarna i mars i år 
togs den nya 150 kW mellan
vågssändaren i Nacka i ,drift. 
Den kommer att ersätta den 
numera föråldrade sändaren i 
Spånga. 

Dm nya r~ndr~diosändaren i Nackal är helt 
insprängd i berg, och det enda man ser av 
stationen är de två 193 m höga masterna. Sän-

l Se Stockholms nya rundradiostation, RADIO 
och TELEVISION 1955, nr 1 s. 13. 

Från invigningen av rund
radiosändaren i Nacka. Från 
vänster : Chefen för Radio
tjänst Olof Rydbeck, pro
gr,amdirektör Sven J erring, 
kommunikationsminister 
Sven Andersson, generaldi
rektör Håkan Sterky och 
överingenjör Erik Esping i 
Telestyrelsen. 

darrummet i berget upptar en volym av 70 X 
ll X5 m. Utrymmet är up~delat i fyra sektio
ner; två sektioner går åt för sändarna, en för 
kraftförsörjningen, en sektion ,disponeras av 
personalen. 

Nacka-sändaren kommer att sända på sam
ma frekvens, 773 kHz; som gamla sändaren 
i Spånga men kommer att köra med 150 kW. 
Genom de två antennmasternas placering er
hålles viss riktningsverkan in mot land, så att 
effektivt utstrålad effekt in mot Stockholm 
blir ca 250 kW. 

Stradivarius -ler 
igenkännande ... 

. . . den utsökt fulländade tonen, 

110m mästaren trollar fram på sin 

Stradivarius, återger - Audiotape ton

"band lika 8uveränt. Audiotape är 

kvalitetsbandet, som musikens konst

närer och kräsna finsmakare väljer 

för sina inspelningar - en garanti 

för att de åter kan 

spela upp "origi

nalljudet" • 

,_-

FÖR 25 ÅR SEDAN 
/ 

Ur PR nr 4/31 

POPULÄR RADIO nr 4/ 1931 hade en kritisk 
ledare »Herr Rabe bromsar», där tidningen 
går till storms mot radioprogrammens torftig
het, och där man kritiserar dåvarande radio
chefen, herr Rabe, för att han inte var hågad 
att anamma ett förslag alt använda tonfilmen 
i rundradions tjänst. Detta var de första 31h
tydningarna om »konserverade» program ~om 
ju sedermera blivit så allmänna genom till
komsten av den magnetiska inspelningstekni
ken. För 25 år sedan fanns det emellertid inte 
sådana tekniska möjligheter, men PR ansåg "då 
att samma teknik som användes vid ljudfilm 
borde kunna tillämpas för att dryga ut kvälls
programmet med konserverade aktualiteter 
som inträffat på dagen. 

»Man skall inte beröva radion dess tjus
ning, som ligger i den ögonblickliga överfö
ringen»~hade programchefen invänt. »En ljud
films-utsändning måste bli en nödfallsåtgärd 
och ingenting annat», dekreterade han. 

Kommentarer överflödiga. En sak må dock 
sägas: håglöshet och brist på framsynthet 
när det gäller att utnyttja radioteknikens möj
ligheter har alltid och kommer alltid att kri-
tiseras i denna tidskrift! " 

»Telegrafera till månen» är rubriken på en 

Audiotape finns hos Er radiohandlare 

till n y a a ä n k t a p r l a e r 

Genom att få med över
tonerna gör Audiotare 
insp-elningarna mera "le
vande" och återger elt 
utomordentligt stort ton
område. Audiotape hor 
lägsta möjliga brusniv6 
och ingen slipverkan. 
Audiotape är tonbandet 
för kvalitetsinspelningar. 

4 

.ulu:liotape 
Sonoprodukter -

Göteborg STOCKHOLM Malmö 
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EIFA -nytt 

FM-mottagare 
med tryckt lednings
dragning i byggsats 

-. 

• Med .denna nya ~E LE A -konstruktion bygger 
., 

• Ni en FM-mottagare för. dubbelprogrammet 

• i Hi-Fi-klass på c:a 2 timmar 

HEATH:s 

,. 

Harmonisk Distortionsmeter 

Modell HD-1 

Tekniska data: 
Frekvensområde: 20 p/ s till 20060 p/ s uppdelat 

på tre områden. 
Distortionsmätområden: 0-1, -3, -10, -30, 

-100 % fullt· utslag. 
Voltmeter: 0-1, -3, -10, -30 volt fullt utslag. 

Ingångsresistans: 300 Kohm. 

Minimum ingångsspänning för distortionsmät
ning: 0,3 volt. 

Utgångsspänning för 2,5 volt. 

Noggrannhet: 
Voltmeter: 5 % av fullt utslag. 
Distortionsmätning: 5 % av fullt utslag. 

Rörbestyckning: OA2, 6X4, 5879, 12AT7, 12AX7 
och 12BY7. 

Nätspänning: 105-125 volt 5~ p/s. 

Pris netto kr. 485:-

Generalagent för Skandinavien: 

ELF A RADIO & TELEVIS·ION .. AB 
Holländargatan 9 A - S T O C K H O L M C - Tel. 207814, 207815 - Postgiro 2512 15 
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Ny serie rörhållare till ko"nkilrrenskraftiga priser 

EDISWANs nya prisbilliga serie rörhållare för 

nova I rör och miniatyrrör är avsedda alt an

bringas antingen ovanpå eller under chassiet. 

Skärmbu'rkar 

avsedda för rör

hållare montera

de ovanpå 

chassiet låse'r 

direkt på fäst

ringen, varför 

inga 'speciella 

fJänsar erfordras. 

härför. 

EDISWAN 
~~lI.n( 

Specifikation 
Stommen: Av nylonuppblandad 

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

terade, preparerade för lödning. 
Skärmkåpa : Förtent stål. 

radio, television and , 
electronic -cornponents 

Generalagent för Sverige: 

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

r"H E E D I SON S WA N ELECT R I C COMPANY lTD - Medlem . av A.E.1. Group of Companies 

155 Charing Cross Road, london WC 2, England 

, 

»Hi-fi-högtalare» år 1931. 

annan artikel i samma nummer. I ingressen 
står det: »Hittills har man bestänit hävdat, 
att det är absolut- omöjligt för jen radiosignal 
att tränga igenom Heaviside-skiktet, vilket 
omger jordklotet och reflekterar radiovågor
na». I artikeln sägs det vidare: »- Ingen vet 
för närvarande vilket slag av radiovågor, som 
skulle kunna genomtränga Heaviside-skikteh 
Det kan vara S"metersvågor, S:-centimetersvå
gor eller kanske S-millimetersvågor. Ingen vet 
någonting därom, ty ingen har försökt sig på 
det experimentet. Men finns det möjlighet att 
med radiovågor tränga igenom Heaviside
skiktet, så skulle det utan svårighet kunna 
gå att sända en signal t.ex. till månen och få 
signalen reflekterad därifrån igen.» Detta var 
alltså 1931. I nr 3/ 1946 rapporterades i PO
PULÄR RADIO om radarkontakt med må
nen, och numera vet man ju att det just i om
rådet menan 10 m och l cm finns ett »föns-

/ 

f----------------------------------------------------------------------------------~--------------------, 

Standard
Oval
Bredhands
Pelar
Reflex
Sekundär-

FUR HUGA KRAV NJlR DET GJlLLER 

•• 

I vårt tillverkningsprogram ingår även bl. a. basrellexlådor 
skilda utföranden. Speciella konstruktioner på begäran. 

- Säljes genom radiogrossisterna -

-. 

2 1/2" -15" 

2"x3"-7"xl0" 
6",8", lO" 

25,40,60W 
2-30W 

5",6",8" 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 
STOCKHOLM - FITTJA Tel. 46 71 10 (växel) 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 



• • • instrumenten med de stora fördelarna 

När en apparat eller en panel skall byggas, diskuteras ingående de olika 
enheterna. Detta gäller i allra högsta grad de ingående panelinstrumenten 
därför att det är ytterst viktigt att just få instrumenten med de stora för~ 
delarna och de rätta egenskaperna. 

Härvid måste hänsyn tagas till: 
Dimensioner, kvalitet och utseende, pålitlighet och noggrannhet, 
snabb leverans och ett lågt pris samt om leverantören kan 
lämna god s.ervice. 

Ibland äro kraven betydligt skärpta, varvid kunden ford-
rar att instrumenten skola vara stöt- och skaksäkra, 
kunna tåla temperaturer från _30° e till + 45° e, 
kunna tåla tropikernas fuktiga heta luft eller ett 
stridsflygplans våldsamma hastigheter - och 
ända alltid visa rätt. 

F:a Muller & Weigert tillverkar en typ
serie instrument vilka täcka alla nu
tida kruv, antingen det gäller van-
liga standardinstrument eller 
skärpta krav enligt militära 
önskemål. 

Dimensioner 

Rektangulära Runda (flänsdiam.) 

45X45 
72x72 
85x85 
96x96 

110x1l5 
144xl44 
192x192 

63 
83 

100 
130 
160 
188 
225 

Vi stö gärna till tjänst 
med alla upplysningar ach snabba 
leveranser ske frön ett välsorterat lager. 

E L E K T RISKA INSTRUMENT 
Artille!:igatan 85, Stockholm, Telefon 675715 - 16 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4- - 1956 
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~!lBEL5UK~!!:=J'er 
b eett ~,... tt · ger a . re mo agnIng 

Riktbara U KV • antenner I Rundupptagande U KV • antenner 
för effektiv och störningsfri mottagning. Den raka dipolens höga känslighet 
för från sändaren kommande UKV-signaler och god förmåga qtt avstöta från 
sic!orna kommande störvågor gör dessa antenner överlägsna även på stör- 1 
ningsrika platser med låg signalspänning. För kabel meQ 240-300 ohms imp . . 

• Dessa antenner är lika känsliga för signaler 
från alla riktningar. Utmärkta för platser 
med goda förutsättningar för mottagning 
från flera riktningar. 

===:::::::;--------"-------

Fönsterantenn med vridbar ' diPOl av hög- 1- '" I 
glönspolerad lättme'tall. En utmärkt antenn \ . ~ .. 
för god lokal mottagning. Fäste för lätt ~ 
montering på fönsterkarm eller vägg. Iso- ~ 
lator med inbyggt överspänningsskydd. • \~ II 

Fönsterantenn, utförd som 
vidstående, men med rund 
dipol för mottagning från 
alla riktningar. 

A5-484O Riktpris 21 : 50 A5-404O Riktpris. 21 : 50 I:=!J 
~~-~----

Takantenn. Dipol av 10 mm lättmetall rör 
med kraftigt fäste för montering på mast. 
En god antenn, vars placering ger god av
skärmning även mot underifrån kommande 
störningar. Antennen eloxerad mot korro
sion. Isolatorn av högvärdig trolituI. . 

• 

• 
I 
• 

T akränneant~nn, utförd 
som vidstående, men med 
rund dipol för mottagning 
från alla riktningar. 

A5-484O D Riktpris 23: 50 

Takantenn, utförd som 
vidstående, men med 
rund dipol för mottagning 
från alla riktningar. 

A-5-4004 . Riktpris 32: - A5-4S40 M Riktpris 21: 50 

-----·I~--
Takantenn med dipol och reflektor. Elemen- Kryssdipol, bestående av 
ten utförda av 10 mm rör av lättmetall, • två vikta dipoler. En ut-
monterade pö tvärbom av 17 mm 6-kant- 1 märkt antenn för god 
rör. Säkert mastfäste för upp till 52 mm mottagning från flera 
mast-0. En utmärkt UKV-antenn med hög sändare. Lev. komplett 
spänningsvinst och god riktverkan mot bak- med anpassningsledning. 
ifrån kommande störningar. _ 

A5-4016 Riktpris 48:- • 
I 

A5-4Q08 Riktpris 68:-

Antenn för längre distanser 
Takantenn. Med dipol, ' reflektor och direktor. Utförda av 10 mm lättmetall
rör. Elementen monterade på stabil tvärbom av 17 mm 6-kants profilrör. Mast
fästet passar mast med upp till 52 mm 0. Antennen rekommenderas för ef
fektiv och störningsfri mottagning även på långa distanser från sändaren. 
ReHektor och direktorelementen ger hög spänningsvinst och god riktverkan, 
varigenom såväl bakifrån som från sidorna kommande störvågor under
tryckas. Antennens placering ovanför taket ger dessutom god avskärmning 

• även mot .underifrån kommande störningar från mopeder och andra störan
de fordon. Helt av lättmetall, eloxerad mot korrosion. Isolatorn av högvärdig 
troiituI. AS 4032 Riktpris 62:
Samma' antenn i 2-våningsutförande för god mottagning på extra långa di
stanser och på andra platser där man av olika skäl har svårt att uppfånga 
UKY-sändningarna. A5-4064 Riktpris 124:-

Generalagent------------------------------~------------------------------------~-------

AB GYLLI.NG & Co 
8 

STOCKHOLM 
Stadsgården 
Tel. 449600 

GÖTEBORG 
Husa,gatan 30 - 32 

Tel. 115890 

MALMÖ 
Östergatan 21 

Tel. 15610 
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I 
Rätt tid 'att anskaffa instrument 

Rätt instrument: iNOIRIDrmlEINIDIE 

NORDMENDE Universal-Oscilloskop 
UO 960 

Senaste nytt! 
Detta är ett oumbärligt instru
ment för TV- och UKV-servicen, 
det bästa oscilloskop den an
språksfulle servicemannen kan 
önska. 

Med inbyggd spänningskalibra
tor, som medger direkt avläs
ning av spänningen topp-till-topp 
för kontroll mot av fabrikanten 
uppgivna schemavärden. 

UO 960 har 5-faldig förstoring 
av tidsaxeln, varigenom varje 
del av denna kan analyseras. 
TV-signalen kan därför ytterst 
noggrant kontrolleras beträffan
de t. ex. bild- och linjepulser. 

Med katodstrålerör OG 10 med 
100 mm diam. Instrumentet ger 
en utomordentlig bildskärpa. 

Pris kr 1.485:-

Levereras komplett med testhu
vud typ 959/70 med kabel och 
testspets. 

NORDMENDE Oscilloskop 
F09S9 

Pris kr 985:-
Detta ascillaskop uppfyller prakt! skt 

taget alla fordringar man ställer på 

ett sådant instrument för både service

ach laboratoriebruk_ I TV-tekniken 

fardras att spänningar av varierande 

vågfarm och amplitud skall kunna rik

tigt avbildas på oscilloskopets skärm _ 

Genom den stora bandbredden och 

det frekvenskompenserade teslhuvudet 

med dämpsats .uppfyllas dessa ford

ringar. 

Generalagent: 

AB GYLL,ING & Co 
Stockholm Göteborg Malmö 

Postfack 4013 - Tel. 449600 Husargat. 30-32 • Tel. 175190 Östergat. 27- Tel. 15610 
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NORDMENDE ~~~~~nerator Pris kr 985:-
För undersökning och trimning av TV-apparater är Nord
mende svepgenerator ett oumbärligt instrument, som uno 
derlättar arbetet och ger väsentlig tidsbesparing. I fär
bindelse med oscilloskopet används den för alt kontrol
lera häg- eller mellanfrekvenskurvor på TV- och UKV
apparater. Den används bl..a. också för avstämning av 
tonmellanfrekvensen på en TV-mottagare till exakt 5,5 
MHz, tack vare att den innehåller en kristalloscillator 
för denna frekvens, samt som provsändare för frekvenser 
från 5-230 MHz. 

NORDMENDE :;~n;~;nerator Pris kr 1.285:· 

Ett oumbärligt instrument för TV-servicen. Alla de vanligast 
färekommande justerinllarna och kontrollerna av- såväl 
bild som ljud kan utforas, oberoende av om sändning 
pågår eller ej. Nordmende TV·signalgenerator används 
fär kontrollering och justering av bild läge, -bildbredd, 
bildskärpa och linearitet, justering av jonfälla, kontroll 
av lågfrekvensen, tonmellanfrekvensen, oscillatorfrekven
~en på alla kanaler och synkroniseringsegenskaperna, 
justering av bildfrekvens och linjefrekvens, kontroll av 
ljudmellanfrekvensens inverkan på bilden och bildmodu
lationens inverkan på ljudet. 

9 • 
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\ ter» i Heaviside-skiktet, genom vilket radio-

o ~ ~ ~ i. kri8tallmikro/on~r 
vågorna kan tränga ut i världsrymden. 

En första antydan om hi-fi-tekniken fanns 
det i en artikel med den långa rubriken -
»Ett större membran ger mångdubbelt bättre 
ljud i högt.alaren och kan göra den magnetiska 
typen lika god som en dynamisk». D~n be
skrivna högtalarkonen hade en diameter av 
62 cm (!l. »Det har visat sig att t.o.m. de 
billigaste och enklaste magnetsystem kunna 
ge förbluffande goda resultat med ett stort 
konmembran», säger artikelförfattaren. 

för förstärkaranläggningar 

grammofoninspelning 

bandinspelning 

amatörradio 

MIC 35 

33:-
MIC 36 

85:-

... leder utvecklingen 

Generalagent: 

MIC 16 

2.75:-

ACOS- prod ukler na 
skyddas genom palent, 
patentansökningar och 
inregistrerade varumär
ken i alla lönder_ 

TV-DX 

ELEKTRONIKBOLAGET ·AB 

Månadsrapporten från fotograf B Pettersson 
i »TV-DX-aryd» (= Skillingaryd) berättar om 
TV-DX i samband med norrsken den 3 mars_ 
Denna dag erhölls kl. 13.55-19.40 en mängd 
synkpulser på kanal 3 och 4, tidvis även på 
kanal 2. Dessa korta glimtar gav inte »läs
bara» bilder utan endast »fladder» och ett 
enda sammelsurium av bildstumpar. Fotogra
fierna visar bildskärmens utseende dels med 
»norrskensfladder», dels utan. 

Barnängsgatan 30. - STOCKHOLM SÖ. - Telefon 449760 

COSMOCORD LIMITED, ENFIELD, MIDDLESEX, ENGLAND Ä ven på band II kom det in mängder av 
stationer, exempelvis de svenska UKV-statio-

Bandspelare~ i toppklass 
för hem, skola och företag 

Lätt och behändig -
den idealiska reportageapparaten 

Lättmanövererad spårväljare 
den enda bandspelaren som medger 
in- och uppspelning av band '!led både 
ny och gammal spårstandard 

-PROTON 

Bandspelaren för alla 

c •. Lägsta pris !ör";högsta ljudkvalitet 

o 

Generalagent : HEDMAN &. PALSSON AB 
Stureplan 4-STOCKHOLM-Tel 615520 - 615525 

.\ 
.J 
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General Radio 
presenterar si., nya kombinerade 

• millivolt-
• • • mlcro-~Icr~amp-" meter 

• mega-megohm-

Specifikationer 

likspänning: 6 mätområden från 30 mV 

till 10 V 

Strömmätning : 20 mätområden 

från 1 m A till 3X1O-13 A 

Motståndsområden : 300 K ,Q 

till 10 13
,Q 

Ingå"ngsresistans: 1O-14
,Q 

Extra uttag möjliggör instrumentets an

vändning som en känslig likspänningsför

stärkare för drift av 1 mA - 5 mA registre
rande instrument 

Pris kr. 2.990:- Typ 1230-A, 

Förstärkare-Elektrometer 

\. till rimligt pris "I 

Ett högkänsligt instrumen~1ör mätning av extremt låga 

likspänningar, strömmar och laddningar 

Telefon 

Växel 63 07 90 * 

, 

~ 

Begär våra specialbroschyrer 

johan Lagercrantz 
RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 

* 
Värtavägen 57 
Stockholm O 
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Komplett byggsats innehållande 
samtliga detaljer för byggande av 
den FM-tillsats som beskrivits i nr 
12/1955 av Radio & Television, _ 

kronor 90:-. 

Färdigkopplad avstämningsenhet, 
mf-transformator och kvotdetektor
filter till samma tillsats 

. kronor 68:-. 

TV 
Gelosos byggsats till TV-mottagare, 
växelst.römsansluten, utrustad med 
kanalväljare. De svåraste enheter
na är färdig kopplade. Utförliga rit
ningar och beskrivningar medföljer. 

Pris komp!. med 17" bildrör 875:-. 
Med 20" bildrör , 950:-. 

AM 
Vi kan erbjuda spolsystem, FM-en
heter, mf-transformatorer, linjalska
lor och andrg Görlerdetalje~ för 
mottagartillver~ning. Begär våra 
broschyrer. 

Vi är generalagenter för firma Hans 
Grossmann, Hannover, världsbe
kant tillverkare .(IV fininställnings
skalor. Vi sänder gärna vår nya 
broschyr över dessa skalor. 

Några prisexempel : 
Skala, 120 mm 0, utväxling 1: 10, 
grov- och fininställning, 

- kronor 27: 20. 

Skala, 65 mm 0, graverad alumi
nium, med utväxling 1: 10, 

kronor 21 : -. 

* 
ELEKTRONIKKONTROLL 

BROMMA 
TEL. 262224 - 267710 
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TV·mottagarens bildskärm med (undre bil· 
den) och utan (övre bilden) »norrskensflad· 
der». Foto: B Pettersson, Skillingary~. 

nerna, danska, finska, tyska, engelska och 
franska stationer. 

Annars har under februari Italien och 
Schweiz gått in bäst på band I. Även Tysk. 
land har skymtat någon gång och likaså ryska 
bilder. Den nya dansk~ TV-stationen på Fyn 
har kommit in, bl.a. den 3 -februari. Schweiz 
och Italie~ har varit livligast kl. 11.00-12.00 
samt Schweiz vid 17.00-18.00·tiden. 

Bärvågen på kanal 2 i sydvästlig riktning 
ligger fortfarande inne här. Den släppes i 

, allmänhet på kl. 18.00; men påslaget varierar 
en halvtimme- fiire eller efter kl. 18.00. Bär-, 
vågen ligge\- på ungefär en timme till om· 

kring kl.' "19'.OQ. 
'Ny testbild' uppenbarade sig på kanal 4 

den 27/ 2 'kl. 17.30. Den föreställde ett trapp· 
steg från bildens vänstra nedre hörn och upp
åt. Ingen text. Den andra sågs den 28/ 2 kl. 
9.30. Bilden föreställde ett par granar på var· 
dera sidan och i mitten något som såg ut som 
ett moln. Ingen text. 

FM-DX 

Från Örebro meddelar Anders Gunnarson att 
han den 6/ 3 fick in engelska och tyska FM· 
stationer, tidvis med god styrka. Den 22/ 2 
kom en dansk sändare in på 99,3 MHz (Bom· 
holm), den 29/ 2 England och den 2/ 3 Ryss
land på ca 99 MHz. Den 3/3 kl. 21.30-22.30 
lät det som på kortvåg på UKV·bandet, det 
kom in mängder av engelska, tyska och ryska 
stationer (antagligen norrskeris.DX; se TV· 
DX·rapporren ovan. från Skillingaryd). 

Herr Gunnarson efterlyser data för nya TV· 
stationer och en förteckning över europeiska 

TV ·sändare.1 

Från Klintehamn på Gotland kommer en 

1 En sådan lista finns i 'RT:s radiohandbok 
1956, där det för övrigt finns en hel d.el fina 
tips för FM· och TV·DX-are. Red. 

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

Högkänsliga UKV - mottagare 
inkomna: 95 - 150 MC 
R 1392. Med 13 rör för området 95-150 
MC. Med instrument, 195:-. 
R 1132. För området 100-124 MC, 140:-. 
Bägge- lämpliga för Program II-bygge. 
R1155 Trafikmottagare 
(Royal Air Forces' typ) Frekv.-område 16-
4000 meter, med några avbrott. Levereras 
trimmade och testade. Med anslutnings
kontakt och schema. Kr. 325: - brutto. 
Störningsskydd för radio. Metallåda 
med 4 kraftiga drosslar (1.5 KW) 9: -. 
Koaxialkontakter billigt' 
Typ PYE för 75 ohm. Kr. 2: 50 per par. 
Radaroscillograf med 7 rör + 6-tums 
VCR 517. (TV-rör), endast Kr. ll5:-. 
4 st. 75 watts sändarerör, typ 162.5 
i originalkartonger, endast Kr. 18: -. 
BC454 miniatyr trafikmottagare 
med 6 st. 12 volts stålrör. För 3~ MC. 
Kr. 115: -. Samma men för 6-9 MC 115: - . 
6 AG 7 Det idealiska oscillator- och frek
vensdubblarr'öret. Fabriksnytt. 2 st. endast 
Kr. 16:-. 
Ol;ekondensatorer 4 MF: 
2000 Volt, 13: 50. 1200 Volt, 10:-. 
URANSÖKARE levereras. Fabriks
nya och av modern~ste tilverkning. 
VR 150 stabilisatorrör 10: - per st. 
VR 105 stabilisatorrör 10: - per st. 
Minsökare realiseras: 2 st. Kr. 25:-. 
Rör: 832 A 23: 50; 826 125 wattstriod 2 st. 
15: - ; 955 A cornrör 5: - ,; 9004 diod 3:-; 
2051 Tyratronrör 6: -; Kristallmikrofo
ner, ej hållare, 9: -; Strupmikrofoner 
4: - ; Avst.-ratt med fininst. och ljus
hållare 9: -; Telegrafnyckel 4:-. 

REIS RADIO 
Polhemsplatsen 2 GÖTEB~RG 

Ragnar von Reis 
tel. 155833 säkrast 16.00-17.30 

\~------------------~-----------j 

RADIO ~ 
/fan Ni grunderna? ~~ 
Den bllsta metoden att lilra sig 'radioteknik 
- att förstå en radiomottagares och sllndares 
uppbyggnad och verkningssätt - är att re
dan från början genom praktiskt bygge och 
experiment omsätta teoretiska beräkningar 
och förklaringar l praktiken. 

AMATÖRKURS 
~'år Instruktiva och populllra kurs omfattar 
all teori och alla praktiska anvisningar som 
en nybörjare behöver för att bU en sklckUg 
radioamatör. I första brevet Ingår bl. a. en 
grundkurs 'I telegrafi. 

för'fo bretlet 

GRATIS! 
lVi otlgör därefter om Ni 

önskor fortsätto kursen 

eller ej. 

A8 IEVA·TEKNIK •. LlNKÖI'ING 

• Sänd GRATIS första brevet l "AmatlIr-

I 
kurs I ro<lloteknlk och radiobygge samt 
portofritt sVHskort, som jag returne
rar om jag ej önskar fortsätta kursen. 

• 
I 

I 
I 

Namn: 

Adress: 

......... ...... ........ .... ...... ................ 

................................................ '. 
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En' lågf.rekvensgenerator 
från KROHN-HITE IlY"STRUMENT 'Co 

som lämnar både. sinus- ochkantvågsspänning 

0,3 S - S2 ~ 000 pIs 

Krohn-Hite Instrument Co. tillverkar e~ lågfrek

vensge'nerator, typ 420-A, som lämnar både sinus

och kantvågsspänning över frekvensområdet 

0,35-52.0QO pIs. 

Generatorn, som har ett bekvämt.'format, karakte

riseras av konstant amplitud, lågt brum och låg 

distorsion. 

Data: 
Frekvensområde: 0,35--52.000 pIs, kontinuerligt variabel 
i fem dekadomr.åden. 

Frekvensnoggrannhet: Kalibreringsnoggrannhet ± 2 %, 
frekvensdriften är mindre än 1 % (även under uppvärm
oingstiden) och mindre än 0,05 % för ± 10 % ändring i 
nätspänningen. 
Utgångsspänning, sinusvåg: 
Spänning: Max. 30 V, kontinuerligt justerbar och kalibre
rad inom området 0,01-10 V (effektivvärde). 

Amplitud: Konstant ± 1 dB inom hela Jrekvensområdet; 
amplituden ändras mindre än ± 0,25 dB vid ± 10 % änd
ring i nätspänningen. 

Vi har levererat denna generator- tal ett flertal le- uteffekt: 25 mW över 1.000 ohm: Kan även levereras för 
stativmontage 100 mW över 1.000 ohm. 

dande elektroniklaboratorier här i landet och Distorsion: Mindre än 1 % vid godtycklig uteffekt. 
samtliga dessa kunder har förklarat sig synnerli- Brum: Mindre än 0,1 % vid godtycklig uteffekt. 

gen nöjda med desamma. : .. :~., >:'\~ U~~S~J1in~!'.k~tv4;g: . lO . Vtpppspänning. 
to -, '''' •• ", _.. , _ ... j , ..... · . r f ~_. :. ~ .. ,",,~ 

GENERALAGENT: 

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

·R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 4 - J 9 5 6 13 
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SlEMENS 

Utan rör 
uta n batteri 
utan nätanslutning 
klarar vår lilla behändiga 

HF-MUL TIZATA 
spänningsmätningar från ett tiotal millivolt upp till 
1000 V inom frekvensområdet 30 Hz - 450 MHz 
(med och utan likströms-komposant). ' 

V i leverera även högvärdiga oscillografer samt vi
sande och skrivande instrument för ton- och hög
frekvens. 

FABRIKANT: SlEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 
Berlin . Munchen MS/55180 

GENERALAGENT : SVENSKA SlEMENS AKTIEBOLAG 
Mätinstrumentavdelningen 

Stockholm· Göteborg· Malmö ' Sundsvall ' Nor,köping ·Skellefteö·Örebro·Karlstad·JÖnköping·Uppsolo 

\ 

märklig TV-DX-rapport från konstnär Malte 
Fredriksson. Han har sedan UKV-sändning
arna påbörjades i Sverige regelbundet tagit in 
svenska programmet på UKV. Nackasändaren 
hörs alltid med styrka 5, se tab. nedan. Den 
har hållit sig omkring samma styrka utom 
vid kraftigt regn. Snöfall kan ibland ge bättre 
mottagningsförhållanden än vackert väder. 
Dimma ger däremot alltid hundraprocentigt 
bra mottagning. Förhållandena på sommaren 
är gynnsammare än på vintern. 

I Klintehamn hö~s också Hornsgatssändaren, 
ehuru med något sämre hörbarhet (2-4). 
Även de båda danska TV-sändarna på Born
holm på 94,S resp. 99,3 går regelbundet in 
med styrka 4-5. Finska stationer kommer 
stundom in, i synnerhet på sommaren. Samma 
sak gäller tyska stationer och de båda danska 
FM·sändarna i Köpenhamn på 90,8 resp. 96,S 
MHz. Såväl Örebro- som Malmö-sändaren på 
UKV har uppfattats några gånger. 

Märkligast är kanske mottagningen aven 
italiensk ' UKV-sändare, som hördes under två 
timmars tid men sedan gradvis avtog och se
dan dess aldrig hörts av. En holländsk sta
tion har också av lyssnats. 

Herr Fredriksson har en 6·elements rikt

antenn och en 12-rörs FM-radio av fabrikat 
Siemens. Antennen är belägen ca 50-60 fl! 

över havet. 

Hörbarhetsskala för FM-UKV-stationer 

l knappast uppfattbar, mottagningen svårt 
störd av mottagarens eget brus 

2 uppfattbar, sändningen kan följas men med 
svårighet p.g.a. bakgrundsbruset. 

3 relativt; god men störes inte obetydligt av 

brus 

4 god och endast sporadiskt störd av brus 
och andra störningar 

5 fullgod mottagning utan störningar och brus. 

KV-DX 

»DX-låger» i sommar 

Sommarens stora DX-evenemang blir Hackås
lägret under tiden 15-22 juli. DX-Alliansen 
kommer under denna tid att ordna ett riks
möte för alla DX-klubbar inom landet för att 
man gemensamt skall kunna diskutera den 
gemensamma utvecklingen inom klubbverk
samheten för framtiden. De flesta DX-klub
barn a av betydelse är redan anslutna till DX
Alliansen, vilken skall fungera såsom en cen
tral organisåtion och tillvarata DX-arnas 
intresse i olika frågor av större betydelse. DX
Alliansen skall även i fortsättningen orgimi
sera den årligen återkommande mästerskaps
tävlingen samt se till att lokalklubbarnas täv
lingar inte kolliderar med varandra. Ett D'X

märke skall även distribueras. (Se RT nr 

l / 56). 
Hackås är beläget i södra Jämtland, ca 6 

mil söder om Östersund. Närmare upplys
ningar erhålles genom : DX-Alliansen, Rid
vägen 14, Danderyd. 
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BRIMAR T "-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. 

:"T = Trustw orthy 

Ett världsföretags resurser ... 

~ ... .. ~~. 
t~~ - --.....;;::::::::;:.' =. ==::: .. -----

1/111/J1lliill1lll1ll1lllU/IlI"'11 · 

j!lIIl~ '\ 

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

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, sjö~k rörfelen 

från 10 010 till o, I 010. 

BRIMAR T'~-rör: Pålitliga 
Skaksäkra 
Lång livslängd 
Låga priser 

AB Standard Radiofahrik 
JOHANNESFREDSVÄGEN 9-II - BROMMA - TELEFON ~'5 ~9 00 
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Härdplastompressade 

med -försilvrat glimmer 

typ '(iD 1020 

utförda enligt k K V och 
S'E K rekommendationer 

, : ., 
.-t. 

PGD 1020 PGD 1020 PGD 1020 ~ 

är en robust glimmerkondensator i 

klimatsäkert utförande och med 

utomordentligt goda , elektriska 

egenskaper: 

är uppbyggd av försilvrat ~on~en- . _ tillverkas för 300 V = och 500 V = 

• Låg förlustfaktor 

• Hög isolationsresistans 

• Liten temperaturkoeHicient 

• God kapacitansstabilitet 

satorglimmer av högsta kvalitet som 

om pressas med glimmerfylld feno

plast. Fäständarna av 1 mm ' kop

partråd är anslutna till glimmerbla

den genom en speciellt kontaktsä

ker konstruktion. Kondensatorerna 

är efter ompressningen impregne

rade i ett fuktskyddsvax. 

De flesta standardvärdena lagerföres för omgående leverans. 

AKTIEBOLA-GET RIFA 
Tel. Stockholm (010) 262610. ULVSUNOA 1 - elt L M Ericsson-företag 

driftspänning och med kapacitan

ser "från 22 pF till 1 ()()() pF i stan-

- dardvärden med ± 5 % tolerans. 

På begäran kan kondensatorerna 

vid leverans i st~rre kvantiteter 

även erhållas med andra toleran-

ser. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 



RADIO· OCH TELEVISIONSTEKNIK 

Omslagsbilden 
för detta num
mer visar en 
TV-utrust
ning, inmonte
rad i en heli
kopter och av
sedd för tra
fikövervak
ning. Se ar
tikel på sid. 21. 
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I kommande nummer: 

Faslinearitet i TV-mottagare D 
Visardiagram för kretsar med 
parallellkopplade impedans~r D 
Byggbeskrivning för bredbands
oscilloskop med 5" bildskärm 

ELEKTRONIK 
BADIO OCH 

TELEVISION 
AMATÖRRADIO 

R E D A K T Ö R. J O H N S C H R Ö D ER 

Statsmannavisdom eller vad? 

D en 2 mars framlade kommunikationsminis
tern sin med stor spänning emotsedda propo
sition till riksdagen om den svenska televisio
nen_ Propositionen omfattar ett häfte på 60 si
dor men inehållet är inte vidlyftigare än att 

det skulle kunna sammanfattas i följande två 
meningar: 

l) Radiotjänst skall ha hand om den sven
ska TY-programproduktionen och får för fort
satta TV-övningar c'a 3,5 milj_ kr i anslag och 
får för inköp av studioutrustning låna 1,2 
milj. kr. 

2) Radiotjänst skall öva sig ca i timme per 
dag - dock ej under sommarmånaderna; för 
alt få se övnings programmen, som endast 
skall utgå -över en TY-sändare i Stockholm, 
skall TY-publiken betala 25: - kr per kvartal. 

På stället marsch! 

Alltså: inga nya TY·sändare, inga reguljära 
program, inga nya programledningar och inga 
riktlinjer för framtiden. Endast på en punkt 
finner man ett positivt ställningstagande, kom
munikationsministern säger sig nu ha slutat 
med att överväga om televisionen skall infö· 
ras i Sverige utan har börjat övergå till att 
fundera på hur det skall ske. Alltid en ljus
ning! Man gläder sig innerligt åt detta, att 
landets kommunikationsminister efter fem års 
utredande och funderande på det svenska tele
visionsproblemet äntligen kommit så långt på 
väg! 

Men när kommunikationsministern börjat 
komma på sådana tankar hopar sig bekymren: 
den statsfinansiella situationen hindrar att 
man sätter igång med att investera något 
nämnvärt ifråga om televisionen. Yi har enligt 
hr Andersson helt enkelt inte råd att nu starta 

en svensk TY i större skala. Därför: tills vi
dare på stället marsch! 

Privata TV -utredningen avfärdas 

Näringslivets TY-plan, som , på två år skulle 
ge mer än halva Sveriges befolkning television 
med tre timmars dagligt TY-program för en 
årslicens av 50: - kr avfärdas utan vidare. I 
stället föreslår kommunikationsministern att 
licenskostnaden fördubblas så att den blir två 
eller tre gånger högre än i något annat land. 
Men några reguljära TY-program skall det in
te bli! Avgiften motiveras med att TY-publi
ken i alla fall får vara med om att bevittna 
hur Radiotjänst övar sig att göra TV·program! 

Detta är alltså det statliga motbudet till 
näringslivets TY-förslag. Fördubblad avgift 
men en till ett minimum nedskuren sändnings
tid utfylld av Radiotjänsts övningsprogram. 

I sanningens intresse måste dock medges 
att kommunikationsministern inte är alldeles 
omänsklig! De som inte kan ta in Stockholms
sändaren behöver inte betala 25 : - kr i kvar
talet. Men tio kronor per år kostar nöjet för 
dem att i vardagsrummet ha en tyst och svart 
TY·apparat! 

Kungl. Maj:t bestämmer räckvidden! 

Var går gränsen mellan de områden där man 
skall betala 25: - kr i kvartalet och de om
råden där man skall betala en tia om året? 
Kommunikationsministern har ingalunda för
bisett_den frågan, han föreslår att Stockholms
sändarens räckvidd skall i nådig tågordning 
fastställas av Kungl. Maj :t( !) 

Som känt är ultrakortvågorna rätt nyckfulla 
av sig, och det skall verkligen bli utomordent
ligt intressant för en radiotekniker att få be
vittna hur Kungl. Maj:t fastställer denna 
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gränsdragning! Skall gränsen gå vid l m V/ m 
eller 0,5? Hur blir det i de omöjliga lägena 
nära Stockholm och i de gynnsamma »fält
st~rkeöarna» långt bortåt Mälardalen o~h i 
Dalarna? Skall specialpatruller staka ut grän
serna och hur skall de markeras? 

Utmanande licensavgift! 

Förslaget att i nuvarande läge lägga på TV
lyssnarna avgifter som obetingat måste verka 
avskräckande på den som går i funderingar 
att skaffa sig TV-mottagare kan omöjligtvis 
vara välbetänkt! Just i början aven blygsam 
TV-verksamhet, baserad på okvalificerade pro
gram, måste det väl vara särskilt angeläget 
att man inte avkräver TV-publiken orimligt 
höga avgifter; därigenom görs ju det besvär
liga portgångsföret ännu trögare för en svensk 
TV-verksamhet -i statlig regi_ 

Först när programmen blir av tillfredsstäl
lande kvalitet och omfattning kan det vara 
befogat att ta ut en större avgift; under öv
ningsperioden är det helt enkelt utmanande 
att kräva TV-publi~en på någon betalning_ 
Och de tusenlappar man i början får in från 
de fåtaliga TV-tittarna är ju i alla fall en
dast en droppe i havet i TV-verksamhetens 
ginungagap_ En tia per år som registrerings
avgift för innehavare av TV-apparater så länge 
Radiotjänsts övningsarbete pagar må vara 
hänt, men 25: - kr per 'kvartal verkar direkt 
stötande i varje fall så länge folk har den pri
vata TV-utredningens generösa anbud i färskt 
minne! 

Om det i kommunikationsministerns propo
sition hade sagts att den haft till ändamål 
att på smidigast möjliga sätt ta död på den 
svenska televisionen skulle den osmakliga av
giftsbeläggningen under televisionens »öv
ningsperiod», varit en fullt logisk åtgärd, 
Men när 'hr Andersson uttryckligen sager i 
propositionen att »vi icke bör ställa oss vid 
sidan om utvecklingen inom länder, vilka i 
fråga om kulturell och materiell standard kan 
jämföras med Sverige», och »- att televisio
nen rätt handhavd kan vara ett utomordentligt 
hjälpmedel för att förmedla kulturella impul
ser, upplysning och information», då blir åt
gärden fullkomligt obegriplig. Man får verk
ligen hoppas att riksdagen inte går in för ett 
så olyckligt beslut. 

Om nu Jliksdagen överhuvud taget följer 
kommunikationsministerns förslag! Det finns 
dock ett alternativt förslag med friskare grepp 
på den svenska TV-frågan: den »privata» TV
utredningen. Och ett tredje alternativ antydes 
i en artikel på annan plats i detta nummer. 

(Sch) 
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RT presenterar nytt TV· förslag *: 

Snabbare svensk TV-utbyggnad gt 
Genom en TV -programledning 
Stockholm-Köpenhamn och 
genom ~n delvis samordnad 
TV-programverksamhet i Sve
rige och Danmark skulle en 
väsentligt ökad programtid er
nås utan kostnadsökning i . 
respektive länder. Förlägges 
denna programledning - upp
byggd av mikrovågs- eller me
tervågslänkar i lämplig 
sträckning med utnyttjande av 
höjdsträckningar erfordras en
dast 12 länkstationer. Genom 
att ett antal provisoriska TV
sändare förläggas i anslutning 
till den föreslagna TV -pro
gramledningen skulle god TV
täckning av Mellan- och Syd
sverige uppnås. 

U 'tgångspunkten för varje ekonomiskt bär
kraftig televisionstjänst måste vara en 
programproduktion av tillräcklig omfattning. 
Publiken måste vara övertygad om att den får 
rimligt utbyte aven dyrbar TV-apparat och 
en ev. årlig licensavgift innan det kan bli tal 

' om en expandel'ande televisionsverksamhet. 
Denna synpunkt har beaktats i den av nä-

ringslivets organisationer framlagda TV-ut
redningen l (»privata TV-utredningen»), och 
man har där sökt komma ifrån svårigheterna 
genom att ta till försäljning av programtid 
för att därigenom finansiera en tillräckligt 
omfattande prograJpverksamhet, samtidigt som 
man förutsätter en relativt låg årsavgift 
(50: -). Den »privata» TV-utredningens för
slag är utan tvekan ekonomiskt välgrundad 
och 'skulle - om det accepteras av riksdagen 
- ge den svenska televisionen en god start. 
Möjligheterna för att förslaget skall gå' ige
nom i riksdagen måste dock - tyvärr - be
dömas som rätt små. 

I den nyligen av kommunikationsministern 
i riksdagen framlagda TV-propositionen2 som 
väsentligen är baserad på den statliga televi
sionsutredningen utgår man frå~ en självfi
nansierad TV-verksamhet med enbart licens
avgifter som inkomstkälla. Man utgår från en 
programtid av mycket begränsad omfattning, 
ca l timme per häll, men icke förty sättes 
licensavgiften så högt som 25: - kr per kvar
tal. Detta är säkerligen en direkt fe~bedöm-

l Se Kommersiellt halvstatligt TV-bolag kan 
förse halva Sverige med TV på två år. RADIO 
och TELEVISION, 1956, nr 3 s_ 20. 
2 Se sid. 17 i detta nummer. 

Kilsbergen n,-. .t. 
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* Förshiget' har förelagts 
riksdagen genom motion 
i första kammaren av 
riksdagsman L Franzon 
i Norrtälje . 
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Folkets röst om TV 
En insändare i tidningen »Expressen» för 
den 8 mars skriver: 

»För inte länge sedan lade näringslivet ' 
fram förslag om kommersiell TV vilket skulle 
innebära att över hälften av Sveriges befolk
ning inom två år skulle ha möjlighet att se 
TV ca 3 timmar per dag och efter tre år ca 
6 timmar per dag. Vid·are skulle detta inne
bära att licensavgiften sänkes från nu före
slagna 75 till ca 45 kr. 

Rodiolänkutrustning 

TV· sändare 

Metervågslänlc 

Direktöverföring 
(ballempfang) 

Mikrovågslänk 

Fig. 1. Alternativ ut
formning av TV-pro
gramledningen Stock, 
holm-Köpenhamn med 
metervågslänkar för de 
stora »hoppen» Köpen
hamn-Varberg (Grime
ton)-Hökensås-Kol
mården-N acka. Mikro
vågslänkar Varberg
Göteborg och Varberg
Hallandsåsen. Direkt
överföring Kolmården
Kilsbergen och Hallands
åsen-Hörby. 

Nu har staten TV-monopol och svensken 
har bUvit än mer bunden vid sin förmyndare 
- staten! Detta innebär att vi -får vänta på 
TV ett 'ovisst antal år, att det blir dyrare, att 
programmen blir sämre - och mycket kor
tare! 

När det för någon tid sedan var aktuellt 
med en !rafikomläggning tillfrågades folket, 
men nu när det rör sig om något som är till 
för folkets nytta och nöje - då tillfrågas vi 
icke. Är det inte i d~tta fall mer befogat med 
folkomröstning? Jag lägger mitt 'ja' för kom
mersiell TV.» 
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nom internordiskt samarbete Av ingenjör 

J O H N S_C H R Ö O' E R 

ning av situationen, och om riksdagen god
tar detta förslag skulle det säkerligen verka 
allvarligt hämmande på utvecklingen. 

Det bör emellertid finnas en möjlighet att 
ge det 'statliga alternativet en väsentligt ökad 
chans att »fungera». Den möjligheten ligger 
i att man åstadkommer en TV-programverk
samhet av någorluhda tillfredsställande om
fattning genom att så snabbt som möjligt gå 
in för ett svenskt-danskt TV-programutbyte. 
Detta skulle ernås om man som första åtgärd 
anordnade en provisorisk TV-programledning 
mellan Stockholm och Köpenhamn och orga
niserade en samordnad TV-programproduktion 
i Danmark och Sverige. Om man därjämte 
samtidigt i anslutning till denna programled
ning Stockholm-Köpenhamn byggde ett antal 
provisoriska TV-stationer, placerade på lämp
liga höjdsträckningar, skulle ' man få en syn
nerligen god TV-täckning av Syd- och Mellan
sverige med endast fem provisoriska TV·sän
are. Se kartan i fig. 2. 

Samordnade TV -program 

Den samordnade programverksamheten skulle 
exempelvis kunna gå ut på att Köpenhamn 
gör TV-program kl. 18.00-19.00 och Stock
holm kl. 19.00-20.00, båda programmen skul
le då gå ut över såväl det danska som det 
svenska TV-nätet. Det skulle betyda en TV
programtid av två eller kanske t.o.m. tre tim
mar per kväll. Därmed skulle TV-publiken 'i 
båda ländern;t anse sig få rimligt utbyte för 
den erlagda licensavgiften. 

Även om inte hela danska programmet skul
le gå över svenska nätet och vice versa skulle 
under alla omständigheter en väsentlig ök
ning av programvolymen uppnås i båda' län
derna, vilket säkerligen skulle uppskattas av 
båda ländernas TV-publik. 

TV -programledningen 

TV-programledningen mellan Köpenhamn och 
Stockholm bör anordnas med utnyttjande av 
radiolänkar med stationer utplacerade på 
höjdsträckningar eller i anslutning till befint
liga radioanläggningar så som antyde~ i kar
tan i fig. 2. Härigenom skulle ett antal länk
stationer inbesparas. Man kan då tänka sig 
att använda enbart mikrovågslänkar med sam
manlagt 14 länkenheter, ev. med radiolänkar 
för kanal 13 för de längre hoppen Köpen
hamn-Hallandsåsen, HaIIandsåsen-Varberg 
(Grimeton), Hökensås-Motala och Motala
Kolmården. Ett annat alternativ är att liksom i 
Italien l ta till metervågslänkar för sträckorna 
Köpenhamn-Varberg (Grimeton)-Hökens
ås-Kolmården-Nacka och sedan mikrovågs
länkar för korthåHsförbindelserna Varberg
Göteborg och Varberg-HaIIandsåsen. Se fig. 1. 

l SCHRÖDER, J: Italien bygger ut sitt tele
visionsnät. POPULÄR RADIO och TELEVI
SION 1954, nr 9 s. 14. 

o 100 km .. ___ ==--==:::>.......1 ... 

0,15 

0,5 

o Rodiolönkstotion 

~ TV-sändore 

Direktöverföring 

Fig. 2. Beräknade fältstyrkekartor för de fem föreslagna provisoriska TV-sändarna, uppbyggda 
i anslutning till en TV-programledning Stockholm-Köpenhamn. Programledningen förutsät
tes uppbyggd delvis av mikrovågslänkar, delvis av metervågslänkar på reservkanalen 13, de 
senare på sträckorna Köpenhamn-Hallandsåsen, Halland såsen-Varberg, Hökensås-Motala, 
Motala-Kolmården. Direktöverföring Kolmården. Kilsbergen och Hallandsåsen-Hörby. 

Fem provisoriska TV -sändare 
I direkt anslutning till programledningen skul
le tre provisoriska TV-sändare byggas upp, en 
på Hallandsåsen, en på Hökensås och en _på 
Kolmården. Genom att man på dessa platser 
har 200-300 m höjd ö~er havet kan man 

med mycket enkel antennutrustning få högst 
betydande räckvidder för de provisoriska sän
darna. Ytterligare två provisoriska sändare 
skulle anordnas, en på Kilsbergen i Närke och 
en i Hörby. Programmet till dessa skulle över
föras genom »ballempfang». 

De beräknade räckviddskartorna för de an
givna sändarna samt för de redan befintliga 
sändarna i Göteborg och Stockholm återfin
nes i fig. 2. Som synes skulle stora delar av 
Syd- och Mellansverige få goda mottagnings
möjligheter för det svensk-danska TV-pro
grammet. 

Med den föreslagna samordnade dansk-sven
ska TV-verksamheten skulle man inte endast 
vinna längre programtid, vilket torde vara en 
förutsättning för ökat TV-intresse, utan man 
skulle också samtidigt- få . anslutning till euro
visionsnätet - utan tvekan en utomordentligt 
viktig sak i detta sammanhang! Genom de 
föreslagna TV-sändarna i anslutning till pro
gramledningen skulle en god täckning av de 
mest bebYfogda områdena i Sverige ernås, vil
ket måste betyda väsentligt förbättrade ' förut
sättningar för en expanderande TV-verksam
het i Sverige. 

I den mån en norsk TV-verksamhet kommer 
igång skulle naturligtvis samarbetet utsträc
kas till det norska TV-nätet. För anslutningen 
skulle , då krävas en extra radiolänk mellan 
Göteborg och Oslo. 
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AKTUELLT 

Nya FM-sändaren • 
l Nacka 

I slutet av förra året togs den 
. nya FM-sändaren i Stockholm 
i drift. Här ges några tekniska 
data för den av Siemens & 
H a l s k e levererade sändare
utrustningen. 

Blockschemat för den nya FM-sändaren i 
Stockholm återges i fig. 1. Sändaren har ett 
slutsteg, dimensionerat för 10 kW uteffekt, 
föregånget av ett drivsteg på l kW. Som st yr
sändare utnyttjas en självsvängande oscillator, 
vårs frekvens varieras i takt med modulerings
spänningen med hjälp av två mottaktkopplade 
reaktansrör. Den självsvängande oscillatorns 
frekvens är ca 4 MHz. Denna frekvens fler
faldigas 24 ggr i ett antal flerfaldarsteg till 
den önskade frekvensen 96,6 MHz. Efter fler
faldarstegen följer ett buffertsteg, som leve
rerar den för styrning av l-kW-drivsteget nöd
vändiga effekten, ca 40 W. Mellan detta buf
fertsteg och drivsteget är inkopplat ett filter 
för undertryckning av icke önskade frekvenser 
från sista flerfaldarsteget . 

I händelse av fel på slutsteget kan detta 
förbikopplas och utgångsspänningen från driv
steget kopplas direkt till antennen. Mellan 
sluts teg och antenn är inkopplat ett lågpass
filter, som spärrar övertonerna. 

I drivsteget ingår två parallellkopplade 
te tro der RS 1002_ De levererar de ca 700 W 
som behövs för att driva slutsteget. I slutste
get ingår en luftkyld triod, RS 1001, i galler
jordad koppling_ 

På grund av den höga frekvensen är i slut
steget galler- och anod kretsar utformade som 
hålrumsresonatorer, som kan avstämmas till 
önskad frekvens inom området 87,5-100 MHz. 
Utgången för slutsteget är avsedd för en be
lastningsimpedans av 60 ohm. Man kan emel
lertid arbeta även vid andra belastningsimpe- • 
danser genom att en reglerbar kapacitiv spän
ningsdelarkoppling är anordnad mellan slut
stegets galler- och anodkretsar. 

Automatiska frekvenskontrollen 

För att få största möjliga frekvenskonstans 
(storleksordning 10-5 ) hos den självsvängande 

tyroscillatorn är den försedd med automatisk 
frekvensreglering. Denna verkar på följande • 
sätt: andra tonen från oscillatorns grundfre
kvens uttages efter första flerfaldarsteget. 
Denna frekvens lo jämföres med a~dra tonen 
från en kristallkontrollerad oscillator med 
frekvensen I k' Dessa två frekvenser blandas 
i ett blandarsteg, och skillnadsfrekvensen för
stärkes i ett MF-steg. 

Vid en frekvensavvikelse från nominella 
frekvensen uppstår i diskriminatorsteget en 
positiv eller negativ likspänning, beroende på 
om den alstrade frekvensen är för hög eller 
för låg. Denna likspänning förstärkes i en lik
spänningsförstärkare, som manövrerar två re

.läer, vilka i sin tur startar en motor. Motorn 
som går medsors' eller motsols beroende på 
vilket relä som slår till, är mekaniskt kopplad 
till induktansspolen i styrsändarens avstäm
ningskrets. När motorn går åt ena hållet ökas 
induktansen i avstämningskretsen, när den 
går åt motsatt håll minskas induktansen. 

Om lo överensstämmer med nominella fre
kvensen, uppstår ingen korrektionsspänning 

Fig. 2. Slutsteget i FM-sända
ren_ »Cisternen» i mitten är ' hål
rumsresonatorerna 10 kW 
slutsteget. 

Fig. 3. Detta är den kömpletta t 
FM-sändaren monterad i tre 
skåp. 

-+ 

Fig. 1. BIockschema för den nya FM-sända- .L 
ren i Nacka. , 

20 

Fig. 4. Antennen för FM-sändaren är monte- t 
rad i den ena av Nackasändarens 193 m höga 
mellanvågsmaster. 
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efter diskriminatorsteget och inget av reläer
na slår till_ Om frekvensen skulle falla under 
nominella frekvensen, uppstår en korrektions
spänning efter diskriminatorkretsen, varvid 
det relä, som startar motorn i sådan riktning 
att induktansvärdet styroscillatorkretsen 
minskar, slår tilL Därmed ökar oscillatorfre
kvensen tills den åter når nominellt värde. 
Ökar oscillatorfrekvensen, åstadkommes 'på 
motsvarande sätt en frekvenskorrigering i 
motsatt riktning, så att frekvensen alltid hålles 
inom snäva gränser omkring nominella fre
kvensen. 

I fjg. 2 och 3 visas den konstruktiva upp
byggnaden av UKV-sändaren. 

Antennen 

Antennanläggningen för FM-sändaren i Nac
ka har rundstrålningsdiagram och består 
av 12 över v,ararrdra anordnade dipolgrupper, 
anbringade högst upp på en från jorden iso
lerad 193 m hög mellanvågsmast. Effektvins
ten i UKV-antennen är 12 ggr, S;l att med 10 
k W från sändarna erhålles en effektivt utstrå
lad effekt av ca 100 kW (hänsyn är då tagen 
till kabelförlusterna) . 

Lösnummerpriset 
på RT 

måste tyvärr höjas fr.o.m. detta nummer från 
l: 25 till l: 50. Det är framför allt de ökade 
tryckningskostnaderna som tvingar tidskrifts
ledningen till denna prishöjning. Tidskriftens 
pris har inte höjts sedan maj 1951 och var 
och en känner ju till de kostnadsökningar 
som inträffat sedan dess. Ä ven det successivt 
ökade sidantalet i tidskriften har dragit med 
sig ökade omkostnader. Redaktionen anser 

. sig dock ha anledning tro att tidskriftens lä
sare skall ta denna prishöjning med jämnmod; 
tidskriftens omfång och redaktionella program 
har ju under senare år ökats så väsentligt att 
RT bör ge fnll valuta för de l: 50 som den i 
fortsättningen kommer att kosta i lösnummer. 

"LP -band" och 
"EP -band" 

Sedan det på den svenska marknaden börjat 
salubjudas magnetofonband med ca 50 proc. 
längre speltid har en viss förvirring uppstått 
ifråga om benämningen av de olika band
typerna. Då även band med ca 100 procent 

·längre speltid kan väntas har Svenska Magne
tofonklubben föreslagit att följande benäm
ningar skall användas: 

l) Standardband = band av tjocklek 1,5 riliJ.1} 
(t.ex. 1200 fot på 7" spole) 

2} EP-band (Extended Play) = band av tjock
lek l miL (t.ex. 1800 fot på 7" spole) 

3} LP-baJnd (Long Playing) = band av tjock
lek 0,5 miL (t.ex. 2400 fot på 7" spole) 

1) l miL = 1/1000" = 0,025 mm 

TV-operatören sitter här med TV-kameran inriktad den öppna helikopterdörren. 

Trafikövervakning med TV 
helikopter 

• 
l 

Pye Ltd i Cambridge demonstrerade för nå
gon tid sedan de möjligheter som televisio
nen ger trafikpolisen för att hålla kontroll 
över hård trafik i storstäder och på besvär
liga sektioner av motorvägar. Vid proven, som 
var anordnade i Bristol, användes en minia
tyrtelevisionskamera, installerad i en helikop
ter. Helikoptern fick därefter flyga på 200-
300 m höjd och genom en liten sändare över
fördes den upptagna bilden till en TV-mot
tagare, installerad i ett kontrollrum på mar
ken. Ännu på ett avstånd av 7 km erhölls en 
tydlig bild på bildskärmen, varvid man i detalj 
kunde studera trafiken på de gator, över vilka 
helikoptern flög. 

Sändareapparaturen väger ca 200 kg och 
installeringen av hela utrustningen kan ut-

föras på endast några minuter_ Apparaturen 
får sin ström från helikopterns elek~f'iska sy
stem. 

Helikoptern erbjuder stora möjligheter för 
trafikövervakningen genom att den kan hålla 
sig svävande över ett område. Därigenom kan 
man från kontrollrummet övervaka trafiken, 
och kan ge direktiv ev. pr radio Er att lösa 
uppstående trafikknutar. Apparaturen kan 
även bli oumbärligt hjälpmedel i samband . 
med katastrofskador, översvämningar etc_ 
Även för militärt bruk i egenskap av »flygande 
öga» kan en dylik apparatur naturligtvis bli 
mycket användbar, luftburna televisionsan
läggningar kan möjliggöra för en befälhavare 
att i fält övervaka fortgången av större ope
rationer. 

Här sker inlastning av 
TV-utrustningen i heli
koptern. Utrustningen vä
ger endast ca 200 kg; 
den drivs från helikop
terns elektriska system. 
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Fig. 1. Histogram visande frekvensen av kom. 
munikation över olika distanser för »norr· 
skensförbindelser» på 50 MHz resp. 144 MHz. 
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Fig. 2. Fördelningen av norrskensförbindelser 
på dygnets olika timmar. Som synes bästa 
chanser på kvällen och under morgontim. 
marna. 

Fig. 3. Fördelningen av norrskensförbiildelser 
under årets olika månader under åren 1952-
1954. 

Om "norrskensfö'rbindelser" på ultr~~ortvåg 

I nedanstående artikel behand
las möjligheterna att på UKV 
åstadkomma radioförbindelse 
via jonosfären i samband med 
norrsken. Amatörer i norra. 
Skandinavien, som ju in~e be
finner sig på alltför stort av
stånd från norrskenszonen, har 
stora möjligheter att genom 
organiserad aktivitet på 144 
MHz-bandet hjälpa till att 
klarlägga. förutsättningarna för 
denna typ av UKV-transmis
sion. 

D et har under senare år ägnats en del upp' 
märksamhet åt den lJKV.DX-kommunikation, 
som kan ske i samband med uppkomsten av 
norrsken. Det var 1951 som amatörerna bör
jade syssla med dessa frågor, och sedan dess 
har även vetenskapliga undersökningar gjorts 
av fenomenet, bl.a. av Chalmers jonosfärlabo
ratorium i Kiruna.! 

Typiskt för de signaler, som reflekteras via 
norrskenszonen, är den utomordentligt snabba 
fading, som de uppvisar. Amplitudvariationer
na kan uppträda med en frekvens upp till 
flera hundra Hz, vilket ger en karakteristisk 
modulering av signalen. Denna snabba fading 
gör telefoni nästan oförståelig, under det att 
relativt långsam telegrafi går igenom rätt 
bra. Ett kriterium på att en signal reflekteras 
via norrskenszonen är att man med beat·os· 
cillator inte får någon riktigt ren interferens
ton. 

En annan karakteristisk omständighet med 
denna typ av kommunikation är, att starkaste 
signalerna vanligtvis uppnås, när båda .sta
tionerna, oberoende av deras belägenhet, riktar 
sina antenner mot norr. Det förefaller som 

l Se Radarekon från norrsken. POPULÄR 
RADIO 1952, nr 12 s. 2. 
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om alla stationer skulle komma från samma 
riktning i norr, och man får därför lätt ett 
intryck av att endast en mycket liten del av 
norrskenet skulle ge upphov till reflexioner. 
Under speciellt starka norrsken kan dock sig
nalen komma från en hel mängd riktningar, 
dock från en o/ervägande nordlig. 

En statistisk undersökning av de amatör
förbindelser som skett via norrskenszonen, har 
utförts vid Cornell University i New York. 
Resultatet av denna undersökning har nyligen 
publicerats i amatörtidskriften QST.l De föl
jande uppgifterna är hämtade ur denna arti
kel. I Hg. l visas två histogram, dvs. diagram 
visande frekvenseR av kommunikation över en 
viss distans, för »nonskensförbindelse» på 50 
MHz och 144 MHz. Som synes är den vanli
gaste distansen omkring 300-600 km, men 
förbindelser upp till 1200 km har förekom
mit. 

Ett liknande histogram för signaler via spo
radiska ;E-skikt2 på, 50 MHz visar ett maxi
mum vid omkring 1200 km och med en död 
zon för kortare distanser. Som framgår av fig. 
l finns det ingen död zon vid »norrskens
,mottagning». 

I Cornell University i Ithaca i närheten av 
New York har man haft i gång en kontinuer
lig registrering av norrskenssignaler. Dessa 
registreringar har utförts på frekvenserna 
49,6 och 49,8 MHz för sändningar från en 
högeffektsändare Cedar Rapids i Iowa. Mot
tagningsstationen vid Cornell University är be
lägen på sådant sätt, att sändningarna från 
Cedar Rapids alltid kommer in starkt vid 
förekomsten av norrsken. 

Det har nu ' visat sig att de tillfällen, då 
»norrskensrouten» är öppen, sammanfaller 
mycket väl . med de »norrskens·QSO» som 
rapporteras av amatörerna. 

l DYCE, R (W2TTU): More about V.H.F. 
Auroral Propagation QST 1955, jan. s. ll. 

2 Se Hur stora är DX-chanserna på UKV. 
POPULÄR RADIO, 1952 nr 9, s. 26. 

Undersökningarna har också visat, att fö
rekomsten av norrskenskommunikation varie· 
rar avsevärt med dygnets timmar. Fig. 2 visar 
detta samband. Som syne~ ~r aktiviteten 
minst mitt på dagen och störst på natten från 
kl. 17 till 06. Omkring 'midnatt uppstår en ' 
dip, och maximum inträffar omkring kl. 18-
19 samt omkring 03 på natten. Undersök
ningen, som pågått under tre år, visar också 
att »norrs!tensöppningar» är starkt beroende 
av årstiden på så sätt, att de är sällsyntast i 
december och juli och oftast förekommande 
under vår och höst, februari-maj och de
cember-oktober_ Se fig. 3. 

Vid den radiovetenskapliga undersökningen 
av norrskenet använd~r man radar och upp
mäter därvid riktning och avstånd till de om
råden, som ger upphov till reflexion av radio
vågorna_ Man har tidigare på fotografisk väg 
kunnat ' bestämma, att det synbara norrskens
ljuset uppträder i samma regioner som E
skiktet, dvs. på en höjd av ca 100 km över 
jordytan. Man skulle därför kunna tänka sig, 
att man borde få ekon från norrsken från de 
trakter av E-skiktet, där det synliga norrske
net uppträder. I de fall, då man har ett syn
bart norrsken i sydlig riktning, borde man 
uppenbarligen få ekon även i denna riktning. 

Detta visade sig emellertid inte vara fallet 
vid de försök som gjorts. Ekon uppnås huvud
sakligen från distanser större än ca 500 km 
och erhålles aldrig från söder. 

För att konstatera, huruvida dessa ekon 
verkligen kommer från norr och inte från nå· 
got joniserat luftskikt på 500 km höjd över 
~arken, gjorde ett par amatörer en del för
sök vid geofysiska institutet vid universitetet 
i Alaska, som är förlagt till College, en stad 
nära Fairbanks, endast några tiotal mil söder 
om norrskenszonen. De riggade upp antennen 
med en vertikal huvudlob för jämförande ex· 
periment. Samtidigt gjordes motsvarande un
dersökningar med en riktantenn i horisontell 
led riktad mot norr. 
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Fig. 4. Radiovågorna måste infalla vinkelrätt 
mot :morrskensstrålarria» för att reflexion 
skall uppstå. I A och B inträffar reflexion, 
däremot inte i C, D, E. 

Ny typ av UKV-överföring 

Det visade sig vid dessa experiment, att ekon 
från meteorer kunde »ses» med båda anten
nerna, vilket indikerade, att båda antennsy
stemen arbetade på önskat sätt. Dä{näst gjor· 
des en del observationer av norrskenseko, när 
dessa uppträdde i zenit, vilket ofta inträffar 
på dessa breddgrader. Det visade sig härvid 
att alla norrskensekon var mycket starkare 
med den horisontellt riktade antennen. Dessa 
experiment antyder, att norrskensekon upp· 
träder endast vid låga höjdvinkIar och endast 
i nordliga riktningar. 

Hur skall man nu förklara dessa iakttagel
ser. Ja, en tänkbar förklaring är, att noqskens. 
joniseringen till sin saJIlmansättning består 
aven mängd joniserade »streck» eller »trå
dar», som löper parallellt med de synbara 
norrskensstrålarna. Norrskenet alstras ju av 
laddade partiklar, som utstötes från solen och 
som sedermera inträder i jordens atmosfär, 
därvid följande de magnetiska kraftlinjerna 
från jordmagnetfältet. Vid magnetiska polerna 
kommer norrskensstrålarna in vinkelrätt mot 

Fig. 5. Norrskenszonen berör delvis . norra 
Skandinavien. Vid norrskensförbindelser nås 
bästa resultat med antenner indriktade för 
strålning i nordnordvästlig riktning. 

horisontalplanet, på andra platser lutar strå· 
larna mot detta plan, mer ju längre man av· 
lägsnar sig från de magnetiska polerna. En 
norrskenscorona (en stjärnformig norrskens· 
bildning, som man kan iakttaga, alltid söder 
om zenit), är ett knippe av sådana strålar, 
som man ser så att säga i grodperspektiv. 
Strålarna synas p.g.a. perspektivet att sam· 
manlöpa i en punkt eller ring. 

Nu har man konstaterat, att »radioreflexer» 
från meteor banor, som också ger upphov till 
jonisering, när de passerar E·skiktet, är star· 
kast när radiovågorna infaller vinkelrätt mot 
meteor banorna. Detta fenomen blir mera ut· 
präglat ju högre frekvenser man <Invänder. 
Styrkan av den reflekterade signalen från me· 
teorbanor fluktuerar dock bI.a. på grund av 
vindförhållanden i E·skiktet, som distorderar 
meteorspåret. 

Man kan nu tänka sig, att norrskensstrå
larna har samma verkan som hundratals så· 
dana meteorbanor. Det skulle då förklara den 
typiska snabba fading, som uppträder vid alla 
norrskensförbindelser. Det skulle också för· 
klara, varför radiovågorna måste infalla näs· 
tan vinkelrätt mot strålbanorna föt itU reflexi· 
onerna ' skall uppfattas vid jordytan. Det be· 
tyder ju också, -att radiovågorna, för att de 
skall reflekteras mot »norrskensstrålarna», 
måste infalla ungefär vinkelrätt mot jordens 
magnetiska fält (se fig. 4), eftersom ju norr· 
skenets strålbanor följer detta. 

Av vad som sagts har framgått, att norr· 
skensreflexioner endast kan komma från myc· 
ket låga höjdvinklar. En amatör, som är 
intresserad av no;rskensundersökningar, bör 
därför dimensionera sin antenn så att den får 
en riktnings karakteristik, som gynnar låga' 
höjdvinklar. Samtidigt måste den ha starkt 
riktningsverkan mot norr. Vertikal stackning 
av antennen är därför önskvärd. På grund av 
den lågvinkIiga strålningen krävs det, att 
antennen är högt belägen över terrängen, vil· 
ket förutsätter att man har tillgång till ett 
rätt högt antenntorn. 

Antennens riktningsverkan i horisontalled 
bör däremot vara rätt bred, då man kan få 
reflexioner från flera olika riktningar i nord· 
lig riktning. 

Det är under alla omständigheter felaktigt 
att försöka rikta antennen mot de områden 
av norrskenet på himlen, som synes starkast. 
I stället gäller det att rikta in antennerna 
mot de avsnitt i nordlig riktning i trakten av 
norrskenszonen, där strålarna fortplantas näs· 
tan vinkelrätt mot marken, och där alltså 
strålningen från a;'tennen kommer att infalla 
vinkelrätt mot norrskenets »strålbanon. 

Eftersom norrskenszonen sveper fram i när· 
heten av Skandinavien (se fig. 5) bör det vara 
möjligt att uppnå norrskensförbindelser täm
ligen regelbundet i samband med förekomsten 
av norrsken på 144 MHz·bandet.1 

1 Se f.ö. TV·DX·rapport på ·sid. 10 detta 
nummer. 
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Distorsion i 
FM-mottagare 
Ur tidskriften »Dansk Radio 
Industri» nr 7-9 hämtar vi 
nedanstående artikel av J R a s
m u s s e n. Artikeln innehåller 
en del synpunkter på FM-mot
tagning, som kanske inte alltid 
beaktas. 

Om en FM·mottagares ';mtenn nås av signaler 
från flera håll, exempelvis på grund av re· 
flexioner från byggnader och liknande, och 
om dessa signaler kommer in med viss tids· 
förskjutning, kan det uppstå en kraftig dis
torsion av signalen. Detta beror på att fas· 
läget mellan bärvågorna på grund av frekvens· 
moduleringen kan skifta mellan 0 0 och 1800 

flera gånger inom loppet aven period av mo· 
duleringsfrekvensen. Är de båda signalerna 
nästan lika starka, orsakar detta en kraftig 
amplitudmodulering av den resulterande sig· 
nalen. Se fig. 1. Denna amplitudmodulering 
kan bli så kraftig att mottagarens begränsare 
inte kan undertrycka den, och man kan då få 
en kraftig förvrängning av sändningen. 

+ 

1fT 

4f"",x -60kH7 

'H ~500HI 

A t ~.J0JlS 

Et. = t 
El 

lE -tE I -=0.9 

l ':H
l 

~ " .' tf 
f.O . _____ ._~ 
o 11 2fT • 2i!'Ht 

Fig. 1. Beräknad form för den förvrängning 
av frekvensmoduleringen och den amplitud· i 

modulering som uppträder i den resulterande 
signal som uppstår vid mottagning aven FM. 
signal som når mottagaren efter två strålvä· 
gar med vägskillnaden ca 10 km. I fig. an· 
tages moduleringsfrekvensen vara 500 Hz och 
frekvenssvinget 60 kHz. Fasskillnaden mellan 
de två bärvågorna utan modulation är 180 0 

och förhållandet mellan deras amplituder an· 
tages vara 0,9. Enligt Corrington. 

. Även om mottagaren begränsar korrekt kan 
dock en distorsion uppstå enär en reducering 
i signal amplituden samtidigt kan åtföljas av 
en snabb ändring av fasen, vilket motsvarar 
en förvrängning av frekvensmoduleringen. 

Distorsionen är störst om signalerna är av 
nästan samma storleksordning och om modu· 
leringen är kraftig, dvs. om frekvenssvinget 
är stort. Likaså ökar distorsionen med· ökande 
fördröjning hos den reflekterade signalen, 
och är störst när fördröjningen är 1/4 aven 
period i moduleringssignalen. 

Distorsion av detta slag beror alltså inte på 
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något fel i mottagaren, och kan endast av
hjälpas genom att man sätter upp en riktan
tenn, som framhäver endera av de infallande 
signalerna, den direkta eller den reflekterade_ 

Förvrängning av nyss antytt slag kan ofta 
uppstå när man har inomhusantenn_ Distorsio
nen kan då ändra sig, när man rör sig i närhe-

. ten av antennen, enär man då ev_ ändrar 
styrkeförhållandet mellan två infallande sig
naler_ Utnyttjas ' en utomhusantenn som inte 
inriktas mot FM-sändaren, exempelvis om 
man har en kombinationsantenn som utnytt
jas för TV-mottagning från TV-sändare, be
lägen i annan riktning än i vilken FM-sända
ren är belägen, kan förvrängning också upp
träda, genom att FM-antennens känslighet 
minskats för den direkta signalen och ev_ ökats 
för reflekterade signaler_ Förvrängningar av 
ljudet i TV-system på grund av reflekterade 
signaler uppträder inte ofta, enär man ju med 
hänsyn till spökbilden inriktar antennen för 
minsta reflexioner_ 

Litteraturanvisningar 

CORRINGTON, M S: Frequency-Modulation 
Distortion caused by Multipath Transmission, 
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Ny typ av 
bredbandsförstärkare 

I bredbandsförstärkarens utgångssteg utnytt
jas ofta anodjordade steg för att man skall få 
en tillräckligt låg utgångsimpedans. Denna är 
som bekant ungefär = inverterade värdet av 
utgångsrörets branthet. När man med ett visst 
rör inte kan uppnå tillräckligt låg utgångs
impedans med ett rör i anodjordat steg brukar 
man koppla två rör i parallell. Denna metod 
har en olägenhet i det att ingångskapacitan
sen för anordningen förd~bhlas; vilket är 
ogynnsamt för frekvenskarakteristiken. Sam
tidigt stiger anodväxelströmmen, varvid ris
ken för instabilitet på grund av återkoppling 
ökas_ 

Fig_ visar ett schema, som utgör en ny 

+ + 

Ino-!h--t-

! 

ut 

l 
lösning av detta problem. Här utnyttjås ock
så två rör, som dock är kopplade i kaskad. 
Andra rörets anod är via en kondensator för
bunden med första rörets katod, från vilken 

lFor,s. på sid. 38) 
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Några olika typer av skikt
transistorer från Siemens. 
Från vänster till höger: typ 
TF 65 (lO mV), typ TF 70/ 
7l (2oo mW), typ TF 75 
(250 mW) och typ TF 85 
(4 W). 

Av diplomingenjör 

H H KlINGER Vad Ni bör veta om 
(For's. fr. nr 3/56) 

Ekvivalenta schemor 

För att beskriva de kopplingsmässiga egen
skaperna hos transistorer brukar man utgå 
ifrån ekvivalenta schemor, liknande de som 
man brukar tillämpa vid. elektronrör_ I fig. 9a 
återges ett ekvivalent schema för ett elektron
rör och i fig. 9b motsvarande schema för en 
transistor i basjordad koppling_ Skillnaden 
mellan de båda schemorna består i väsentlig 
grad däri, att den återverkan, som alltid är 
för handen i transistorer (alltså även för lik
ström) beskrivs genom en emk U 0= h12U 2 i 
ingångskretsen. 

De olika karakteristiska storheterna som 
.återfinnes i de ekvivalenta schemorna bestäm
mes genom ström- och spänningsmätningar 
med utnyttjande av olika slag av brygg kopp
lingar eller kompensationskopplingar. Storhe
terna hIl och h22 representerar ingångs- resp. 
utgångsresistansen. Ingångsresistansen hIl 
mätes vid kortsluten utgångskrets. I detta fall 
blir spänningen U 2 = O, och återverkan U 0= 
= h12U 2 försvinner. h22 uppmätes med ström

men Il = O, varvid strömmen lo = h2i l för
svinner. Storheten h22 har dimensionen kon

duktans. 
Man får följande ekvationer: 

Ul=hll/l+h12U2 
12 = h2/l+h22U2 

Storheten h12 definieras som spänningsför
hållandet U1/ U2 då Il =0, storheten h21 är= 
= strömförhållandet /2/ /1 uppmätt vid kort
sluten utgång. 

Typiska siffervärden för en skikttransistor 
i basjordad koppling är följande: hIl = 30 
ohm, h21 = -0,95, h12 = 0,40-1Q-3, h22 = 10-6S. 
För injektorjordad koppling är samma värden: 
hll =600 ohm, h21 =19, h12 =0,20'10-S, h22 = 
=20 ·10-6S. 

En annan typ av ekvivalent schema för 
transistorer i basjordad koppling visas ' i fig. 
9c. Hur man omräknar h-värdena i fig. 9b 

till rb-, rio, rk - och a-värden framgår av sam
manställningen i tab. l. 

I fig. 10 visas det ekviv.alenta schemat för 
ett injektorjordat transistorsteg med r bO' rio, 
rk - och a-värden. Motsvarande schema med 
h-värden överensstämmer med samma schema 
för ett basjordat steg (fig. 9 b). Omräkning 
från h-värden till T b -, Ti-, rT.; och a-värden se 
tab. 1. 
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Fig. 9. a ) Ekvivalent schema för ett elektron
rör, där hänsyn tas till kapacitansen mellan 
rörets anod och galler. b) Ekvivalent schema 
för transistorer i basjordad koppling. c) An
nan typ av ekvivalent schema för transistor 
i basjordad koppling. 

Fig. 10. Ekvivalent schema för transistor i in
jektorjordad koppling_ Jfr fig. 9 c. 
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Fig. IL Koppling för 3-steg, 
förstärkare med transistorer. 
Förstärkaren avsedd för hör
apparat för hörselskadade_ 
~ 

Fig. 12. Mottaktförstärbrc md 
kompletterande transistorpai' 
(en p-n-p-transistor och en 
n-p-n-transistor) . 

Fig. 13_ Koppling för en fre
kvensmodulerad sändare, be
?tyckad med transistor i basjor
dad koppling_ 

TEKNtSKT 

transistorer och transistorförstärkare (II) 

Typiska rb-, rio, 1'7'- och a-värden för en 
skikttransistor i basjordad koppling är föl
jande: rb =4QO ohm, 1'.;=10 ohm, 1',,=1 Mohm 

. och a = 0,95_ . 

För injektorjordad koppling är samma v~r
den: r b =41O ohm, ,;=10 ohm, 1'.,=1 Mohm 
och a=0,95_ 

Övre gränsfrekvensen 

Som övre gränsfrekvens för en transistor de
finierar man den frekvens vid vilken ström
förstärkningen har fallit till 70 % av motsva
rande värde vid låga frekvenser. De transisto
rer som för närvarande finns i handeln kan 
utnyttjas för förstärkning av frekvenser upp 
till ca l MHz_ 

Orsaken till transistorernas begränsade frek
vensområde är å ena sidan löptidseffekten och 
löptidsspridningen hos ledningsbärarna, å 
andra sidan kapacitansen mellan kollektor
gränsskikt och basskikt. Denna kapacitans 
kortsluter praktiskt taget transistorns utgångs
krets vid höga frekvenser. Genom ·speciella 
tillverkningsmetoder är det dock möjligt att 
få ned kapacitansen, och man sysslar redan 
vid Bell Telephone Laboratories med model
ler till transistorer, som uppvisar en övre 
gränsfrekvens i närheten av 100 MHz. An
vändningen av transistorförstärkaren för deci· 
metervågor börjar därmed tangera det möj
ligas gräns. 

Brusfaktorn 

Bruset · hos transistorer sammansätter sig, 
full analogi med förhållandena i elektronrören, 
aven frekvensoberoende del och en del, som 
är omvänt proportionell mot frekvensen (ha
geleffekt) _ Orsaken till hageleffekten vid 

transistorer är huvudsa,kligen. förlopp som in
träffar i kristallens yta. Spet'stransistorer upp
visar starkt hagelbrus, under det att man kan 
avsevärt reducera· denna effekt vid skikt-

transistorer. Som exempel kan nämnas alt en 
spetstransistor uppvisar en brusfaktor av 40.-
50 dB vid frekvensen l MHz, under det att 
'brusfaktorn för en ordinär skikttransistor hål
ler sig omkring 20 dB och därunder. 

I transistorer uppträder även ett strömför
delningsbrus av ~amma karaktär som i pen
toder. I pentoder uppträder som bekant detta 
brus på grund av de statistiska variationerna i 
elektronströmmens fördelning mellan anod och 
skärmgaller. Strömfördelningsbrus uppträDer 
också i transistorer på grund av variationerna 
i fördelningen av injektorströmmen på kol
lektor och bas. I detalj är dock ännu inte 
brusförloppet fullt klarlagt i transistorer. Med 
fördjupad kännedom om dessa förlopp torde 
det emellertid bli möjligt att ytterligare un
dertrycka bruset i transistorer. 

Kopplingar för transistorer 

I transistorförstärkare användes numera prak
tiskt taget utan undantag skikttransistorer i 
försteg. I de fall hög förstärkning vid små 
amplituder krävs föredrar man injektorjordad 
koppling. Fig_ 11 visar som exempel en kopp
ling för en trestegsförstärkare i en hörapparat 
för hörselskadade .• 

Fig. 12 visar schemat för en mottaktförstär
kare, i vilken användes transistorpar, som kom
pletterar varandra. Dylika mottaktkopplingar 
möjliggör förstärkare uppbyggda av ett mini
mum av kopplingselement, Särskilt fördelak
tigt är det att behovet av »mottakttransforma
torer» bortfaller_ 

Man kan även utnyttja transistorer på sam
ma sätt som elektronrör i vipposcillatorkopp
!ingar; de kan också ' utnyttjas i impulsräkna
re avsedda för elektroniska regler- och st yr
apparater, exempelvis i väljarautomatiken i 
telefonanläggningar. 

Man har också anvä"t transistorer i små 
sändare. Fig. 13 visar en koppling för en så
dan apparat, bestyckad med en spetstranRistor 

Tab. L Formler för omräkning från h-värden 
till rr, rb-, rio och a-värden vid transistorer. 

il"= I ~11 ~121 =hl1h~2---h21h12 
21 22 

1) Basjordad koppling r, = (il h-h12 ) / h22 
rb = h12 / h22 
1'",= (l-h12 ) / h22 
a= (h21 +h12 ) / (h12- -I ) 

2) Injektorjordad koppling 

ri =h'12/ h'22 

rb = (Llh'-h' 12) / h'22 

1'7,= (l+h'21) / h'22 
a= (h' 21 +h' 12) / 0 +h' 21) 
h betecknar värden .vid jordad bas, h' beteck· 
nar värden vid jordad injektor. 

och avsedd för frekv.msen 10 MHz_ Den frek
vensbestämmande parallellresonanskretsen är 
ansluten till kollektorelektroden över ett ut· 
tag på induktansspolen, under det att åter· 
kopplingen till injektorn överföres i rätt fas 
till ett andra uttag via en variabel kopplings· 
kapacitans. Kondensatormikrofonen bildar 
svängningskretsens kapacitans och förorsakar, 
då den påverkas av ljudsvängningar, en frek
vensmodulation av sändaren i takt med ljud
svängningarna. 
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som är anbringad tätt intill Ll på ferritstav
antennen. Ena halvan av L2 utnyttjas tillsam· 
mans med C~ för neutralisering av inre kol
lektor - bas - kapacitansen hos HF-transistorn. 
Om inte förstärkningen är för hög, är neutra
liseringen icke kritisk. Driver man förstärk
ningen högre, måste dock en mera omsorgs
full neutralisering utföras, men då denna 
skulle bli temperaturberoendl': samt beroende 
av inj~strömmen, skulle det medföra be
svärliga problem. I modellapparaten har där
för förstärkningen hållits under 15 dB, vari
genom C2 (ca 40 pF) kan ändras med flO 
pF utan 'att ostabilitet inträder_ Begränsning 
av förstärkningen har uppnåtts genom bl.a. 
felan passning till kollektorkretsen La' Ca och 
»låg» arbetspunkt , (låg injektorström, låg in
jektorspänning). Därigenom blir också för
stärkningen mellan 500-600 kHz tämligen 
konstant. 

Blandarsteget 

Graetz' transistormottagare drives med ·1 st. 1,5 V celler, som stoppar för 500 driftstimmar. 
Blandarsteget (T2 ) arbetar som självsvängan
de blandare_ På grund av den 'obetydliga 
oscillatorspänningen och tack vare HF-steget 
är. oscillatorstrålningen så minimal, att någon 
symmetrering inte är erforderlig. Kondel,!sa
lorn C5 är paddingkondensatorn. Frekvens
bestämmande kretsen består av LG samt trim
mer C4 och Cu-Då anslptningen till transis
torn sker lågimpedivt, är det inflytande som 
transistorn utövar på oscillator frekvensen för
svinnande liten. 
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Mera om Graetz transistor
mottagare 

"-. 

I RT nr 11/1955 lämnades någ-
ra uppgifter om en i Tyskland 
utvecklad mottagare bestyckad 
med enbart transistorer. Sedan 
artikeln publicerades har y t- _ 
terligare tekniska uppgifter om 
denna transistormottagare -
den första europeiska! - före
kommit i fackpressen, och vi 
ger här en sammanställning av 
några viktigare data för denna. 

-6'.,1 

I 

Schemat för apparaten, som utve~klats .av 
Graetz Radio- und-Fernsehwerke, visas i fig_ l 
med mera utförliga komponentuppgifter än 
vad som lämnats i den tidigare i RT pUblice
rade artikeln_ l Av särskilt intresse är givetvis 
HF-, MF- och blandarsteget med transistorer

na Tt' T2, Ta och T4-

Ingångskretsen Ll Cl är effektanpassad till 
första transistorn T l via kopplingsspolen L2 

l Se Rundradiomottagare med - transistorer. 
RADIO och TJ;:LEVISION, 1955 nr 11, s. 28. 

-3 \1' -3V 

Inkopplingen av den förstärkta ingångssig
nalen sker över L4• LSCG utgör första MF
kretsen. 

Oscillatorspänningen liksom blandnings
förstärkningen är beroende av lindningsför
hållandet L5 : L7• Oscillator/blandar-tratrsis
torns arbets punkt inställes med potentiome
tern Ro på 10 kohm, som bestämmer storleken 
av den negativa basförspänningen. Transistorn 
arbetar med en kollektorspänning av ca 
-2,5 V och vid en kollektorström av mindre 
än 0,5 A. Under 0,2 A sjunker blandnings-

-(iV ·6v 

-6V ----:-l 
-3V-~ 

WI':t t 
__________________________________ ~ ______ _+-C50=kr--3V 

Fig. 1. Princip schema för 
Graetz' transistormottagare med 
kompletta data även för HF-

, och MF-stegen. Se RT nr 11/ 
55 ' s. 29. 
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förstärkningen snabbt, oscillatorn upphör alt 
svänga först under 0,1 mA. En kollektor
ström över 0,5 .mA innebär ingen förbättring 
men man riskerar att oscillatorn överst yrs vid 
hög omgivrungstemperatur. 

MF -förstärkaren 

Förstärkaren är bestyckad med två transis· 
torer T 3 +T 4' då det visar sig svårt alt upp
nå tillräcklig förstärkning med endast en. 
Genom att två MF-steg utnyttjas, kan dessa 

. arbeta med relativt låg förstärkning, varige
nom en utmärkt stabilitet kan ernås med 
okritisk neutralisering. Ett besvärligt problem, . 
när det gäller MF-förstärkare m>Ji transis
torer, är hur de avstämda kretsarna skall an
ordnas_ I motsats till rör har transistorerna en 
utgångsresistans som är relativt låg (mellan 
20 ko hm och 100 kohm) och ingångsresistan
sen hos den efterföljande transistorn uppgår 
till endast några hundra ohm. Verknings
graden för signalöverföringen via en avstämd 
krets mellan två transistorer kan definieras 
på följande sätt. 

'Y}=NIJ / Nf(1IIa:r: 

Här betecknar N R den effekt wm avges till 
den efterföljande transistorn och N f(ma", den 
maximala effekt, som den före kretsen lig
gande transistorn kan avge. Efter en del om
formningar får man fram följande uttryck för 
verkningsgraden 

Här betecknar Q d godheten hos kretsen »i 
drift», dvs. när den ingår i kretsen, och Q t 

godheten hos kretsen i obelastat tillstånd. För 
en överföringsförlust av 3 dB per band filter, 
dvs_ för 'Y} = 0,5, måste tomgångsgodheten Q I 

vara 3 ggr så stor som Q d' Värdet på Q'l be
stämmer bandbredden och selektiviteten och 
kan därför inte göras godtyckligt låg_ Det 
gäller därför att hålla förhållandet Q/ Q,l 
mycket stort och samtidigt måste man efter
sträva ett så högt värde på Q t som möjligt. 
Detta värde får sedan nedbringas till lämpligt 
värde som ger önskad bandbredd genom lämp
lig anpassning till den föregående transis
torns utgångsresistans och den efterföljande 
transistorns ingångsresistans. 

Utgår man från en bandbredd på 8 kHz för 
hela MF-förstärkaren, måste Qa-värdet för de 
tre identiska MF -kretsarna uppgå till ca 47 
och vid tre identiska kritiskt kopplade band
filter till 75. 

För 3 dB överföringsförluster per krets 
måste alltså tomgångsgodheten Qt vara minst 
140, vid band filter ca 220. Bandfiltret är av 
denna orsak svårare att realisera, framför allt 
om överföringsförlusterna måste ligga under 
3 dB. Dock ger band filter alltid bättre selek
tivitetsvärden än enkla kretsar. För att i MF
kretsarna få Q-värden över 200 måste man 
använda slutna pulverkärnor av specialtyp. 

I modellapparaten utnyttjas MF-kretsar di
mensionerade för så låg impedans att uttag 
på spolarna är obehövliga .. På detta sätt er-

hölls kretsar med 1000 pF kretskapacitans 
(Ca,C7,ClO ), som genom en kopplingslindning 
anpassats på lämpligt sätt till den efterföl
jande transistorn. - Kopplingslindningen är 
polariserad på ett sådant sätt, att den s&m
tidigt lämnar en för neutralisering erforderlig 
180 0 förskjuten spänning. Denna överföres via 
neutraliseringskondensatorerna Cs och Cn till 
föregående transistors bas_ 

Signallikriktlling och AFR-spänning 

Signallikriktningen sker på konventionellt säll 
med en germaniumdiod OA 72. Likriktarkretsen 
är lågimpediv, då d~n förutom lågfrekvens 
även skall leverera en AFR-stri;im till transis
torerna. Denna ström levereras till baselektro
den på HF-transistorn och ger upphov till en 
stigande injektorström. Kollektorn ligger via 
ett stort motstånd RI till -6 V och har en 
vilospänning av ca -l V. Vid reglering 'sti
ger injektorströmmen_ Genom det ökade 
spänningsfallet över förkopplin~smotståndct 

RI sjunker kollektorspänningen och därmed 
också förstarkningen. En del av HF-stegets 
kollektorspäll"ning uttages med en spän
ningsdelare R2 + R3 och påföres basen på den 
första MF-transistorn T3. En minskning av 
basspänningen i denna orsakar en minskning 
av injektorströmmen i detta steg, vilket vid 
konstant kollektorspänning medför .en för
stärkningsminskning även i T 3' Andra MF
steget är inte reglerat, enär den i nedreglerat 
tillstånd inte kan leverera tillräckligt stor 
distorsionsfri signalamplitud till signaldetek-

- torn. OA 72. 

LF-förstärkaren -

LF-förstärkaren är i stort sett av konven
tionell utformning. Genom lltnyttjande av in
jektormots'fånd och spänningsdelare på bas
ingången är förstegen i hög grad temperatur
oberoende. Arbetspullkten i klass B-slu tsteg 
stabiliseras med termistor. På utgången ut
nyttjas ingen utgångstransformator, enär op~ 

timala belastningsimpedansen endast är ca 280 
ohm, vadör man använder högtalare med 
mittuttag direkt på talspolen_ Utgångseffekten' 
uppgår till ca 220 mW. -

Känslighet 

Känsligheten är ca 3 flV och HF- och MF
förstärkningen från antenn till diod 68 dB. 
Totala förstärkningen från antenn tm hög
talare uppgår till 122,5 dB. Den utnyttjade 
ferritstaven ger mottagaren en »fältkäns'lig
het» av ca 50 flV lm. Signalbrusförhållandet 
är något ' bättre än för en rörmottagare med 
blandarröringång. Strömförbrukningen är 
utomordentligt liten, totalt 9 mA från 6 V 
strömkällan då ingen signalspänning inkom
mer. Vid en utgångseffekt av 100 m W ökar 
strömförbrukningen till ca 30 mA. Vid inter: 
mitten t drift stoppar fyra 1,5 V stavbatterier 
(se foto) j 500 timmar, vilket betyder att appa
raten kostar knappt l öre/ timme i drift. Ap
paraten blir alltså billigare i drift än en 
nätansluten mottagare. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 

I ! 

Frågor .och svar 

011} hi -fi 

Fråga: Undertecknad har hyggt den i RT nr 
4/ 1954 beskrivna Williamson-förs!ärkaren. Nu ' 
undrar jag vilka följd er följande förändringar 
kan medföra: 

l) Kunde inte få tag ' i .rören KT66, utan 
valde 6L6 istället. 

2) Utgångstransformatorn är av typ Unitran 
(3U50)_ 

Vidare önskar jag fråga vilka följder föl
jande omständigheter kan ha: 

l) Använder som förförstärkare den på 
sid. 61 i »Grammofonavspelning i teori och 
praktik» av J an Bellandel' beskrivna »Leak
förförstärkaren». 

2) J ag tycker all diskanten inte kommer 
rent fram. Är det absolut nödvändigt att hög
talarens impedans motsvarar effektförstärka
rens utgångsimpedans ? Kan en god högtalare ' 
s.a.s. göra ~susen»? 

3) Inverkar stark »rumble» från grammo
fonmotorn direkt 'på ljudkvaliteten, eller in
skränker den sig endast till ett störande bi
ljud? Har brum som härrör sig från en vibra
tor nämnvärd inverkan på kvaliteten? 

Kan rören som ingår i den i RT nr 3/ 1954 
beskrivna förförstärkaren direkt utbytas mot 
annan rörtyp ? De förefaller att vara oåtkom
ljga här i Finland . . 

(H F, Helsingfors ) 

Svar: Ert utbyte av slutröret bör inte betyda 
så mycket, eftersom 6L6 är jämförligt med 
KT66 och ofta används i förstärkare av Wil
liamson-typ. Observera dock, att det finns ett 
rör EL37 (Mullard, Triolron), som är en di-

. ~ekt motsvarighet till KT66, alltså med såväl 
samma data som sockel koppling_ D en av er 
använda utgångstransforrnatorn känner jag ty
v ärr in te till. 

Den modell av »Leak» födörstärkare, som 
ni använder, uppfyller säkert högt ställda an
språk, trots att den inte har någon kontinuer
ligt variabel kontroll, och ni behöver nog inte _ 
misstänka, att den orsakar hörbar distorsion 
i diskanten. Däremot kan eventuellt er hu
vudförstärkare orsaka något sådant, näm
ligen om den inte är helt stabil ; självsväng
ningar kan då initiel'as, i synnerhet av puls
formade signaler, och dessa svängningar kan 
orsaka distorsion, även om de inte i och för 
sig är hörbara. Vid en sådan eventualitet bör 
tydligen ljudet bli bättre, om negativa åter
kopplingen minskas något, så att stabiliteten 
blir hattTe. 

En god högtalare är naturligtvis av allra 
största vikt, eftersom det väl ofta är så, att 
det är högtalaren, som är musikanläggningens 
svagaste länk. Beträffande anpassningen mel
lan högtalare och förstärkare är deJ svårt alt 
komma fram till några bestämda regler, men 
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problemet blir mer brännande, ju mer effekt 
man skall ta ut ur sirl förstärkare. Det kan 
vara lämpligt att se på detta problem både ur 
förstärkarens och högtalarens synpunkt. 

Om man skall få ut det mesta möjliga av 
en effektförstärkare, måste belastningsimpe· 
dansen vara noggrant anpassad, ty slutrören 
har alltid en viss optimal belastningsimpe· 
dans för de krav man ställer på desamma. För 
ljudförstärkare blir kravet helt naturligt, att 
uteffekten skall bli maximal för en viss given 
relativt låg distorsion. Den lämpligaste impe· 
dansen är då vid resistiv belastning för en 
triod lika med dubbla inre motståndet, me· 
dan den för en pentod varierar något till sin 
storlek, beroende på valet av distorsion. An· 
passningen är vida mindre kritisk beträffande 
trioder än pentoder. För en triod varierar så· 
lunda uteffekten för en given distorsion med 
endast omkring 12 procent för värden på he· 
lastningsmotståndet mellan halva och dubbla 
optimala värdet. Förhållandena modifieras gi. 
getvis, om belastningen även innehåller en 
reaktiv komponent. I icke motkopplade för· 
stärkare torde en missanpassning med större 
än optimal belastningsimpedans bäst tolere· 
ras. När motkoppling ingår, tillkommer där· 
jämte, att belastningen påverkar återkopp· 
lingsgraden; i förstärkare av Williamson·typ 
ökar tydligen motkopplingen med belast· 
ningsimpedansen. 

Hos flertalet högtalare är impedansen så 
låg, att ' anpassning till förstärkarens slutrör 
måste ske över en utgångstransformator ; den· 
na omsätter impedansen, .så att slutrörens be· 
lastning blir nära proportionell mot belast· 
ningen över dess sekundär. 

En högtalares impedans varierar emellertid 
avsevärt med frekvensen såväl beträffande 
storlek som fasvinkel, och impedanskurvan är 
dessutom beroende av högtalarens montering, 
varför den nominella impedansen tydligen är 
resultatet av en kompromiss. Denna variation 
med frekvensen får också till följd, att hög
talarens frekvenskurva, även bortsett {rån 
eventuella resonansfenomen, kommer att på
verkas av förstärkarens inre impedans - väl 
att skilja från den nominella (optimala) an
passningsimpedansen. 

Det sistnämnda förhållandet behöver dock 
knappast beaktas vid anslutning till en hög
klassig förstärkare med spänningsmotkopp
ling, eftersom dennas inre impedans oftast är 
så låg, att den blir försumbar, även om hög
talaren är för lågohmig för att ge riktig an
passning. En sådan förstärkare lämnar alltså 
approximativt konstant spänning, och man 
får anta, att goda högtalare är konstruerade 
med tanke härpå. 

I regel är förstärkare för hemmabruk rik
ligt tilltagna nr effektsynpunkt, oeh det
ta gör, att ett för högt värde på högtalarens 
impedans är att föredra framför ett för lågt, 
emedan signal till brus-förhållandet i förra 
fallet blir bättre. 

Stark »rumble» från grammofonmotorn kan 
vara mycket menlig för ljudkvaliteten, och 
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Band i stället för skiva? 

Stereofoniska grammofonskivor 

E n omsorgsfullt framställd LP-skiva, som spe
las på en förstklassig återgivningsanläggning, 
erbjuder en ljudkvalitet av mycket förnämligt 
slag. Den har emellertid bl.a. två nackdelar: 
den är utomordentligt ömtålig och måste pyss
las om varsammare än ett spädbarn och det 
är svårt att få en riktigt förvrängningsfri 
återgivning in mot centrum på skivan (om 
man inte inskränker speltiden till halva den 
vanliga som exempelvis Westminster gjort på 
sina »Laboratories Records» l. Dessa olägen
heter kommer man ifrån om man använder 
sig av band som ljudbärare. EMI·koncernen, 
omfattande Husbondens Röst, Columbia och 
Parlophone·Odeon, har sedan någon tid till
baka lanserat bandkopior av faderbanden, dvs. 
de band som ligger till grund för skivIram· 
ställningen. Det är på sitt sätt en unik till
dragelse, eftersom det är första gången i den 
kommersiella ljudreproduktionens histOl-la 
som man kan köpa en ljudupptagning, som 
är framställd utan några mekaniska mellan
led. 

Banden är inspelade på halvkanal med 
bandhastigheten 19 cm/ sek. (7,5" / sek.l enligt 
internationell standard (övre band halvan i för
hållande till bandets löpriktning ) och CCIR:s 
specifikationer i fråga om tonkurvekorrigering. 
Banden är upplindade på 18 cm spolar, den 
maximala speltiden på båda kanalerna uppgår 
alltså till 60 min. De kan följaktligen spelas på 
alla hemma·magnetofoner som fyller ovan· 

detta av flera skäl. Låt oss först se på för
hållandet för nålmikrofonen! De starka me
kaniska vibrationerna påverkar dess nål på 
två vägar, dels via tonarmen, därför att denna 
vibrerar i sitt fäste, och dels via skivan. Vibra
tionerna med lågt periodtal kan vara så stora, 
att nålens svängningar för desamma får stör
re amplitud än för nålens sidorörelser i 
spåret. Nålmikrofonens svängande system 
drives då lätt ut till icke linjära områden, i 
mekaniskt eller elektriskt avseende, . vilket na
turligtvis orsakar distorsion. Ökat skivslitage 
kan även bli följden, och något botemedel an
nat än av _ mekanisk art Linns tydligen inte. 

Motsvarande gäller beträffande förstärkare 
och högtalare, · men här kan man få bort det 
mesta genom basavs)<ärning i förförstärkaren. 
Man kan ju tycka, att en "kraftig förstärkare 

stående lmtv. Det klangliga resultatet är i 
hög grad beroende på att uppspelningsma
skinen löper med jämn hastighet och att spal
ten i avspelningshuvudet är absolut vertikal. 
Är inte det senare kravet uppfyllt förlorar 
man diskant och får ökad förvrängning. Det 
är givetvis också en fördel om inte spalten 
i avspelningshuvudet genom nötning blivit för 
stor; det för som bekant också med sig ett 
diskantfall vid återgivningen. 

EMI.konc6-nen har tö. gått ännu ett steg 
vidare på den inslagna vägen och tillhanda· 
håller för penningstarka vänner av oöver· 
träffad ljndkvalitet (uppspelningsapparaterna 
i handeln kostar bortåt 3000: -) s.k. »stere
sonic tapes», dvs. band med sterefonisk ljud
upptagning. Här utnyttjas vardera bandhal
van för registrering av de båda ljudkanalerna. 
Avspelningshuvudet är ett specialhuvud med 
de båda spalterna under varandra (i USA 
finns utom denna typ ytterligare en där de 
båda kanalhuvudena är förskjutna ca 3 cm 
i förhållande till varandra l och vardera hu· 
vudhalvan matar över var sin förstärkare 
två identiska högtalare. Jag har inte varit i 
tillfälle att lyssna till dessa band men _ har 
gått i författning att låta bygga om en band
spelare för uppspelning av dem och hoppas 
så småningom kunna redovisa mina intryck. 
Rapporterna från framföranden av dem i Eng
land är emellertid av det högstämt lyriska 
slaget. 

bör klara av dylika lågfrekventa förlopp, men 
faktum är, att en förstärkares maximieffekt 
sjunker mycket snabbt nedåt från 20-30 Hz, 
varför även rätt måttliga ingångsspänningar 
med periodtal under 10 kan driva utgångs
transformatorn till starkt olinjära områden. 
J ust frekvenser under hörbarhetsgrälfsen är 
alltså förrädiska. Däremot torde brum från 
nätet eller från en omformarvibrator vara 
mindre farligt, emedan det blir störande för 
hörseln, redan innan det orsakar distorsion av 
betydelse. 

Någon direkt ersättning av annat fabrikat 
{ör Mazda 6L19 tycks inte finnas, men 
ECC81 och dess ekvivalent 12A T7 har i.lllge~ 

fär sanuna data och kan rekommenderas; de 
bör fungera bra utan ändringar i schemat. 

Seth Berglund 

RADIO OCH TELEVISION --- NR 4. - 1956 



Från England har det också sipprat ut in
formationer om att Deccä, pionjären för hi-fi
inspelning på grammofon, söker lösa proble
met om den nära nog fulländade ljudåtergiv
ningen, dvs_ den stereofoniska, efter andra lin
jer. Man tänker sig här en grammofonskiva, 
där den ena ljudkanal,en är horisontalgraverad 
som vanligt medan den andra görs vertikal
graverad som i grammofonskivans barndom. 
Svårigheterna wm återstår att övervinna på 
kommersiellt godtagbara grunder ligger i 
nålmikrofonkonstruktionen. Skivorna blir lik
som det amerikanska färgtelevisionssystemet 
»compatibla», i det här fallet liktydligt med 
att den som nöjer sig med vanlig enkanalre
produktion kan spela skivan på vanligt sätt med 
en ordinär pick·up. I förhållande till de stereo
foniska skivor som finns på bLa. den ameri
kanska marknaden (Coole Laboratories) blir 
speltiden densamma som för en vanlig LP
skiva; Cook använder sig av två graverade 
områden, ett yttre för den ena och ett inre 
för den andra ljudkanalen, varigenom s'pel
tiden reduceras till hälften. 

Skivnytt: 

Använd apparatur: Bandspelare: Ericorder 
BAB-2. Skivspelare: SELA, typ 524 med Or
tofon C-huvud. Förstärkare: Acoustical 
QUAD II för- och slutförstärkare. Högtalare: 
Hartley 215 i fabrikantens låda. 

RICHARD STRAUSS: Don Juan 
och Till Eulenspiegel, symfoniska 
dikter. Wiens filharmoniker, dir.: 
Wilhelm Furtwängler. Husbondens 
Röst HTB ·403 (band) och ALP 
1208 (skiva). Uppspelningskurva: 
CCIR för band, RIAA för skiva. 
Pris: 65: - resp. 26:-. 

Den för några år sedan avlidne Richard Strauss 
hörde till instrumenteringskonstens mästare 
för att inte säga virtuoser. Mot den bakgrun
den är det tacksamt och upplysande att jäm
föra de båda versioner av samma inspelning 
som här föreligger på band och skiva. Den 
utfaller tveklöst till bandets förde1. Klangen 
är här rundare, basåtergivningen mera plas
tisk, stråkklangen sinnligare och mera lyster
bemängd, blecket klingar briljantare, dyna
mikkontraster verkar magnifikare, klockspel 
oc? även de högsta tonerna hos harpan dis
tinktare och mera realistiska, bakgrundsbru
set absolut ohörbart osv. Det får inte fattas 
så att skivan på något sätt skulle vara dålig; 
den är tvärtom i klass med det bästa som 
presteras för närvarande. Över huvud taget är 
Husbondens Röst för tillfället det bolag som 
uppnår de bästa resultaten vid sina inspel
ningar med Wienerfilharmonikerna, till störs
ta delen beroende på, förefaller det, som om 
man här arbetar med större mikrofonavstånd 
med bättre klangblandning som följd. Också 
konstnärligt är inspelningen utan konkurrens 
och ett värdigt minnesmärke för Furtwänglers 
storhet som dirigent: här finns den flödande 
iyriska känslan, de intensiva kraftutbrollen 

och den obrutna mUöikaliska spänllillgslill
jen. Det är en storartad inspelning alltige
nom. 

Tre Uvertyrer: 1812 (TJAJKOV· 
SKIJ), Oberon (v. WEBER) och 
Zampa (HEROLD ). Philharmonia
orkestern, dir.: Nicolai Malko. Hus
bondens Röst HTB 806 (band) och 
DLP 1069 (skiva). Uppspelnings
kurvor: CCIR för band och RIAA 
för skiva. Pris: 65: - resp. 26:-. 

Ljudstyrkemässigt finns det mycket få kom
positioner som kan ' jämföras med Tjajkovskijs 
uvertyr 1812, som är en skildring i toner av 
den ryska armens segerrika kamp mot Napo
leons invasionsarmeer. På slutet <Yår tuno-a 
blecket an för fullt, uppblandad ~ed sal:t
imitationer i stora trumman och med stora 
klockspelet i full verksamhet ~om Kremls 
kyrkklockor. Ursprungligen lär det ha varit 
tänkt än storslagnare med ett uruppförande 
utomhus där ett batteri på lämpliga ställen 
verkligen skulle åstadkomma salutsalvor. J ag 
tror inte att uvertyren i fråga om ljudstyrka 
har mer än en överman i hela orkesterlittera
turen: en passage i Schönbergs Gurrelieder 
har givit en uppmätt ljudstyrka på 117 ph on 
(smärtgränsen ligger vid 130) men vid det 
tillfället medverkade 365 man, fördelade på 
en orkester på IlO, en kör på 250 och 5 so
lister och en särskild musiker som skramlade 
med en stor järnkätting. Nu kommer detta 
utomordentligt kraftfulla slutparti med klock
ringning, salut och det hela i slutet av kom
positionen, dvs. in mot centrum på skivan, och 
det är ofrånkomligt att en påtaglig förvräng
ning ger sig iii känna. Inte så på bandet: 
där är klangbilden lika ren och klar från 
början till slut och det illustrerar väl bandets 
överlägsenhet över. skivan på en väsentlig 
punkt. I övrigt gäller i tillämpliga delar sam
ma iakttagelser som vid föregående jämförel
se. Allmänt gäller -om upptagningen att den 
är klar och välbalanserad men gärna kunde 
vara utförd i en efterklangsrikare lokal. Det 
skulle ha givit en naturligare expansion åt 
1812:s enorma klangmassor och mera roman
tisk lyster åt de båda andra uvertyrerna. "Det 
kunde säkert också ha givit en skenbart stör
re intensitet åt den rent musikaliska tolk· 
ningen. Liksom i föregående fall erhölls rik
tig tqnbalans för baIidet med någon liten 
basreducering medan skivorna var utan an
märkning, både i fråga om bakgrundsbrus och 
tonkurva. 
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2 -kanalsförstärkare 

med ett rör! 

En intressant koppling i vilken man använ
der samma ;ör, en pentod, inom ett frekvens
område som triod och iIiom ett a~nat som 
pentod, visas i fig. 1. Röret går, som pentod 
vid återgivning av diskantregistret och som 
triod vid återgivning av bastonerna. Detta 
åstadkommes genom att ena utgångstransfor
matorn (T 2) är kopplad till jord via en kon
densator (C1 ) på 25 nF-0,25 ,uFo Konden
satorn kortsluter höga tonfrekvenserna och 
avkopplar skärmgallret till jord, varför de 
höga tonerna återges enbart av transforma-

+ 

T2 

II~BOS 
Tl 

II[](J Diskant 

Fig. L Schema för enkel 2-kanalsförstärkare 
med ett rör. Som rör kan en ordinär slutstegs
pentod användas. 

torn T 1 varvid röret går wm pentod för detta 
frekvensområde. 

För låga frekvenser är impedansen h~s 
transformatorn T 1 så hög att man kan anse 
att det föreligger avbrott mellan skärmgaller 
och anod. Men de låga tonerna förstärkes ge
nom att skärmgallret i pentoden då funger'}r 
som triod-anod. Låga tonerna tas då ut via 
utgångstransformatorn T 2' 

Följande bör iakttas: 

1) Transformatorn T 1 bör ge hög belastnings
impedans ; optimal belastning behöver inte 
tillämpas, eftersom transformatorn endast är 
i verksamhet för höga toner. 

2) Transformatorn T2 bör ha' en impedans 
som är ungefär hälften av det värde som upp
ges som normalt för det använda slutröret. 

3) Då förstärkningsgraden är större för pen· 
to der än för trioder avges större effekt över 
T l' Man får därför ta ut lägre spänning från 
T 1 genom att utnyttja en potentiometer så 
som antydes i fig. 1. 

4) Skärm galler kon d ensa torns storlek el be
stämmer var delningsfrekvenseri går, under 
det att katodpotentiometerns inställning be· 
stämmer tonkarakteristiken. 

(Fltnkschau nr 21 / 55). 
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Televisionsmottagare i byggsats (II) 

Beskrivningen av TV -mottaga
ren fortsätter här med en ge
nomgång av hur de olika en
heterna' kopplas. 

(Forts. fr. nr 3 / 56) 

U ttaget av mellanbärvågsspänningen över 
videodetektorn till ljuddelen är originellt så
tillvida att ett n-filter utnyttjas härför för att 
ge lämplig impedansanpassning till l:a ljud
MF-steget (rör ViA)' som är kopplat som ett 
gallerjordat steg. Anodkretsen i detta steg är 
likaledes anordnat som ett n-filter, som ger 
lämplig impedans_omsättning till det efterföl
jande MF-steget (rör Vm) som går som be
gränsarsteg. Genom att trioden i l:a ljud
MF-steget ingår i röret PCF 80, erhålles en 
välbehövlig extraförstärkning i ljuddelen, 
utan att ett extra rör behöver inkopplas här
för. 

I linjeavböjningsdelen utnyttjas indirekt 
synkronisering med en relativt enkel koppling 
med en pentod V13B som »fasrör». Verknings
sät!et härför är i stora ' drag- det, att den av 
linjeoscillatorn alstrade spänningen, som på-

1:0 ljud-MF-steg 
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fÖr!!5 styrgallret på V 13B' »jämföres» med in
kommande linjepulser, som påföres skärmgall
ret på samma rör. När linjepulserna och 
linjeoscillatorns spänning inte ligger i viss 
fas ändras strömmen genom pentoden; ett 
ändrat spänningsfall uppstår då över anod

'motståndet för pentoden, vilket "'ndrar galler
förspänningen till ena röret t l4B i multi
vibratorn. När frekvensen i multivibratorn vill 
avvika från »nominella» värdet uppstår sa
lund a en reglerspänning, som korrigerar av
vikelsen. 

I multivibratorns triocWel V 14A ingår en 
stabiliseringskrets, en LC-krets, avstämd till 
linjefrekvensen 15625 Hz, Denna krets jämte 
åtskilliga komponenter j multivibratorn är 
sammanförda under gemensamt hölje, skärm
burk A 75. 

I nätdelen ingår i vardera nättilledningen en 
HF-drossel samt avkopplingskondensatorer. 
Härigenom förhindras att exempelvis linje
oscilIatorfrekvensen läcker ut på nätet och 
med sina övertoner fördärvar långvågsniottag
ningen för grannar som råkar ha sin rund
radiomottagare vä~g i vägg med TV-mot
tagaren. 

2:0 ljud -MF -steg 

Fig. 7. Kopplingen mellan 
videoförstärkaren och ljud
MF-delen . 

. ~-

" Fig. 8. Inlödningen av ger-
maniumdioden OA 161 bör 
ske på detta sätt med en 
plattång som »kyIfläns». -. 

Monteringsarbetet 

Som framgick av artikeln i förra numret är 
TV-mottagaren uppbyggd av ett antal enheter, 
som fastskruvas på en ram. Vissa av dessa 
enheter levereras färdigkopplade, exempelvis 
kanalväljaren, högspänningsenheten och foku
seringsenheten. Övriga- enheter måste ' man 
däremot koppla själv, och detta kopplings
arbete görs med ledning av de kopplingsan
visningar som lämnas i den med byggsatsen 
levererade beskrivningen. Denna beskrivning 
är upplagd så, att det punkt för punkt anges 
vilka åtgärder som skall vidtas, vilka kompo
nenter som skall monteras var, och vilka led
ningar som skall dras. 

Det är därför ingen anledning att här gå 
in på kopplingsarbetet i detalj, utan här skall 
endast ges några kommentarer som kan vara 
av värde för nybörjare. 

I byggsatsen ingår samtliga komponenter, 
skruvar, muttrar etc. som behövs för att sätta 
ihop TV-apparaten. T.o.m. lödtenn och kopp
lingstrl\d medföljer, det enda man får bestå 
själv är en uppsättning verktyg; en sidavbi
tare, en plattång, några mejslar och en bra 
lödkolv. 

/"'" 
PlattOng 
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Något om lödning 

Ett villkor för att man skall lyckas med appa, 
rat bygget är att man kan utföra lödninga'r på 
ett fackmässigt sätt. Om man är ovan att lö~a 
bör man, innan man sätter igång med kopp· 
lingsarbetet, först träna lödning ett slag tills 
man behärskar konsten ordentligt. Man kan 
exempelvis göra en del provlödningar på en 
rörhållare, varvid man löder på en eller flera 
trådar på de olika löastiften på hållaren. 

Lödninge!l skall utföras så att det lödstift, 
och den eller de trådar som skall lödförbin· 
das först uppvännes med lödkolven. Först se· 
dan trådarna och stiftet blivit ordentligt upp
värmda för man på lödtenn, som då flyter ner 
och ger en ordentlig lödförbindning. Man 
får sålunda inte smälta lödtenI\.et först och 
låta det smälta tennet rinna ner på lödstället. 
Risken är då att tennet inte fäster ordentligt. 
Genom att lödharts (som finns inne i en kanal 
i lödtennet) lätt kan komma mellan det kalla 
lödstiftet och trådarna kan det gå ~å illa att 
man får fullständig isolering mellan le!Ining
ar och lödställen. Man får en s.k. »kallöd
ning», som kan ge glappkontakt och svårloka
liserat intermittent fel. Alltså: V änn upp löd
stället ordentligt med lödkolven och applicera 
först därefter tennet på lödstället! Å - andra 
sidan får man inte värma upp lödstället för 
länge i synnerhet om det gäller inlädning av 
motstånd och kondensatorer med korta till
ledningstrådar. Föp star~ uppvärmning kan 
nämligen skada dessa komponenter. Beroende 
på lödkolvens temperatur och löd ställets stor
lek (antal trådar och lödstiftets dimensioner ) 
hör uppvärmningstiden uppgå till högst 2-5 
sekunder. 

En kallödning kan se nog så tillförlitlig 
ut, men det behövs bara att man drar en smu
la i trådarna så spricker lödförbi~dningen 

upp. 
Det lönar sig därför att - efter det att en 

enhet är färdigkopplad - gå igenom samtliga 
lödpunkter och försiktigt dra i alla trådarna 
för att kontrollera att lödningarna är effek
tiva. Det skadar inte heller, att man då sam
tidigt kollationerar att samtliga i beskrivning· 
en angivna åtgärder verkligen vidtagits och 
att ingen ledning överhoppats eller förts till 
fel anslutningspunkt. 

Germaniumdioden ömtålig! 

Ett annat ord till varning kan här också vara 
på sin plats. Det ingår i apparaten två ger
maniumdioder, varav den ena, OA 161, måste 
lödas in för hand i MF·delen. "Den andra dio
den, OA 160, finns däremot r-edan -inlödd i 
skärmburken A 53. När 'det gäller inlödnirtg 
av germaniumdioder måste man förhindra att 
lödkolvens värrne tränger ·in i dioden. D enna 
skadas nämligen om den får för hög värme 
och kan då bli helt obrukbar. Vid inlödning 
av dioden bör man därför ordna med lämplig 
värmeavledning genom att man mellan löd
punkten och dioden griper om tilledningstrå
den med en inte alltför smal plattång, ' se fig. 
8. 'Denna avleder då lödvärmen och förhind
rar att den via tilledningstråden sprider sig 

o 

Fig. 9. Perspektivskisser av detta .slag återfinnes för samtlig! enheter i ELF A :s byggnadsbe· 
skrivning. 

l"ig. 10. Den färdigkopplade nätdelen. Jfr fig. 9. 

A53 A52 ·A51 A5Ö 
Fig. Il. MF·delen färdigkopplad. 

A62 ':17 A63 va Vg 
Fig. 12. Ljuddelen färdigkopplad. 

" RADIO OCH TELEVISION NR 4, - 1956 31 



Fig. 13. Den färdigkopplade synkroniserings- och bildavböjningsenheten. 

in i dioden. Det kan vara skäl i alt man vid 
denna process får hjälp av någon bekant, som 
griper om tilIedningstråden med tången. För 
att förhindra att dio.den tar skada av strål
ningsvärmet från lödkolven kan man lägga en 
liten fuktad trasa över dioden. 

Ytterligare en detalj kanske bör påpekas 
i detta sammanhang beträffande inlödningen. 
av videodrosseln i MF-delen, DR 7. Denna är 
indränkt med ett vax, som lätt smälter om 
man värmer upp lödställena för länge. Man 
får iaktta en viss försiktighet här, så att inte 
lödningen från den tunna tråden i drosslarna 
smälter och sedan genom det rinnande vaxet 
isoleras från anslutnings trådarna. 

Kopplingsarbetet 

Man börjar lämpligen med nätdelen, som är 
den enklaste. Hur den ser ut färdigkopplad 
visas i fig. 10. I tig. 9 visas som exempel den 
perspektivritning över nätenheten som med
följer beskrivningen. Liknande perspektivrit
ningar finns också med i beskrivningen för de 
andra enheterna som skall kopplas: Hur de 
färdigkopplade enheterna ser ut visas i fig. 
11-14. 

, Det kan vara anledning att omnämna att 
innan man börjar koppla de olika deIchassierna 
bör de med byggsatsen levererade chassiplå-
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tama putsas av med eu fil, så att det lnte finns 
några grader och ojämnheter kvar. De kan 
nämligen ställa till trassel genom att skada 
trådarnas isolering. Samtidigt blir det lättare 

.. .. ft,Y 

att få in skruvar i . hålen, och så riskerar man 
inte att göra sig illa på ev. ojämnheter. 

MF-enheten kritisk 

Nätdelen är som nämnts den enklaste enheten, 
inte minst genom alt det är rätt gott om plats, 
så att man lätt kommer åt att löda. Värre blir 
det med MF-delen där det är betydligt mindre 
»armbågsrum». Denna måste dessutom kopp
las med särskilt stor omsorg, enär lednings
dragningen här betyde.r mycket för appara
tens rätta funktionerande. I MF-delen måste 
nämligen ledningarna vara mycket korta och 
man måste obetingat följa kopplingsanvis
ningarna i detalj, om inte,- riskerar man att 
få svårbemästrade återkopplingsfenomen l 

mottagaren, som kan försvåra eller rent av 
omöjliggöra trimningen. 

Visserligen förenklas kopplingsarbetet i MF
delen avsevärt genom alt åtskilliga kopplings
komponenter ingår i de fyra skärmburkarna 
A50, A51, A52 och A53. Kopplingen inskrän
ker sig därför huVudsakligen till att från an
slutningspunkterna från nyssnämnda enheter 
dra ledningar fram till MF-rören. Men det 

gäller att dra dessa ledningar exakt enligt 
anvisningm-na och med kortast möjliga led
ningslängd. Några utvikningar eller »förskö
ningar» av ledningsdragningen bör man så
lunda absolut inte försöka sig på. 

Liknande synpunkter gäller även för ljud
MF-delen, där man likaledes måste utföra 
ledningsdragningen med omsorg. 

Till linjeavböjnings- och högspänningsen
heten levereras en särskild kopplingsplint fär
digkopplad . Likaså ingår här en innehållsrik 
skärmburk, A 75, med endast sex anslutnings
stift. Även högspänningsenheten, A95, leve
reras färdigkopplad ; den monteras på chas
siets översida. Genom att en stor del av kopp
lingen sålunda redan är klar blir kopplings
arbetet relativt enkelt. 

Samma sak gäller delvis också synkronise
rings- och bildavböjningsenheten. Denna leve- . 
reras med en färdigkopplad plint, som inne
håller en stor del av de kopplingsdetaljer som 
ingår i denna enhet. Kopplingsarbetet inskrän
ker sig därför till ett relativt litet antal löd

ningar. 

Sammansättningen 

När samtliga enheter är färdigkopplade åter
står det att montera ihop mottagaren på den 
ram som man får sälta ihop av det medföl-

Fig. 14. Linjeavböjningsenheten kopplad och klar. 
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Fig. 15. Nätdrosseln, nätfiltret, säkringar m.m. 
monteras i ett hörn på chassiemmen (vilket 
kräver en del fingerfärdighet). 

Fig. 16. Vinkelfäste för fo
kuseringsenheten fastskruvas 
på nätenheten. Dessutom 
fastskruvas en kontaktfjäder 
och en rem för fastspänning 
av bildröret på chassiramen. 
Bildrörets undersida skall 
stödja mot en skumgummi
Iist (jfr fig. 17). 

Fig. 17. Så här ser den 
färdigmonterade TV-mot
tagaren ut ovanifrån. 

Högsp.enhet 

I 

jande materialet. Även för hopmonte~ingen 
finns det i beskrivningen detaljerade anvis
ningar, och här skall därför endast ges några 
detaljanvisningar för monteringen. 

På själva ramen monteras nätdrosseln, DR3, 
och dessutom säkringar, störningsskydd m.m. 
i enlighet med anvisningarna. Se fig. 15. När 
detta är klart kan man börja att montera på 
de olika chassierna på ' ramel). Hur de olika 
enheterna skall placer.as framgår av fig. 17. 

Innan man skruvar fast de olika enbeterna 
på ramen bör man iaktta följande: 

På nätenheten fastskruvas ett stöd, som 
skall bära upp fokuseringsenheten (se fig. 16). 
I fråga om denna är att märka att den skall 
anbringas justerbart, så att den ger god pass· 
ning till bildrörets hals, som ju skall stickas 
in i fokuseringsenheten. Enheten monteras 
med skruvar och tre muttrar, vilket gör att 
man efter behag kan höja och sänka den, så 

Rem för festsp 
ev bildrör 
I-

Fokuseringsenhet 

r -'>--_-Vinkelföste 

För bildröret 
\ 

Fokuseri ngsenhet 
\ 

Linjeavböjn. och Synk.- och blld
avböjningsenhet 

I 
Kontakt-

högsp.enhet fjäder 
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att den kommer att ligga axiellt med bildrö
rets axel. På ramens frontpanel fastklistras 
en skumgummiIist. Se fig. 16. På denna skall 
bildrörets framkant vila; med. de på front
stödet fastskruvade remmarna kan bildröret 
spännas fast. 

Bildröret skall emellertid inte spännas fast 
förrän man är klar med förbindelserna mellan 
de olika delchassierna och har apparaten trim
mad. Låt därför tills vidare bildröret ligga 
kvar i säkert förvar i sin pappkartong (att 
hands.kas med röret är inte alldeles riskfritt!) 
tills det blir dags att sätta apparaten i drift. 

Innan nätenheten sättes på sin plats bör 
kanalväljaren skruv!ls fast på den med fyra 
långa skruvar med distansröi. Kanalväljaren 
förses med ' ett anslutningsdon i form aven 
oktalrörhål1are, denna skall pluggas in i mot
svarande kontaktdon, som är anbringat på 
nätenhetens chassi rakt under den plats, där 
kanalväljare'n skall placeras på sina distans
rör. Till kanalväljaren skall också anslutas en 
skärmad kabel, den skall föras till en anslut
ningstråd på ena gavelstycket. 

Hur apparaten ser ut med de olika delchas
sierna påmonterade framgår av fjg. 17. 

l nästa nummer kommer anvis
ningar för trimning av TV-motta
garen samt en del säkerhetsföre
skrifter . 

Nätenhet 

Ljudenhet 

. Kanalväljare 
/ 

MF-enhet 
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F Ö R ' 0 X - L Y S S N A R E 

Om kortvågsmottagare för DX-Iyssnare (II) 

I detta avsnitt av RT:s artikel
serie om kortvågsmottagare 
behandlas MF-steget, detek
torn, AFR-systemet, LF-delen 
och nätdelen. Artikelserien på-
börjades i nr 2/56: . 

(Forts.) 

Mellanfrekvensdelen 

F rån blandarröret föres den mellanfrekven
ta signalen till mellanfrekvensförstärkaren, 
MF·förstärkaren, vilken i princip består av 
ett ener flera avstämda förstärkarsteg med 
kretsar, avstämda till samma frekvens, mel
lanfrekvensen. MF·kretsarna består vanligen 
av bandfilter, dvs. högfrekvenstransformato· 
rer med omsättning l: l och med relativt lös 
koppling mellan spolarna. Kretsarnas fre· 
kvens kan variera~ ± några tiotal kHz med 
skruvkärnor i och för trimning. MF·bandfil· 
tern a är monterade i skärmburkar av alumi
nium, vilka ger ett karakteristiskt utseende 
åt chassiet i en super. 

MF·bandfjlter kan, beroende på vilken 
kopplings grad som valts mellan kretsarna, ha 

f~ 

olika frekvenskurvo,r. Se fig. 8. Bandfiltret 
säges vara kritiskt kopplat när produkten av 
Q·värdet hos resp. kretsar (antages identiska) 
och kopplingsgradenI k är = 1. Bandfilterna 
säges vara överkritiskt kopplade om kQ > l 
och underkritiskt kopplade om kQ < 1. De 
frekvenskurvor som erhålles vid några ?lika 
värden på: kQ visas i fig. 8. 

Mellanfrekvensen förlägges i kortvågsmot· 
tagare 'oftast till någo~ av följande frekvenser: 
50, 125, 470, 1600, 3000, 7000' och 10 700 kHz. 
Anledningen är att dessa frekvenser är rela
tivt fri~ från signaler; dessa kan vid dålig 
selektivitet i förkretsarna komma in i MF
stegen, och gör sig då givetvis märkbara inom 
mottagarens hela avstämningsområde. 

Med låg mellanfrekvens vinnes fördelen av 
god närselektivitet (se nedan) samt hög för· 
stärkning per steg, nackdelen är svårigheten 
att bemästra spegelfrekvenserna då dessa fal
ler mycket nära den avstämda signalen (se 
fig. 3 och 4 i nr 2/56), hög mellanfrekvens 
ger god spegelfrekvensdämpning men å andra 
sidan sämre närselektivitet och lägre förstärk
ning pr steg. Rundradiomottagare har numera 

1 Betr. beräkning av kopplingsgraden i band· 
filter se »RT :s Radiohandbok 1956». 

Fig. 8. Frekvenskurvor för bandfilter med olika grad av 
koppling mellan kretsarna. kQ = 0,5 = underkritisk kopp· 
ling, kQ = l = kritisk koppling, kQ = 3 = överkritisk kopp
ling. 

Fig. 9. Så här ser en MF-transformator vanligtvis ut. 
el och ~ trimrar. Avståndet mellan Ll och ~ bestäm
mer kopplingsgraden och därmed bandfilterkurvans ut
seende. Jfr. fig. 8. ...... 

Fig. 10. dB·skala (sträcker sig även över sid. 35) anger 
sambandet mellan spännings· eller strömförhållandet 
och motsvarande dB· tal. 
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nästan undantagslöst mellanfrekvensen för
lagd till 470 kHz, förr användes oftast 125 
kHz. 

Närselektiviteten 

Med närselektivitet menas mottagarens för
måga att undertrycka eller dämpa ~ignaler, 

som ligger i omedelbar närhet av den önska· 
de signalen. I en specifikatiqn över en motta· 
gare kan t.ex. stå: »NärseIektivitet: ± 1,5 
kHz vid 6 dB och ± 4 kHz vid 60 dB». Vad 
menas nu med detta? J a, dB (= »decibel» ) 
är en logaritmisk måttenhet, som anger för· 
hållandet mellan två storheter, exempelvis 
två spänningar. Fig. 10 visar en dB· skala, där 
man direkt kan avläsa vilket dB·tal ett god
tyckligt spänningsjörhållande motsvarar och 
vice versa. (Ex.: 1Q ggr motsvarar 20 dB; 
6 dB motsvarar 2 ggr etc.) . 

Fig. 11 klargör hur man skall uppfatta den 
nyss angivna specifikationen. 6 dB motsvarar 
enligt fjg. 10 förhållandet 2: l , och selektivi
tetsuppgiften ± 1,5 kHz anger sålunda att 
MF·frekvenskurvan fallit till hälften på 1,5 
kHz avstånd från MF-kurvans mittfrekvens. 
Uppgiften ± 4 kHz vid 60 dB anger att MF
kurvan fallit så att en signal, som inkommer 
4 kHz över eller under MF-kurvans mittfre· 
kvens, dämpas ner till 1/ 1000 av den signal
spänning den skulle' ge om signalen låge vid 
mittfrekvensen (se fig. 11). 

Vanliga rundradiomottagare har nästan all· 
tid endast ett steg mellanfrekvensförstärkning, 
alltså fyra avstämda MF-kretsar, men två steg 
förekommer även (sex MF-kretsarl, vilket gi
vetvis ger bättre närselektivitet. Ur DX·syn
punkt är det önskvärt att ha så hög närselek
tivitet som möjligt för att kunna särskilja i 
frekvens närliggande stationer, men hög selek. 
tivitet ger å andra sidan sämre ljudkvalitet, 
då de övre sid banden skäres, vilket betyder 
att de höga tonerna inte kommer med. 

Variabel MF-bandbredd 

Genom variabel MF·selektivitet kan man an
passa mottagaren efter omständigheterna, så 
att låg selektivitet (bred MF-kurva) väljes 
vid mottagning av lokalstationer för bästa 

Spömings- eller strömförhOllande 
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Fig. 13. Blockschema för superh~terodyn med dubbel frekvensomvandling. 

ljudkvalitet, medan hög selektivitet användes 
vid svaga och svårt störda stationer. Stegvis 
variabel selektivitet kan anordnas på flera sätt, 
det vanligaste är att man med en omkopplare 
till· eller frånkopplar en tredje oavstämd 
lindning inne i band filtren . som dämpar kret· 
sarna, vilket ger en bredare MF·kurva. Detta 
är det »normala» sättet att förverkliga varia· 
bel MF·bandbredd i rundradiomottagare. Kon· 
tinuerligt variabel närselektivitet kan åstad· 
kommas genom att man ändrar kopplingsgra· 
den k i bandfiltret genom att ena kretsens 
spole anordnas förskjutbar i förhållande till 
den anöra. 

Variabel bandbredd i MF·delen kan även 
åstadkommas genom att man anordnar åtel' 
koppling i ett MF·steg och sedan varierar 
återkopplingsgraden i steget, exempelvis med 
ett variabelt katodmotstånd. 

Vid hög selektiva kortvågssuprar användes
ofta ett s.k. kristallfilter, i vilket man utnytt
jar en kvartskristall, anordnad i en brygg
koppling som endast genomsläpper ett mycket 
smalt frekvensband omkring_ kristallens reso
nansfrekvens. 

Dubbel frekvensomvandling 

För att bli kvitt spegelfrekvenser kan man till
lämpa dubbel frekvensomvandling, först en 
frekvensomvandling till en hög MF, som ger 
god spegelfrekvensdämpning och därefter till 
en lägre mellanfrekvens, som ger god närse
lektivitet och hög förstärkning. Sådana mot
tagare kallas dubbelsuprar (blockschema se 
fig. 13). Kombinationerna av mellanfrekven
serna varierar. Vanliga kombinationer är 1600 
kHz-SO kHz, 1600 kHz-IlO kHz, 10700 
kHz-470 kHz. 

Signaldetektorn och AFR-systemet 

I signal detektorn likriktas den mellanfrekven
ta signalspänningen, och samtidigt bortfiltre
ras i ett Re-filter mellanfrekvensen. Vad som 
återstår efter detektorn är då den på signalen 
modulerade LF·spänningen. Vanligen använ
des som signaldetektor en diodlikriktare. 

Ofta användes en särskild diod, AFR-dioden 
(AFR = automatisk jörstärkningsreglering), 

Spllnnlngs-" eller strömförhållande 
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Fig. Il. MF-kurvan för en mottagare kan 
återges med logaritmisk skala på detta sätt. 
Se texten. 

för att av MF-signalspänningen alstra en nega
tiv spänning, avsedd att som negativ galler
förspänning påföras mottagarens HF- och MF
steg. När den negativa förspänningen ökas 
i dessa förstärkarsteg nedbringas förstärk
ningen. Ju större negativ förspänning som på
föres dessa steg desto mindre förstärkning 
erhålles sålunda i mottagaren, och då negativa 
förspänningen = AFR-spänningen ökar ju star
kare signal som kommer in, blir mottagarens 
förstärkning mindre då starka signaler kom
mer in än då svaga signaler inkommer. För. 
delen med detta är att något så när konstant 
ljudvolym erhålles från mottagaren även vid 
stora skillnader i inkommande signalens styr
ka, exempelvis vid fading. Alltför höga sig
nalstyrkor skulle tö. ge upphov till distorsion 
och s.k. korsmodulering genom att HF- eller 
MF-rören skulle bli överstyrda. 

AFR-spänningen har ännu en funktion, näm
ligen att s~yra avstämningsindikatorn (»indi
katorögat») eller »S·metern», om mottagaren 
är utrustad med en sådan. 

Ger man AFR-dioden en viss förspänning, 
kommer den ej att likrikta signaler, vilkas 
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Fig. 12. Samm,a kurva som i fig. Il men med 
linjär skala. 

amplitud understiger den pålagda förspän
ningen. Man vinner därvid, att mottagaren 
har full känslighet för svaga signaler, enär 
AFR-spänning inte alstras förrän förspän
ningen övervunnits. Varianten kallas »för
dröjd AFR». 

I vissa mottagare är det ordnat så att AFR
spänningen till HF-röret eller HF-rören är 
starkmre fördröjd än AFR-spänningen till 
MF-rören. Därigenom vinnes att signalbrus
förhållandet inte försämras vid svaga signaler, 
som nätt och jämnt förmår ge upphov till 
AFR-spänning. 

Det är ur många synpunkter fördelaktigt 
om AFR-spänningen kan till- och frånkopplas 
med en stri1mbrytare, och den automatiska 
funktionen bör även kompletteras med en ma
nuell sådan, lämpligast är då att ha en regle
ringsmöjlighet för HF ·steget och en annan 
för övriga reglerade rör. 

Beat-oscillator och störningsbegränsare 

I detta sammanhang kan nämnas, att trafik
mottagare oftast är utrustade med ett par spe
ciella anordningar, som inte har någo)Y mot· 
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svarighet i rundradiomottagare. Närmast åsyf
tas här beat-oscillatorn och störningsbegränsa· 
ren. Beat·oscillatorn är till endast för att möj
liggöra mottagning av omodulerade telegrafi
signaler, »CW», (continous waves), varför 
DX-lyssnare knappast har någon större nytta 
aven sådan. 

··Störningsbegränsare undertrycker huvud
sakligen störningar av typen impulsstörningar, 
exempelvis tändningsknatter från bilar och 
mopeder, och är därför välgörande 'först när 
man kommer upp till frekvenser uppåt 20--
30 MHz. 

Lågfrekvensstegen 

Första lågfrekvenssteget och de två dioderna 
för signaldetektorn och AFR-detektorn är 
vanligtvis hopbyggda i ett rör, ex. 6SQ7, 
EBF 80. Mottagarens volym- och klangfärgs
kontroller arbetar på första lågfrekvenssteget, 
och detta följes av slutsteget, som, när större 
uteffekt önskas, kan vara mottaktkopplat. Of
ta tillämpas motkoppling i slutsteget, detta 
för att minska distorsionen i detta. 

Via en utgångstransformator . i slutst~gets 
anodkrets överföres de tonfrekventa sväng
ningarna till högtalaren. Det på senare tid 
ständigt stegrade intresset för hi-fi har lett 
till att bättre rundradiomottagare n\lmera 
oftast är överlägsna trafikmottagare i fråga 
om ljudåtergivning. För DX-ändamål är dock 
förstklassig ljudåtergivning av underordnad 
betydelse och Lö. inte heller genomförbart i 
selektiva mottagare utan variabel band bredd. 

Nätdelen 

Nätdelen bör vara så utformad, att den tål 
viss överbelastning, exempelvis om man öns
kar ansluta en del extra utrustning såsom 
preselektor, konverter eller dylikt. Vid all
strömsmottagare skall ett NTC-motstånd 
(motstånd 'med negativ temperaturkoefficient) 
finnas inkopplat i glödströmskedjan för att 
skona rören under uppvärmningstiden. Önsk
värt är även att ett spänningsstabilisatorrör 
ingår i nätdelen, detta förhindrar .effektivt 
den synnerligen påfrestande frekvensdriften, 
vilken förr var så vanlig i vanliga rundradio
mottagare. Säkringar för anodströmmen 
(l00 mA) och två i nättilledningen (500 mA) 
bör finnas i mottagaren, saknas sådana bör 
man snarast se till att man får dem inmon
terade; det är en ren besparingsåtgärd för 
den som experimenterar och bygger om i sin 
mottagare. Man riskerar inte att bränna sön
der komponenter vid felkopplingar och kort-
s) utningar_ 

Slutligen några ord om vad man bör iakt
ta vid köp av kortvågsmottagare. Se alltid till 
att mottagaren är mekaniskt robust utförd 
och att ingående komponenter är högklassi
ga. Se också till att rören inte är omoderna 
eller alltför dyra, och försök alltid få schema 
med service be skrivning för mottagaren, de 
kan vara bra att ha när man så småningom 
tänker ge sig på att förbättra och komplette
ra mottagaren på ett eller annat sätt_ 
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Fig. 2. Måttskisser m.m. för krysslindningsmaskinen. 

.. 
BYGG SJALV 

Amatörtillverkad kryss

lindningsmaskin 

I HF-, oscillator- och MF-kret
sar, i HF-drosslar m. m. an
vänds nästan uteslutande kryss
lindade spolar för att man skal 
få tillräckligt låg egenkapaci
tans. Att tillverka sådana spo
lar »för hand» är ett besvär
ligt jobb och kräver mycken 
tid. Det är emellertid inte så 
svårt att hemmå'tillverka en 
krysslindningsmaskin, och här 
skall visas hur man kan gå till 
väga. Beskrivningen är hämtad 
ur den tyska radiotidskriften 
»Funkschau» nr 2/56. 

D en kryssIindningsmaskin som besKrives 
här är konstruerad så att den skall vara så 
enkel som möjligt att plocka ihop. En händig 
amatör bör utan svårighet kunna klara byg
get på några timmar. Det förutsättes att ve-

D c 
]( 

a.. 
] 

Fig_ l. Principiell uppbyggnad av krysslind
ningsmaskinen. 

derbörande har tillgång till borrmaskin och 
lövsåg. 

Principen för maskinen visas i fig. l. Med 
en vev vrider man axeln A, på vilken spol
stommen är a·nbringad. Genom ett kuggdrev 
vrides axeln B och hjulet C, som är fastsatt ' 
excentriskt på axeln B. Den fjäderbelastade 
axeln D, som löper mot hjulet C med sin 
kortände och på vilken tråd föraren är fast
satt, kommer därigenom att förskjutas i sid
led när man vrider veven. 

Fig. 2 visar lindningsmaskinens konstruk
tion mera i detalj. Det är givetvis inte nöd
vändigt att slaviskt tillämpa de mått som är 
angivna här. Hjulet R i fig. 2 tillverkas 
av metall eller bakelit_ I änden på axeln, på 
vilken trådföraren sitter, borras ett litet hål 
för en kula med 3 il 4 mm diameter. Kulan 
pressas in i hålet, den kommer att glida mot 
hjulet R, och minskar avsevärt friktionen 
mot detta. 

Det ~r även viktigt att man tillverkar de 
två lagren A och B i fig. 2 så, att axeln som 
löper i dessa inte glappar. Även vid monte
ringen av kugghjulen måste man se till att 
det inte blir något glapp. För att slippa räk
na antalet varv kan man montera på en väg
mätare från exempelvis en cykel som varv
räknare. 

Med denna maskin kan man linda kryss
lindade spolar med diameter 9-22 mm och 
med varvtal upp till ca 600. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 



BULLERMÄTARE och TONFREKVENSANALYSATORER 
från ROHDE och SCHWARZ 

bärbar bullermätare typ E Z L 
för 

trafik och industribuller 

Kondensatormikrofon 
Graderad 60- 120 phon eller dB 
Frekvensområde 30-10 000 Hz 
Omkopplingsbar med tryckknapp för 
olika filter 

Ljudnivå och ljudtrycksmätare EZGN 
för stationärt eller portabelt bruk 

Kondensatormikrofon 

Graderad 25- 133 ph on eller dB 
0,01-900,uBar 
Frekvensområde 30-10000 Hz 
Inbyggd kalibreringsnormal 
Uttag för skrivare, magnetofon och 
hörtelefon 
Hörstyrka 1-320 son med yttre filter 

våganalysator för tonfrekvens typ FIA 

Frekvensområde 30-20000 Hz 
Frekvensskalans längd 0,5 m 
GraderinK 50 Hz/ skalstrecR 
Selektivitet 6 Hz resp. 200 Hz (3 dB fall) 

registrerande tonfrekvensanalysator FNA 

Motordrivet eller manuellt svep 
Frekvensområde 30-20000 Hz 
Frekvensskalans längd 2,1 m 
Svep 20 kHz/ 400 sek. 
Registrering 190 Hz/ mm eller 25 Hz/ mm 
Selektivitet 10 Hz resp. 200 Hz (3 dB fall) 

ELEKTRONIKBOLACiET AB 
Barnängsgat. 30 MÄTINSTRUMENTAVD. Stockholm Sö 
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universal

oscilloskop 

med likströms-

, förstärkare och 

långtidssve-p för 

industriellt bruk, 

servosystem m.m. 

PHILIPS 

rf:::J. 
V 

GM 5656 

1650 kr 

GM 565~ har trots stor bildskärm 

mycket små dimensioner, 

21Ox310x400 mm. Vikt 12,5 kg. 

Omkopplingsbar förstärkare 

Vertikajförstärkare, 0-200 kp/s (3 dB) 

känslighet 5 mVeff/cm, 15 mVpp/cm 

Horisontalförstärkare , 0-200 kp/s (3 dB) 

känslighet 210 mVeff /cm, 600 mVpp/cm 

Likströmsförstärkare 

för både horisantal- och vertikalled 

Yre inbyggda kalibreringsspänningar 

0,1-1 och 10 Vpp 

5 x bildexpansion i såväl horisontal- som verti

kalled för detafistudium av oscillogram 

Helautomatisk triggning av tidsaxeln 

eller frisvängande. Undertryckt återgångslinie 

Långtidssvep 0,1 pis (10 sek. över bildskärmen) 

10 cm katodstrålerör med stor bildskärpa 

och symmetrisk avlänkning, speciellt lämp-

~ 
ligt för registrering med Philips-Voigtländer oscillQ-

• i skopkamera . Graderat mätraster. 

I. ~ Philips-Voigtländer oscilloskopkamera 
" ... - FE 106 för kontinuerlig registrering eller tagning 

av stillbilder är olta den idealiska metoden för re

gistrering· av snabba förlopp .. Pris 2850 kr 

~ Philips elektronkopplare GM 4580 för 

samtidigt studium av två eller flera förlopp, använd

bar till de flesta typer av oscilloskop. Denna elek

tronkopplare ger rätt tecknade förlopp utan den in

bördes påverkan som olta erhålles vid fl~rstrålerör. 

Pris 695 kr 

PHILIPS 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN . POSTBOX 6077, 

STOCKHOLM 6 . TELEFON 340580, RIKS 340680 

Bredhandsförstärkare 
(Forts. fr. sid. 24) 

signalen uttages. Den effektiva brantheten 

S' för denna koppling är 

S'=51 (l +RI 52 ) 

där SI och S2 resp. rörs llranthet och R1 

anodmotståndet för första röret. Av ekv. fram
går att man får möjlighet att ställa in ut
gångsimpedansen på önskat l,ärde genom att 
ändra på motståndet R I • En annan fördel är 
att ingångsimpedansen inte ökar och att anod
växelströmmarna för de båda rören är i .mot
fas, varigenom återkopplingssvårigheterna av
sevärt förminskas. (Tyskt patent 933275). 

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

UKV -antennfäste 

Ett utmärkt fäste för dipol och parasitiska 
element i UKV-antenner kan tillverkas aven 
stabil typ av slangklämma, t.ex. Terry's Se
curity, Hose Clip (engelsk tillverkning) som 
finns i handeln. 

Man svetsar saIIlIfi.an tre sådal!a slangkläm
mor, varav två mindre skall fästas kring di-

polen (elementen), och en grövre, som skall 
fästas kring bommen, eller - om antennen 
enbart utgöres aven dipol - om masten. Se 
fig. och foto. 

Då klämmorna är galvaniserade kan slag
lödning vara att rekommendera, då den star
kare svetsvärmen gör att klämman gärna vill 
smälta. (»Hose Clip») 

Piprensare för rengöring av rörhållare 

Vax från varm/! kondensatorer och transfor
matorer rinner ofta ner i rörhållare och för
orsakar dålig kontakt när ;ören sätts i på 
nytt. Genom att värma upp kontaktblecken 
i rörhållaren och sticka ner en piprensare, 
som vrides runt, kan man avlägsna vaxet. . 

(BN-16J 

»Kopplingsur» 

I anordningen ingår en vanlig väckarklocka, 
en vipp strömbrytare och ett vägguttag. Se fig. 
I vipp strömbrytarens arm bor"i-as ett hål ge
nom vilket knytes ett snöre som sedan lindas 
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3 NYA ~ OSCILLATORER 

6 cps to 6 KC. -hp- 2.00 J 
för interpolations-frekvensmätning etc, 
där frekvenserna skall vara exakt kända. 
Ny balanserad utgång med mindre distor
tion än 0,5 ' /0, frekvensstabilitet ± 2 ' /, 
eller 0,2 Hz. Sex områden ger en effektiv 
skallängd av 2000 = med max. reprodu
cibilitet. Kalibreringsnoggr. är ± l 'I"~ 

frekvensrespons ± l dB av hela mätom
rådet. Output 160 mW eller 10 V över 600 
ohm eller 20 V obelastad; balanserad mot 
jord. Brumspänning mindre än 0,1 ' /, av 
utspänningen. 

2.0 cps to·2.0 KC. -hp- 2.01 C. 
Ger utspänning med låg distortion och hög 
noggrannhet för förstärkare, högtalare, 
frekvens-jämförelse och andra "high-fide
litY"~mätningar. Frekvensområdet uppde
lat i 3 band, noggrannhet ± l 'I"~ stabilitet 
± 2 ' /, eller 0,2 Hz, respons ± l dB av hela 
området. Uteffekt 3 watt eller 42,5 V over 
600 ohm. Distortion mindre än 0,5 ' /, över 
50 Hz. Attenuator medger variabel utspän
ning mellan 0-40 dB antingen över låg 
eller konstant 600 ohms impedans. 

1 cps to 100 KC. -hp- 2.02.C. 
Ny universal-oscillator med utmärkt 
våg form för tonfrekvens, ljud- och ultra
mätningar på laboratoriet, i fält och på 
fabriken. Brett frekvensområde 160 mW 
balanserad utgång, mindre än 0,5 ' /, distor
tion, hög frekvensstabilitet. Frekvensom
rådet uppdelat i 5 band; respons ± l dB 
av hela området, 160 mW output eller 10 V 
över 600 ohm, 20 V obelastad; balanserad 
mot jord. Brumspänning mindre än 0,1 ' I,. 

ytterligt enkla och noggranna. Låg distorsion, hög stabilitet, brett frekvensområde, enkel skötsel utan justeringar. - Den väl
kända RC-oscillatorn - för vilken -hp- var pionjär, i dag förbättrad till ännu bättre funktion och kapacitet. Detta är de fun
damentala data för de tre nya -hp- oscillatorer, som nu förenar sig med de 60.000 st -hp- RC-oscillatorer, som äro i användning 
inom forskning, industri och det militära. 

-hp- erbjuder ett kOllJplett program för Edra oscillator-behov: 

Oscillatorer - 0.008 Hz till 10 MHz 

Instrument I Huvudsak!. AnvändningsomnUle I Frekvensområde 

-h p- 200AB I TOnfrekvensmätningar 20 Hz-40 kHz 
-hp- 200CD Tonfrekvensmätningar och ultraljud-

mätningar 5 Hz-GOO kHz 
-hp- 200J InterpOlations-frekvensmätningar 6 Hz-G kHz 

-hp- 200T Telekommunikation, bärfrekvensmätn. 250 HZ-l00 kHz 

-hp- 201C Hög Kvalitativa tonfrekvensmätningar 20 Hz-20 kHz 
-hp- 202A Lågfrekventa mätningar 0,008-1200 Hz 
-hp- 202C Lågfrekventa mätningar l Hz-I00 kHz 

-hp- 205AG Högeffektprov. förstärkningsmätning 20 Hz-20 kHz 
-h p- 206A Högkvalitativ.a tonfrekvensmätningar med I 

hög noggrallIl}let 20 HZ-20 kHz 

-hp- 233A Bärfrekvens-testoscillator 

I 
50 Hz-500 kHz 

-hp- 650A Bredbandig videooscillator 10 Hz-I0 MHz 

Generalagent: E'R I K FE.RNER 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 

I 
I 

Output 

l W/ 24,5 V 

160 mW/ 20 V obelastad 
160 mW eller 10 V över 600 ohm, 20 V 

qbelastad 
160 mW eller 10 V över 600 ohm, 20 V 

obelastad 
3 W eller 42,S V över 600 ohm 
20 mW/ I0 V 
160 mW eller 10 V över 600 ohm, 20 V 

obelastad 
5W 

31,6 mW över 50, 150 eller 600 ohm, 10 V 
obelastad 

3W/ 600 ohm 
15 mW/ 3 V 

tel. 377700, 374277 
Björnsonsgatan 197, Bromma 3 
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Rörvoltmeter för UHF och 
likspänning 

från 

RADIOMETER 
Köpenhamn 

Typ RV 13 

Frekvensområde: 
20 p / s-500 Mp/ s samt likspänning. 

Spänningsområden: 
V ä x e l s p ä n n i n g: 6 områden från 1 till 300 V fullt 
utslag. 
L i k s p ä n n i n g: 10 områden från 1 till 30000 V fullt 
utslag. Både positiva och negativa spänningar i förhål
lande till chassi kunna mätas. 

Prospekt översändes gärna på begäran, 

Generalagent: 
InGMU , IEVING Al Bergft1an & Beving AB 
1906 JO år 1956 Birger Jarlsgatan 9 - STOCKHOLM 7 - Tel. 235960 

EHe. ca 1 rna. ny ad •••• : 
Karlavögen 76 STOCKHOLM 10 Tel. 679260 

Restparti 

Elektrolyter 
Amerikanska Dubilier 

50 mf 150 V .. ... . . . . .... ......... O: 75 
16 mf 350 V . . ... .... ... . . . .. .. ... O: 75 
16+16 mf 450 V s k . minus. ..... O: 85 
32 mf 350 V . ......... .. . .. . .. . ..... o: 75 
8+16 mf 450 V .................... o: 85 
8+8 mf 450 V s. k. minus ........ O: 95 
8+16 mf 450 Vs. k. minus. ...... . O: 95 
50 mf 10/ 12 V ... . .. ......... ...... . O: 65 
8+8 mf Plåt 500 V ................ 1: 50 
32 mf Plåt 500 V .................. 1: 50 
Rullblock: 
50 pf, 100 pf, 200 pf, 3000 pf, 0,05 

mf, 0,01 mf .. .. ...... .. . .. .. ... . . O: 10 
Glimmerkond. 1860 pf .......... O: 10 

AB ·CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38, Stockholm. 

RADIO-TV 

KATALOG 
över radio-TV-materiel, 

byggsatser, instrument, rörhand
böcker ,litteratur, koptllingsschema. 
kurser 1 radiobygge och television 
etc. Sänd namn och adress samt 
1: - i frim. som återbet. vid order. 

AB BEVA· TEKNIK. LINKÖPING 
SAnd omg. Edra senaste kataloger Kr. 
1: - bif. i frim.luttages mot postför- • 
skptt. • 

Stor sortering 
CIY UKV~ TV-antenner och 

montagemateriel 

Radiomateriel engros 

• Namn: ......... .. ....... . ............... • .'''ST 
• Adress: ............. .......... .... .. ..... • 

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

••••••••••••••• EKLÖf Kocksgatan S 
Telefoner: 
40 6526 - 438333 
STOCKHOLM 

, 

upp på uppd~agningsskruven på väckarkloc
kan. 

Då ringverket sätter igång kommer snöret 
att lindas upp på uppdragningsskruven så alt 
vippströmbrytarens arm slår över och kopplar 
in den apparat, som man har anslutit till 
vägguttaget. (J·E N) 

Enkel skruvhåUare 

En enkel skruvhållare, för placering av skru· 
var på svåråtkomliga ställen, kan göras genom 
att om skruvmejselns nedre ände linda några 
varv tråd. 5edan är det enkelt att trycka in 
skruven något i varven, placera skruven på sin 
plats och skruva fast den med mejseln. 

( Å-radio) 

Omkopplingsanordning för extra
högtalare 
Genom att koppla enl. fig. har man möjlighet 
att använda radion för att förmedla samtal 
mellan olika rum e.dyl. och att använda de 
anslutna högtalarna som extrahögtalare. 

Omkopplaren O är en S-polig 3·vägsom
kopplare, T är en vanlig utgångstransforma-

~od~tt-~II- 1:J 
L--I-------, 

tor, 51-54 är l·poliga strömbrytare och H2-
Hi) extrahögtalare. 

Då omkopplaren O och strömbrytaren 51 är 
i läge enl. fig., fungerar H2 som mikrofon 
och H a-H5 som högtalare när omkopplarna 
52-54 slås till. Högtalaren Hl är bortkopp
lad i detta läge då annars självsvängning kan 
uppstå. Med O i mittläget kommer Ha-H5 
att fungera som mikrofoner då resp. ström
brytare 52-54 slås till. Hl och H 2 går då 
som högtalare. I sista läget kommer sa~tliga 
högtalare att fungera som extrahögtalare. 

Alla strömbrytare och omkopplaren kan 
monteras in i en låda, t.ex. en matbox av 
aluminium. (A-radio) 
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latstiftkontakter 
.. 

min ia ~yiu tforande 1 

Inom radio-, tele- och svagströmstekni
kenär Alphas flatstiftkontakter i minia
tyrutförande idealiska som anslutnings-
don_ . 
Kåporna är utförda heldragna i mäs
sing samt !:crymplackerade. Avlastnings· 
klämmor och fästvinklar är förzinkade. 
Hylsor och stift är försilvrade. Kon· 
taktmotståndet är mindre än 5 mil. 

Kontakterna kan även levereras med 
låsanordning. 

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

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

AKTIEBOLAGET ALPHA 
Ett LM Ericsson·företag 

R A D I o o C H T E L E V r s, lON NR4-1956 

I 

M-seriens 
flatstiftkontakter 
lagerföres med följande 

antal poler 

2 I 4 I 6 

8 I 12 I 18 

24 I .33 I 

s U N D B Y B E R G 

. \ 
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C MSM ) 
SNABBA BRUMFRIA RELÄE·R 

Vakuumimpregnerade 

spolar med 2-4 uttag. 

Tropiksäkra. 

-Maximalt 1 O växlingar 

eller 12 slutningarjbryt

nJngar. 

Leverans från lager 

Stockholm. 

* 
- Reläer • Fördröjningsreläer 

• Regler~ara fördröjnings

reläer • Kvicksilverreläer. 

Vidare upplysningar från 

Ensam. A B I M P U L S Telefon växel 
försäljare 34 08 SO 

KONTOR och LAGER S:t ERIKSPLAN 7 • STOCKHOLM 

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

\, 

EIA:s 

9:de omarbetade upplagan 

OBS! Utvidgad!!televisionsdel 
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 
~opplingsföreskrifter 

Kronor 4:50 

Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från 

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

Utställningar : 
Göteborg: 
Kyrkogatan 41, tel. 138920, 138930. 
Malmö: 
Rundelsgatan 12, tel. 277 67, 177 25. 

HUGGINS LABORATORlES, INe. 

TW.rör 
BW.osc. 

Begär närmare upplysningar hos generalagenten 

MAGNETIC AB 
ST NYGATAN 39 • STOCKHOlM 

Under rubriken Radioindustrins ny
heter införes uppgifter från tillverkare 
och importörer om nyheter, som av 
företagen inJ;roduceras på marknaden. 

Frekvensmeter 1 Hz-IOO kHz 

Ingenjör erik Ferner, Bromma, har översänt 
data för en ny frekvensmätare från Hewlett· 
Packard Company i USA. Denna frekvens
mätare, som täcker on:rådet l Hz-IOO kHz, 
ger direkt avläsning av frekvensen med en 
noggrannhet av ± 2 % av fullt skalutslag. I 

Ingångsspäningen måste vara större än 0,2 V 
vid sinusvåg och l V minimum upp till 200 V 
maximum (topp till topp) vid pulssignaler. 

Principen för instrumentet är att ingångs
spänningen får synkronisera ett stroboskop, 
som sedan via speciella elektronikanordningar 
ger ett direkt utslag på ett vridspoleinstru
ment. Frekvensmätaren är avsedd ' för nätan

slutning och väger ca 8,5 kg. 

Mitsändai"e för AM 

En ny AM-mätsändare presenteras av Radio
r1~eter i Danmark. Nykonstruktionen utmärker 
sig för stort frekvensområde och goda mod u
lationsegenskaper. 

Mätsändarens frekvensområde är uppdelat 
12 dekadområde-n och sträcker sig från 10 

kHz till 105 MHz. Från utgångssteget kan 
erhållas signalspänning från 2 ' Il-V till 0,2 V 
över 75 eller 10 ohm. Dämpsatsen är indelad 
i 20 dB- och 2 dB·steg ; ingångsnivån på 
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UNIVERSAL-
INSTRUMENT 

jör 
teletekniker 

ockfå: 

Instrumentet 
Som inte 

"L kan 
urännas" 

I 
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I 
I 
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I 
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I 
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Skriv oeb begär närmare upplymitlgar om 
A VOMETER modell 8 och de andra A VO
instrume1lten eller ring 2231 40 ankll. 211 
eJ/er 235. 

SVENSKA 
RADIOAKTIEBOLAGET 

AIströmergatan 12 - Stockholm 12 - Tel. 223140 
Filialer i Göte.borg , Malmö, ~orrköping, Sundsvall , Örebro 

R 'ADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 

- instrumentet heter -~ 

Avometer ' 
• högohmig, 20000 Q Iv 
• 28 mäfområden 

• polvändare 

• överbelastnings
skydd 

DATA: 
Mätområden : 
Lik- o. väx;lsp. Växelström 
0- 2.5 V 0- 100 ' mA 
0-10 V 0_' 1"0 " A 
0-25 V 0-2,5 A 
0- 100 V 0-10 A 
0-250 V 
O - \ 1000 V 
O - 2500 V 

MODELL 8 
Avometer modell 8 är ett universal
instrument för den anspråksfulle tele
teknikern. Det är lätt att handha, lätt 
att avläsa, har god noggrannhet och 
tål tack vare en robust konstruktion 
och överbelastningsskydd alla rimliga 
mekaniska och elektriska påfrestningar 
A VO 8 är alltid redo. 

Likström Resistans 
O - 50 fiA 0':"2000!.! 
0- 250 fiA O - 200 kQ 
0-1 mA O - 20 MQ 
0-10 mA 
0-" 100 mA 
0-' l A 
0-10 A 

Miitområdcna kan utökas med hjälp av följande separata tillsatser: 
Strömtlans(ormatorer för 50, 100, 200 , 400 o. 50/200 A 
Förkopplingsl11otstånd för 10000 o. 25000 V 
Motståndstillsats för 0,025 Q - 200 1\1 Q 

Noggrannhet: För växelspännings-, vä~e1ströms- och likströmsområde na 
cIl1igt "Blojtish Standard 1st Grade". Likspänningsonuådena 2 cro av avläst vär· 
de inom skalans övre halva och 1 ~o av fullt skalutslag inolll nedre halvan . 

Känslighet: LiK.,p. 20000 Q'/V samt inom de högre växelspänningsområ
dena 1000 ll /V . 

Mått: 206X l84X 1l5 mm 

Vikt: Ca 3 kg 

Pris kr 485:- Ueredskapsväska kr 42:-
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RADIOMATERIEL 
dämpsatsen kontrolleras med hjälp aven in
byggd rörvoltmeter. Över särskilt uttag kan 
från oscillatorn erhållas 2 V över 200 ohm 
med full modulation. 

UN IYERSALlNSTRUMENT 

engros 

Rör 
Elektrolyter 
Potentiometrar 
Skallampor 
Högtalare 
U KY- antenner 
TY- antenner 

Vår lagerlista 
sändes gratis 

till inreg. firmor 

Moduleringen sker i utgångssteget, antingen 
från inbyggd 400 Hz generator eller från en 
yttre generator. D en kan inställas kontinuer
ligt för moduleringsgrader mellan O och 90 %, 
moduleringsgraden avläses på ett instrument. 
Enveloppdistorsionen är mycket obetydlig -
mindre än 1,5 % upp till 80 % modulation_ 
Mätsändarens frekvensnoggrannhet är ± 0,5 
% upp till 47 MHz och ca ± 1,5 % från 47 
till 105 MHz. 

Svensk representant: Bergman & Beving 
AB, Stockholm. 

Behändigt lödverktyg 

. Ett behändigt engelskt lödverktyg, avsett för 
lödning i små instrument och minatyrappara
ter har introducerats i Sverige av firma Sig
nalmekano i Stockholm. Lödverktyget som är 

med goda data till ett k 69 50 
sensationellt lågt pris ronor : 

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

Växelspänning: 0-10-50-250-500-1000 V 
(2000 ohmlV) 

Likström: 0-0.25-2.5-25-250 mA 
Motstånd: 0-1.0-10.0-100 kohm, 0-1 Mg

ohm (med inneliggande 3 V 
batteri) 
0-10 Mgohm (med 27 V bat
teri) 

Decibel: - 20 rov + 22 "v + 36 dB 

- - • Sand kupoRgen idoll!. - -

Import AB 

INET-RA 
S-märkt, är avsett för direkt anslutning till 
belysningsnätet utan mellantransformatol'. 
Längden på löd verktyget är ca 15 cm och upp
värmningstiden c~ l min. Lödspetsens dia
meter är ca 3,1 mm och mättnadstemperaturen 

BE"A PRODUKTER 
I Ormängsgatan 56 - Stockholm-Vällingby I 
I Härmed beställes .. . . st. universalinstru- I 

ment K 18 il Kr. 69: 50 + porto. 
I Namn: .... . ... ... .. .. ... . ................. .. 
I Adress: .............. .. .. . .. . .. . ... . ........ . Regeringsgatan 97, Stockholm 

Tel. 2001 41 , 21 62 55 I 
Postadress : . . ..................... . RT april I 

Full returrätt inom 8 dagar. 

Erkänd 
välkänd 

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

för tekniker, servicemän, amatörer 

Kursen omfattar i2 mycket in{lehållsrika läro brev samt dessutom 
fullständig byggnadsbeskrivning jämte byggmapp ~ed alla schema, 
ritningar och planer för en högklassig TV-mottagare. 
Kursen är författad av den kände teleteknikern och pedagogen 
Heinz Richter .och ledande teletekniker bli Edra lärare. 

Även ledande radioindustrier utbilda nu sin servicepersonal 
efter denna kurs! 

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

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

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

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

till påseende under 10 dagar. Önskar Ni ej deltaga i kursen 
har Ni endast att returnera brevet i ett portofritt kuvert Ni 
samtidigt erhåller. 

AB BEVA~TEKNIK LINKÖPING 
TEL. 40090, 20259 

\ 

Namn 

Adress 

I Postadress .............................. R. & T. 4 

, 
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Universalinstrument i "mYggvikt." 

NATURLIG STORLEK 
\ 

ELECTRICAL INSTRUMENT Co. 

/ 

631 

J Bluffton, Ohio 

• 20000 ohm per volt vid 
likspänningsmätning ! • 

• Jackar för banankon

takter. 

• Ny exklusiv typ av 
fool-proof mätområ

desomkopplare. 

• Första och enda uni

versalinstrument av 

miniatyrfyp med denna 

bekväma typ. 

Mätområden 

Likspänningar: 0-3-12-60-300-1200 V (20 koh m/volt) 
Växelspänningar: 0-3-12-60-300-1200 V (5 kohm/ 

volt) 
Likströmmar: 0-600 /-lA (0,25 V spanningsfall) 

0-6-60-600 mA (0,25 V spänningsfall) 
Resistanser: 0-20-200 kohm (0,2 resp. 2 kohm ,.j 

skalans mittpunkt) 
0-2-20 Mohm (20 resp. 200 kohm i skalans 
mittpunkt) . 

Uteffekt: Diagram i den ' instruktionsbok som 
medföljer instrumentet! 

63O-NA 630 630-A 
Kombinerot uni- Universalinstru- Populört all" Högklassigt uni-
versalinstrument ment för labo- round univer- versalinstrument 
o. rörvoltmeter " ratorier och salinstrument för laboratorier 
för batteridrift provrum och provrum -

• SOOO ohm per volt vid 

växelspännings

mätning ! 

• Fodral 

Till instrumentet kan 

levereras ett snyggt 

läderfodral med ut

rymme också fö'r mät

sladdar m.m. Fodralet 

har på baksidan en 

ögla, genom vilken 

man kan dra svång

remmen, så att man 

bekvämt, kan bära in

strumentet på sig vid 

utomhusjobb. 

.Modell 310 
/ 

komplett universalinstrument i miniatyr; 
mäter likspänningar, växelspänningar, 

" likströmmar och resistanser 

Pris 195:-
fritt köparens adress 

63O-T 666-HH 625-NA 666-~ 

För. service på Medelstort in- Första univer- Medelstort in-
telefonanlögg- strument för salinstrument strument med 
ningar föltbruk med 10 kohm/ många finesser 

volt 

Generalagent: K. L. II. QtaJing. CD . .1!.tt). J..13. 
Sveavägen 70 - S T O C K H O L M 3 - Tel. 206275, 215205 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 
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BY'G SJÄLV 
TV mottagaren! 

OBS! 

är ca 400° C. Effektförbrukningen är endast 
10 W. Verktyget kan utrustas med en löd· , 
spets som inte oxiderar. Liknande löd verk· 
tyg men för effekter från 20--35 W och av
sett för spänningar från 6 till 220 V tillver
kas också. 

Ett 10 W lödverktyg av detta fabrikat har 
provats under längre tid på RT:s provrum. 
Det kan utan tvekan rekommenderas för in· 
lödning av små komponenter. 

Lödverktyget tillverkas av LightSolgering 
Development Ltd. i England. 

Horisontalstackade TV -antenner 

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

och kompletterat utförande som byggsats. Änd~. består bl. a. i: Richard Hirschmann, Radiotechnisches Werk, 
i Esslingen, Tyskland, har börjat tillverka TV
antenner, stackade i horisontalplanet. Häri
genom uppnås ett mycket smalare vinkelom-Mottagaren 

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

Pris 
komplett med 17" bildrör 

Kr. 675:
Betalningsvillkor efter över· 
enskommelse. 

elegant stil 
KVALITE 

Moderna grammofonskåp med rull

jalusi och metallinlägg utförda i hög

glanspolerad valnöt eller mahogny 

• 

Kocksgatan 5 
Telefoner: 
406526 - 438333 
STOCKHOLM 

• 3 inställniilgsorgan för bild raster: 

• Klangfärgskontroll. 

• Ljuddelen utökad med 2 rör. 

• Färdiglindade spolar och drosslar. 

• Färdigmonterat HF och blandarsteg. 

• Mottagaren kan även erhållas för 
2 kanaler. 

\ 

Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM C 

Telefon 202864 • "-'i' 

• 
EGEN ELECTRIC 

LllTllted 
ENGLAND 

Potentiometrar , 
standard, miniatyr. 

Specialmodell 
för TV-apparater och 
instrument (se foto) 

såväl kol som trådlindade. 

TV-antenn kontakter 
Fabrikanter och grossister. 

Kontakta representanten: 

HI-Fl PRODUKTER 
Rosbacken 31 - Hässelby Vstd. 

Tel. Sthlm 386760 

\ 

råde för huvudloben i horisontalplanet, vilket 
gör det lättare att i besvärliga områden med 
svåra reflexioner välja ut en »huvudstrålning». 
Öppningsvinkeln uppges var~ 25-30° på 
band III och fram-back-förhållandet ca 40: 1. 
Antennvinsten . är ca 11 dB. Den nya anten
nen lär ge goda resultat i tidigare »hopplösa» 
ställen. Antennen är avsedd för mottagning 
på endast en kanal, men tack vare~tt anten
nen är försedd med justerbara spetsar kan den 
finavstämmas till antingen övre eller undre 
grannkanalen. 

Strålningsanalysator för gamma
strålning 

Nuclear Instrument and Chemical Corp. i USA 
har börjat tillverka en strålningsindikator för 
exakta mätningar av gammastrålande radio
aktiva föremål. Ett justerbart fönster på ana-
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Hi-Fi-förstärkare 
i tryckta kretsar 

-i byggsats från 

MULLARD 
Pris 295:- kr 

En 5-rör 10 W hi-fi-förstärkare inklusi
ve nätaggregat med utmärkta data och till 
ett förbluffande lågt pris! Den levereras i form 

) aven byggsats, omfattande samtliga erforderliga komponen
ter, färdigborrat chassi och platta med tryckt ledningsdrag
ning. Hög stabilitet och låg brumnivå erhålles tack vare den 
tryckta ledningsdragningen. Apparaten kan monteras och 
kopplas på ca 2 timmar. 

r------ Tekniska data -----....... , 
Frekvensområde : 
10 HZ-20 kHz (± 0,5 aB) 

Distorsion: 
Förstärkaren har speciellt uttag för ev. anslutning av FM
tillsats eller annan tillsatsapparatur (nätaggregatet är di
mensionerat med stor marginal). 

(vid 10 W uteffekt) 
0,4 '/, vid 40 Hz 
0,2 '/, vid 400 Hz 

Brum- och brusnivå: 

No. 605 

No. 606 No.612 

No. 952 

Jsew 

-73 dB i för.hållande till 
10 W 

Utgångsresistans: 
0,9 ohm mätt över 15 
ohms-uttagen 

Regeringsgatan 56 - STOCKHOLM - Tel. 210401- 02 

G Ei'IERJa\l 
DRY BATTERIES INC., USA. 

No. RGl 

No. 208 

Genom forrtlöpan~e laboratorieunder
sökningar samt egna patentskyddade 

No. RG3 

uppfinningar och tillverkningsmetoder har GENERAL DRY 
BATTERIES nu, intagit en ledande ställning inom den ameri
kanska batteri industrin med typer S"om vid testning visat sig 
helt överlägsna. 
GENERAL batterier har upp till 2 års lagringstid! 
VI lagerföra stor sortering av alla speCiaityper för amerikanska In
strument-RadiO-Hörapparater och laboratoriearbeten. , 
Lång lagringstid • Idealiskt instrumentbatteri . , Begiir oJ/ert 

REPRESENTANT: 

A. R. WALLIN & Co. 
HÖGBERGSGATAN 18 B - STOCKHOLM SÖ 

TELEFON: 

442240 
RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1956 

, . 

Känslighet: 

(för 10 W uteffekt) 
600 mV före tonkontroll
kretsarna 
50 mV direkt på första 
röret 

Baskontroll: 

+ 11 till -5 dB vid 20 Hz 

DIskantkontroll: 

+ 10 till -10 dB vid 10 
kHz 
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BELDEN 
kablar och kopplingstråd 

_K;1·Jf,t·~ 

~~. 

8275 Tubulär 300-ohms feederkabel med 
kärna av gasfylld polyethylensvamp och 
ledare av förkopprade ståltrådar. 
8230 300-ohms bandkabel med ledare av 
förkopprade ståltrådar. 
KG-koaxialkablar av högsta kvalitet. 
Mikrofonkablar med gummiisolering i 
ett flertal utför,anden för olika mikrofon
typer. Även extra kraftiga för studio
bruk. 
Specialkablar för t. ex. TV-kameror med 
koaxialledare och vanliga ledare i ett 
gemensamt PVC-hölje. 
Kopplingstråd med enkel eller flertrådig 
ledare och med isolering i olika färger. 
Högspänningskabel med polyethyleniso
lering för 10 eller 20 kVarbetsspänning. 
Lämplig för högsp.-likriktare och katod
strålerör i TV -mottagare och oscillo
grafer. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockbo~m Sö. 

Tel. 44 92 95. 
19. 

Gå ej mi8te om 

Dubbelprogrammet ! 
Vi har nu möjlighet 

erbjuda Er en bygg

sats avsedd för UKV

FM bestående av 

den välkända firman 

GÖRLER's kvalitets

delar. 

Vor god relc..,irera schema 

och n4rmare upplysningar. 

AKTIEBOLAGET 
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RADIOMATERIEL 
Drottninggatan 69 - Göteborg 

Telefon 112205,110364 

\ 

lysatorn kan manövreras så att endast sådana 
pulser som faller inom en på förhand inställd 
del av isotopens energispektrum räknas, var
igenom bakgrundsstrålning och annan »strö
strålning» kan elimineras. Instrumentet är av
sett att finna användning på medicinska, biolo
giska och industriella l~boratorier där gamma-
strålande isotoper utnyttjas. 

Ytterligare uppgifter genom Export Depart
ment, Nuclear Instrument and Chemical Cor
poration, 13 East 40th Street, New York 16, 
N. Y., USA. 

Strålningsnnätare 

Kemikaliebolaget Kebo AB i Stockholm har 
översänt data för ett behändigt instrument i 
fickformat, avsett för mätning av gamma
strålning och för påvisande av betastrålar. 

Den för gammastrålning kalibrerade skalan 
har mätområdena 0-25 mr/ h och 0-1 r / h. 
Noggrannheten vid +20 0 C= ± 10 %. 

För instrumentets strömförsörjning används 
endast ett stavbatteri på 1,5 V; med hjälp av 
en vibrator höjs batteri spänningen till ca 
700 V som användes för ett inbyggt Geiger
Miiller-rör. 

Med extra fattning och kabel kan olika 
räknerör anslutas, exempelvis dopprör för 
mätning i vätskor. Strålningsmätaren är av 
tyskt fabrikat. Tillverkare: Frieseke-H op/ner 
AG. 

Geiger-Miiller-räknare för uranletning 

Nuclear Instrument & Chemical Corp. i New 
York har översänt uppgifter om en Geiger
Miiller-räknare för uranletning. Den består 
aven lätt, bärbar enhet, försedd med en mät
kropp, som kan monteras i handta\?:et eller 

som kan användas fristående för att man skall 
komma åt i sprickor, borrhål etc. Instrumen
tet har mätområde'n för strålningsintensiteter, 
motsvarande 0,2, 2 'och 20 mr/ h för fullt skal
utslag. En strålkälla levereras med apparaten 

\ 

.'SletBst 
Typ FS-4 

Signal- och Bildmönstergenerator avsedd för 
service av TV-mottagare. • 

11 fasta TV-kanaler för bild och ljud. Varia
belt ljudsidoband 5,2-5,8 Mc. Noggrannhet 
0,06 %. Negativ AM-bildmodulatian . , 
3 MF-band 16-22 Mc, 22-30 Mc och 30-45 Mc. 
Noggrannhet 0,1 %. 
2 FM-Ijudband 5,2-5,8 Mc och 10,4--11 ,5 Mc, 
modulerad med 800 p/S. 
3 fasta UKV/FM frekvenser 89, 94,5 och 100 Mc. 
HF-utspänning reglerbar lOuV-l00mV, symme
trisk utgång 75/300 ohm. 

, 

Bildmönstergenerator med tryck-knappsmanöv
rering ger 4 olika bildmönster för kontroll och 
justering av bildbredd, bildlöge, bildskörpa, _ 
linearitet och synkronisering. Antalet mönster-
boikar reglerbara . . 

• Radiatest . 
Typ MS- 5 

AM/FM Signalgenerator avsedd för Radio
ser',ice. 

Frekvensområden : 50 Kc-SO Mc, $0-108 'Mc 
på grundton. 160-216 Mc med andra överton . 
Bondspridning 400-500 Ke och 10-11 Mc. 
Noggrannhet 0,5 %. 
Modulation : Samtliga frekvensområden kan 
amplitudmoduleras. Modulationsgraden regler
bar max. 80 %. FM-moduleJ;ing kan anordnas 
på frekvensområdena 10-11 Mc och 80-108 
Mc. Frekvenssvepet reglerbart upp till 75 Ke. 
I nbyggd tongenerator för 800 p/s AM resp. 
1000 p/s för FM. Anslutning för yttre modula
tion. 
Svepgenerator ger ± 25 Ke svep' på område 
400 Kc-500 Kc och ± 170 Ke på område 10-11 
Mc för upptagning av frekvenskurvor på Mf
delen i AM- resp. FM-mottogare med hjölp av 
oscilloskop. 
HF-utspänning reglerbar max. l00mV, symme
trisk utgång 75/300 ohm. 
Kristalloscillator inbyggd omkopplingsbar för 
tre kristallfrekvenser, vilka ger kolibrerings
punkter inom hela frekvensområdet. 

RADIOTEST OS-5 
Trimnings-oscilrograf, bildskärm 7 cm, avsedd 
ott anvöndas i kombination med MS-5 AM/F M 
signalgenerator, varifrån samtliga drifspörr 
ningar uttogos. 
Kontroller för intensitet, fokusering , vertikal 
och horisontal centrering samt vertikal och 
horisontoi inspönning. . 
Push-pull förstörkare med hög könslighet. 
Testkropp för signalsökning upp t ill 200 Mc. 

KLEIN &: HUMMEL 
Generalag"nt A B T R A K O, Stockholm 

Försäljes genom Radio ilfAB 
Jungfrugatan 48, Stockholm. Tel. 678285 
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för att tillåta kalibrering när så önskas. Med 
instrumentutrustningen levereras också en hör· 
telefon för ~tt man skall kunna »avl;ssna» 
strålningsintensiteten. 

Närmare uppgifter genom Export Depart· 
ment, Nuclear Instrument and Chemical Corp., 
13 East 40th Street, New York 16, N.Y., USA. 

Brusgeneratorrör för 10 cm-bandet . 
Svenska AB Philips, Stockbolm, har översänt 
datablad för ett nytt brusgeneratorrör. typ 
K51A, avsett att användas som standard brus
källa för 10 cm·bandet. Karakteristiskt för 
detta rör är alt det har hög brusnivå, som är 
oberoende av om~ivningens temperatur och i 
stort sett oberoende av 'mindre variationer i 
urladdningsströmmens storlek. Den koppling 
som bör användas för röret visas i fig., och 

, Brusniv6 

20 

19 

18,5 

18 
50 ro 

lk aH 

150 200 250 350 
la (mAl

brusnivån i dB i förhållande till 3000 K visas 
i diagrammet. Typiska arbetsdata anges i ta
bellen. 

Tab. 1. Data för brusgeneratorrör K51A från 
Philips. 

Glödspänning : 2 V 
Glöd-ström : 3,5 A 
Anodspänning: ca 140 V' 
Anodström : 200 mA 
Brusnivå i provrnontage (koppling en!. fig .) 

19,3 dB. 

Vattentäta miniatyrpotentiometrar 

Det franska företaget Societe Frant;aise Eler 
t;o-Resistance i Nice har utvecklat en fukt
och vattentät miniatyrpotentiometer med 19 

mm diameter. De är avsedda för 0,5 W vid 
normal drift och för en max. driftspänning av 
600 V. Resistansvärden mellan 220 ohm och 
2,2 Mohm. 

Svensk representant: Firma Hans Piittgen, 
Stockholm. 

Reflex Klystron 

Svenska AB Trådlös Telegr •• i 
Stockholm 32, Tel. 45 27 &0 

Europas största och äldsta 
specialfabrik för antenner 

UKYaTV 
antenner 

VI föra material för alla 
slag av' anläggningar fran 
1 till flera 100 anslutningar 

Kvalitet - Pålitlighet - Lågt pris 
kännetecknar alla Kathrelns produkter 

TELEAPPARATER 
Jungfrugat. 48, Stockholm Ö. Tel. 60 10 90 
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PNP - ,SILICON
TRANSISTORER 

CK 790 * CK 791 * CK 793 

Tillverkade med hermetiskt hQlje och tål 
höga temperaturer. Idealiska för lågfre
kvensförstärkare och som ersättning för 
reläer i t. ex. flygburna elektroniska ut
rustningar samt där temperaturförhållan
dena är ogynnsamma. 

Maximala drIftsdata: 

Max. kOllektorspänning (diod) -100 V 

Max. emitterspänning (diod) 
Max. emitterström 

- 22 V 

50 mA = 

Max. kollektorförlust vid + 135° C, 50 mW 

* Kompletta uppgifter om driftsdata och 
priser lämnas på förfrågan. 

* 
Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
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M ETAllW AR E N FAB R I KEN 
HUGO UND KURT HENKELS 

WU PPERTAL-ElBERFElD 
GENERA. LAGEN TER FOR:3,LID 8,(0 AB 

320245 S TO CKHOLM .B7545 
T ORSGATAN 48 

, Radiogrammofon i hi-fi-klass 

Centrum Radio, Stockholm, har börjat till
verka en ny typ av radiogrammofon >Royal 
Fidelity» med 3D-ljud och anordningar för 
fjärrmanövrering. Radiomottagaren har tre 
kortvågsområden, därav två med bandsprid
ning, mellanvågs- och långvågsområde samt 
UKV-område. Sex högtalare, därav tre oval
högialare för basen och tre diskanthögtalare, 
ingår i apparaten. Två högtonshögtalare är 
anbringade på apparatens sidostycken för 
erhållande av »3D-ljud». 

Effektförstärkaren i mottagaren är dimen
sionerad för 12 W uteffekt och har 0,5 % 
distorsion vid 10 W. Förstärkarens frekvens
område är 20 Hz-20 kHz. I förförstärkaren in
går baskontroll och separat kontinuerlig dis
kantkontroll. I apparaten är inbyggd en skiv
växlare, Garrard Re 75 samt nålmikrofon med 
safirnål (kan även erhållas med diamantnål ) _ 
Nåltrycket uppges vara 7 g. 

En teknisk nyhet är fjärrmanövreringen 
för avståndsjustering av diskant och bas, bort
koppling av högtalarna och iininställning av 
volymkontrollen. 

Nya kataloger 

Import-AB {netra i Stockholm har översänt 
en katalog, omfattande radiomateriel för gros
sister. Den upptar alla slag av radiokompo
nenter: omkopplare, rör, transformatorer, bat
terier, antenner m.m . 

• 
Servicedokumentationer för TV 

Aktiebolaget TV-service i Stockholm har ut
arbetat en serie servicedokumentationer för 
TV-apparater av fabrikat Philips, Dux och 
Concerton, i vilka som bekant ingår identiska 
chassier_ Servicedokumentationen för varje 
mottagare omfattar ett 3-dubbelt vikt A4-

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

r 

JÄGRE LÅDFACK 

med löstagbara lådor. 
Lämplig för firmor som 
arbeta med smådetaljer. 

Svensk 81 
Lagerstandard 

I, Barnhus{;atan 4- - STOCKHOLM 
" Tel. 206317 

.App. har 4 rör med 6 rör 
funktioner. Perm_ dyn. hög· 
talare. Inbyggd ferritstavan. 
tenn. Vågt.: mellanv. 183--
588 m '. Batt. : l st. Anod 
67,5 v_ l st. glödström stav 
1,5 v. Byggsatsen kompI_ 
med batt. endast 
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CiELOSO TV· 
MOTTACiARE 

/ 

Marknadens enda byggsats med: 
Kanalväljare som standard -- 5 kanaler. 
Växelströmsutförande -- inga livsfarliga spänningar på 

chassiet. 
Fabrikstillverkade, kopplade och trimmade enheter. Av 

de 20 rören sitta 14 i färdigkopplade enheter. 
Kommersiell konstruktion -- inga amatör~onstruktioner. 
Byggsatsen följer helt Gelosos eget schema -- en appa-

rat av högsta kvalitet. Pris 17" byggsats 875:--. 

20" byggsats 950:--. 
Kompletta monteringsanvisningar och beskrivningar, sex 

ritningar i tvåfärgstryck, pris 15: --. 

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

CiELOSO TRAFIK~ 
MOTTACiARE 

HEATHKITS 
Vår katalog' sändes gratis till licensierade sändaramatörer 
och inregistrerade firmor, i övrigt mot 1: -- i frimärken . 

VIDEOPRODUKTER 

G207, samtliga amatörband, 14 rör, komplett byggsats 
890:--. 

G208, 10-580 meter i 6 band, 8 rör, komplett byggsats 
. 675:--. 

G207 färdigbyggd, trimmad och körklar, pris 1.080:--. 
G208 färdigbyggd, trimmad och körklar, pris 885:--. 

Oscilloskop 0-10 600: L }~ 
Oscilloskop OL-1 265:~q,\ 
Oscilloskop OM-1 445: J " 
Rörvoltmeter V-7 230: 'L1. 
Rörvoltmeter AV-2 275:
Mönstergenerator 

BG-1 . ... ... . 140:-
Svepgenerator 4~ ~ 

TS-4 . ... . . .. . . 470:~>o 

Rörprovare TC-2 275: ~~\~ 
Q-meter QM-1 . ' 405: = ." 
Amatörmottagare ",. 
. AR-2 O .. .. . , . . 240:':"" 
Sändare AT-l .. 265 ) ·:!·<l) 
Sändare DX-100 1750: l!q '''\' 
Williamsonförstär- u;-

kare W3M .. . . 690: .J..~) 
rörförstärkare WA-P2 

Ovriga Heathkits, pris på begäran. 

- o 247955 Andra Langgatan 10, Göteborg C, tel. 249222 

\ 

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

STRÖMSTÄLLARE med 
I 

~ 10 A, 250 V 

2 - polig' omkastare 

6 A~ 250 V 

• • 
pr~clslon 

Begär special prospekt som upptar ytterligare tekniska data ------------

Ge n e rala ge nt : 

AB ELEKTROUTENSILIER 
ÅKERS RUNÖ - ST OCKHOLM - Tel. rik. Vaxholm Tu.,1 20ll0, lokal (0764) 20110 

I 
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SU -RPLUS 
HMK-l Handmikrotelefon m . 

tangent. Bl. a, passande 
till armens 2 W-station 

34: 50 
T -30 6eloso kristallmikrofon 

27:-
Kapslad transformator för 

lågohmig pick-up. Även 
användbar som mikrofon-
transfonnator ... .. . 2: 50 

Grammofonverk för 110 V växelstr . 
. med pick-up och skivtallrik i lätt-

metallåda . .. . .. .. . .... . ... . ... . ....... . 34: 50 
Förstärkarchassi med div. komponell-

ter och hållare för 4 st. miniat)'rrör 9: 50 
Rörsats 2 st. 6AT6, l st. 6J6, l st. 6X4 . . 7: 75 
7320 nättransfonnator med spännings-

omk, för 110-240 voJt och tennosäk-
ring. Sek. 110 V, 2X220 V/ 150 mA, 
6,3 V/ l A, 10 V med uttag vid 3 V/ l A 17: 50 

_ SelenJikriktare 24 V/ l ,5 A ....... . . . .... 6: 75 
~ubilier rullblock 600 V: l mF - : 50, 

0,5 mF -: SO, 0,25 mF -: 40, ' 0,1 mF - : 30 
IAT-3 Tennokorsinstrument 0-3 A ... . 8: 95 
S06 Weston 2" Instr. 0-200 mA . .. .. .... . 19: SO 
IV-66 Voltmeter 6 V och 120 V ........ . . 9: 7S 
IV-S8 Voltmeter 0-20 volt ... . .... .. ... . 11: 95 
En kel hörtelefon lågohmlg med sladd.. 2: 9S 
Hörtelefon 2X2000. ohm med gummi- . 

musslor av militär typ ... . ....... .. .. . 19: 90 
Gummimusslor för hörtelefon. Per st. 2: 50 
GK7 Gummikabel 7XO,7S' Per m ... . ... -: 8S 
GK12 Gummikabel l2Xl ,5' Per m . . ..... 1: 25 
Planetväxel med utväxling 5: 1 . .. . ...... 2: 6S 
1148 Ohmmeter l ohm till l megohm . . 56:
B C442 Antennreläbox m. HF-instrument 19: 50 
MC-38S Transfor;mator, lågohmig hör-

telefon till högohmigt uttag ... . .... . . 1: 65 
AL-6 Allfonnator 6 V till 420 V / 150 mA 19: SO 
AL-12 D:o för 12 V till 420 V/ 150 mA .. 19: SO 
RMC-36 'Relä 36 V/ 1000 ohm, 2 växl. ... . S:-
RMC-48 Relä 48 V / 1300 ohm, 2 växl . .. . . S:-
RMC-SO Relä 50 V / 2500 ohm, 2 växl. .. . . S:-
RMA-lO Relä 75 V / 5000 ohm, l brytn. . . 2: SO 
CR2791 Relä 6 V / 6 mA, l växl. . ......... 14: 90 
Telegraferingsträn are med summer .... 9: 50 
TelegraferingsnyCklar, amerik. surpl. .. 6: SO 

RADIO AB FERROFON 
T orkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ, 

Tel. 4492 9S. 

SuperJjlPLd
snabblödkolv 

kvickare än lödpistolen -
3 sek. uppvännnin gstid till 
200 grader vid 6 V spänning. 
Driftspänning: 2,5-6 volt. 
Längd: 250 mm. 
Vikt: 100 g . 
SUPERSPEED har, t rots de 
små dimensionerna en oer
hörd värmekapacitet, jäm-
förba r med vanliga 150-watt 
lödkolvars. 
Vid vanliga lödkolvar an
vändes lÖdspetsen som vär
me reservoar medan denna 
vid SUPERSPEED användes 
som ledare för den alstrade 
värmen. 
SUPERSPEED är synnerli
gen lämplig för lödningsar
beten där snabb uppvänn
ning erfordras för att ej till
foga ömtåliga komponenter 
skador. 
SUPERSPEED förb rukar 
ingen ström än just då den 
användes. 
SUPERSPEED kan drivas 
med transfonnator från be
lysningsnätet eller direkt 
från vanlig bilackumulator. 
SUPERSPEED är billig i un
derhåll. 
SUPERSPEED har h ög 
"värmeacceleration" : 
Tid, sek. : 

l 3 5 10 12 
Temp. gr.: 

120 200 300 450 500 SSO 
Pris: 34: -

SUPERSPEED snabbkolv, re
servdelar, teknisk broschyr 
erhålles fr. generalagenten 

SIGNALMEKANO 
Västmannagat. 74, Sth lm Ya. T el. 33 26 06. 
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'. 
blad, på ena sidan med komplett princip

schema och trimningsanvispingar i koncentre

rad form. På baksidan finns komponentupp

gifter samt mekaniska ritningar, visande kom

ponenternas placering, trimpunkter m.m. Utom 

servicebladen, som är tryckta på tjock kar

tong, kommer sedermera att utges ringpär

mar med blad, innehållande ytterligare de talj

uppgifter om de olika mottagarna. 

En utmärkt ide, och man får hoppas att 

andra fabrikanter går in för en likartad ut· 

formning av sina serviceuppgifter. Enhetlig· 

het på detta område skulle avsevärt under 

lättli servicemannens arbete. 

-• 
N ormför~Iag . fr ån SEK: Teletekniska 
scheman och övriga ritn ingar 

Inom SEK (Svenska Elektriska Kommissio
nen) har utarbetats ett förslag SEN R 410301 
»Teletekniska scheman och övriga ritningar» .. 

Förslage t har utsänts på remiss, och remiss

tiden utgår den 30/ 4 1956. Intresserade kan 

rekvirera normförslaget från Svenska T ekno
logföreningen, Br~nkebergstorg 20, Stock

holm. Remissvaren skall · insändas till Sven· 
ska Elektriska Kommissionen, Box 3295, 
Stockholm 3. 

• 
Engelsk radioutställn ing 

National Radio Show i London anordnas i år 

tiden 22 augusti- l september. Det är den 

första engelska radioutställningen efter kom

mersiena televisionens införande, och de 

nya programbolagens medverkan på utställ

ningen emotses därför med stort intresse i 

engelska radiokretsar. 

Stockholms DX-Club 

Onsdagen den 15 februari var Stockholms 

DX·Club inbjuden att bese AGA:s försöks

anläggning för färgtelevision på Lidingö. Ci

vilingenjör Ridderstran'd gav en synnerligen 

instruktiv demonstration av anläggningen och 

förklarade den principiella skillnaden på e tt 

lättfattligt sätt mellan svart-vit och färgtelevi

sion samtidigt som han betonade att det hela 

ännu befinner sig på ett rent experimentellt 

stadium. En tecknad färgfilm togs upp av sän

daren och visades på de två mottagarna, som 

har bildrören monterade tätt intill varandra, 

vilket tillät ett omedelbart jämförande mellan 

de två systemen. 

Därefter _ visades AGA:s utställning av före
tagets produkter- inom olika grenar med hu

vudvikten lagd på fyr. och signalsystem. In

tressantast var kanhända en anläggning vi· 

AB STOCKHOLMS 
O 

PATENTBYRA 
'Zacco & Bruhn 

Grund.å 1878 

Patent 
Varlimä~k.n 
H. Onn, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Larfeldt 

M,åumma,. .11 S.,ltll". Pa" "'ombudslör,,, i .. g, .. . 

CENTiUM S~OCKHOLM 

\ 

Kungsgatan 36-- Tel. 130970 

OSCilLATOR 
20-200.000 pis, · Sinus- och kantvåg. 

• . MOTSTAND 
Precisio~otstånd, Q,IIS 'I.. T,.p RPF 

• DEKADMOTSTAND 
0-111,1 kO och O-ll,ll' MO, 2 '1 •. Typ RD 
a,l 0 -100 kO-stec , 0,05 'I,. Typ RDP 

Begär specialprospekti 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B, 
Pepparvägen 3D, Stockholm - Enskede 

Tel. 94 08 10. 

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

\. 

HIGH FIDELITY 
Världsberömda fabrikat . Begär offert med 
lägsta priser. Prislistor och b roschyrer 
sändes: Ange helst önskemål. Bifoga gär
na svarsporto. 
Bredbands-, bas- och diskan thögtalare . 
Delnin gsfilter. Transformatorer. 
Förförstärkare och förstärkare 10 watt -
- 25 watt. 
Skivspeiare och piCk--UpS med diamant. 
FM- och AM/ FM-tuners. 
Ban dinspeJnJngsverk, -ch assi n och -appa
rater. 
EXTRA! 17" och 21" TV-chassin , trim.,. 
made, alum. bildrör, 10+ 2 kanaleF, bygg
satspriser! 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 - Stockholm. 

Tel. 32 04 73, 30 58 75. 

Sensation! 
Denna vecka ink. från U. S ·. A. 

Uransökare i byggsats . . . ........ ... .... lS0:-
KOPI?lade och provade .. ... ... , . . ... .. 190:-
Transistorer CK722 12: -, CK72l . . . .. . 19: -
Transistorbok med 50 schema, 115 sid. 3: 75 
Insp.-band av plast 7" , Hi-F140-15001rp/s 18: -
D:o Longplaying 7" = 550 m ....... . . . 27:-
Studiokristallmikr. mod. Radiotjänst. . 65: 
Handmikrofon -55 dB . .. . .. . .. . . . . . .. 28: -
Telefon-pickup .. .. . ...... .. . .. . . .. . . . . . . 28: -
Antennrotor med direktv. kompasshus 168: -
Automat. antr.-rotor avb. i RT :s jan.-nr 260: -
TV ant. för alla kanaler (20 element) 68:-
D :o (8 element) . . . . .. . . . .. . . . ...... . . .. 29:-
D :o ställbar bordsantenn . . . . ......... . 14:-
TV/UHF ant. för alla kanaler (48 ele-

ment) i 4 vån. med 6 pos. välj. omk. 
samt 50 m. kabel o. instrukt., kostar 
i USA 100 dollar. Edert netto . . . . . . .. 345:-' 

TV/UHF/ FM ant. för alla kanaler. 
Världens mest föx:stärkningsfuJla ant . . 
och är i USA garanterad för 200 miles 
TV mott. . .... . .. . . . ..... . ..... .. .. "' . . . 19S: -

TV Booster för alla kanaler . . . . . .. .. . 125:-
Kommissionslagret 

Kyrkogatan 26 Vän ersborg. 
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Originalprodukter från Pertrix
Union G. m. tio H. kunna nu erhållas 
för omgående leverans från vårt lager 
i Solna. Vi lagerföra alla gångbara 
typer av torrbatterier för radio-, be-: 
lysnings-, foto- samt hörapparatom
rådet. Likaså lagerföra vi olika slag 
a,v stav- och ficklampshylsor. 

Bil- och motorcykelbatterier från 
Europas äldsta (grundad 1886) och 
största batteritillverkare Varta-Werk, 
Hannover, kunna vr nu erbjuda Eder. 
Leverans omgående från våra nya 
verkstäder och lager i Solna. 

Våra huvudmän tillverka även bat
terier av alla slag för stationära samt 
traktionära ändamål i såväl bly som 
alkaliskt utförande. 

Den revolutionerande nyheten på 
ackumulatorområdet, gastäta alka
liska batterier från Deutsche Edison
Akkumulatoren-Company, har med
fört att ackumulatorer nu kunna an
vändas på en mångfald områden där 
detta tidigare icke varit möjligt. 
Gastäta celler kunna vi leverera på 
kort tid. 

SVENSKA A E3 

Hagavägen 97 SOLNA 1 Tel. 820130 

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

JAN BELLANDER: 

JOHN SCHRÖDER: Gram,mofonavspelning i teori o. praktik 

TYSK-SVENSK 
radioteknisk 
ordlista 
Omfattar ca 4000 uppslagsord 
inom radio- och televisionstek
nik, förstärkarteknik, magne
tisk inspelningsteknik och ama
törradio. Oumbärlig för radio
servicemän, radioamatörer oc~ 
affärsmän på radioområdet. 

Ordlistan gör det möjligt för 
personer med mycket elemen
tära språkkunskaper att tillgo
dogöra sig innehållet i tyska 
facktidskrifter och böcker. 

Pris 5:50 

N o R D 

• 

l>:ap. l. Den teoretiska bakgrunden. 

Ljud. Ljudvågor. Frekvenll. Ljudfält. Ren och 
sammansatt ton. Ljudtryck och ljudstyrka. 
dB·skalan. Örats egenskaper. Hörseltröskel 
och smärtgräns.! Hörstyrka o,ch tonhöjd. 
Phonskalan. Hörnivåer. Klangfärg. Distor
sion. Linjär distorsion. Frekvenskurvor. Fre
kvensområde. Icke-linjär distorsion. Harmo
nisk distorsion. Intermodulation. Dynamik. 
Sambandet frekvensområde-distorslon-<iyna
mik. 

Kap. 2. Grammofonteknikens grunder. 

Historik. Verti.kalgravering. Lateralgravering. 
Inspelning av grammofonskivor. öv.ergångs
frekvens. Frekvenskarakteristik. Mätning av 
inspelad hastighetsamplitud. Radiekompen
sering. Matrisering. Avspelning av grammo
fonskivor. 

Kap. 3. Grammofon9kivor. 

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

Kap. 4. Grammofonverk. 

Enk"elspelare eller skivväxlare? Svaj. Prov 
med stroboskopskivor. Tändsttcksaskprovet. 
VibratiOner i grammofon verket. Högklassiga 
skivspelare. Provskivor. 

!>:ap. i. Nålmikrofonen. 

Spårbredd. Lsgt n.l.ltryck. Linjär distorsion. 
ICke-linjär distorsion. Intermoctulationsgrad. 

s K R o T o G 
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Pris 9:50 
Plncheffekten. Inkorrekt nålföring. Krav på 
en god nålmikrofon. Olllta typer av nålmik
rofoner. Dynamiska nålmikrofoner. Pleza
elektriska nålmikrofoner. Kapacitansnålmik
rofoner. ' övriga nålmikrofoner. Avspelnings
nålen. Tonarmen. 

Rap. S. Avspelningsförstärkare. 

Förförstärkare. Bas- och diskantavskärning. 
Frekvenskorrektion. Effektförstärkare. Krav 
på högklassig effektförstärkare. Williamson
förstärkaren. Leak-förstärkaren. Knapp-för
stärkaren. 

Kap. 7. Högtalaren, 

Dynamiska högtalare. Flera högtalare öl1llk
värda. Diskanthögtalare. Piezoelektrlska och 
elektrostatiska högtalare. Delningsfilter. Del
ningsfrekvens. Beräkning av delningsfilter. 
Högtalarens montering. Baffe!. Basreflex
låda. Bredbandshögtalare. 

Kap. 8. Förstärkarbygge_ 

Förförstärkaren. Korrektionsnät. PrincIp
schemat. Ledningsdragningen. Mekaniskt ut
förande. Anslutning av nålmikrofonen. Brum
störningar. Effektförstärkaren. Principsche
mat. Motkopplingens inverkan. Uteffekten. 
Utgångstransformatorn. Fasförskjutningen. 
Motkopplingskanalen. Mekaniskt utförande. 
LedningSdragningen. Nätaggregatet. Inkopp
ling. Mätningar. 

stroboskopskivor. 

R A v y R 
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"JAMES KNIGHTS CO" 
Subminiatyr~ristaller 

Hermetiskt kapslade subminiatyrkristal
ler för frekvenser mellan 12 och 60 Mc. 
Typ H3 med stift och typ H3W med an
slutningstrådar. Höljets största mått 10X 
n X4 mm. 

Thermystal 
Termostatstyrd kristallugn 

~ med octalsockel, avsedd för 
JK-kristall typ G7. Kalibre
ringsnoggrannhet ± (1 PIS + 
0.0001 'I.) . Temperaturstabili
tet 1000 Kc-ISO Mc är i stor
leksordning ± O,OOOOS 'I, och 
ugnens temperatur varierar 
mindre än ± 10 e , då den 

, omgivande temperaturen va-
rierar mellan -5S och + 8So e . 
Då kristallen är innesluten 
i ett evakuerat glashölje är 
åldringsstabiliteten bättre än 
0,001 'I, per år. 
Ugnens effektbehov är 6,3 V I 

" max. 1,SA. Vid -SSo e sta
biliceras ugnen inom 10 mi
nuter. 

Generalagent : 

BO PALMBLAD AB 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 
21, Tel. 44 92 95. 

, 

~~--------------------------------/ 

\ 

\ 

Vi tillverka 
Högsp~nnings

generatorer 2 -75 KV 

Högspänningscpol:t r 

HF - drosslar 

UKV - drosslar 

Videodrosslar 

Sug- och spärrkretsar 

Nätstörningsfilter 

Spolar för spolsystem 

Spolar i specialutföranden 

Firma ETRONIK 
Slottsväg, 5 - Näsbypark - 'rel. 561828 

Restparti 

av diverse radiomat~riel 
Rör eV54 

SV76 
.. EA50 
" 46 

836 
VeR97 
VT166 

2: 50 
75:-

2: 05 
1:-

25: -
25:-
4:-

Rör RE-084K 3:
.. 51AvB3 12:-
.. 1B22 18.:-
.. 32 1:-

388A 20:-
VT42A 3: 50 

Potentiometrar 0,2 meg. utan bry-
tare ...... . ............ .. . ..... ... 1:-

D:o 0,5 + 1 meg. med brytare .. 3:-
LÖdpasta . ....... . ..... .... .. .... .. O: 75 
Vridgan/:,kondensatorer 3X450 pf 

och 2X4S0 pf .......... . .. . ... . .. 3:-

AB CHAMPION RADIO 
POlhemsgatan 38, stockholm 
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sande en helt radiostyrd kustfyr, vilken kunde 

skifta från gasljus till el·ljus, starta mistsig

naleringsanläggning osv., allt manövrerat ge

nom trådlös överföring. 

Efter visningen kåserade försäljningschefen, 

Hjalmar Karlsson, om flydda radiotider; han 

var på den tiden hallåman_på Svenska Radio

bolagets försöksanläggning från 1922. Han 

berättade även om hur det va"r att DX-a på 

mellanvåg med dåtida mottagare. En lyckad 

avslutning på en synnerligen intressant och 

givande kväll! 

RÄTTELSE 

Universalinstrument med transistor 

I artikeln »Dniversalinstrument med transis

tor» i RT nr 2/ 56 står i tab'. 4 på sid. 35 
längst ned »68+39=57,9 kohm» och »68+ 

47=59,4 kohm». Skall vara »68 +390 =57,9 

kohUl» resp. »68+470=59,4 kohm». 

Trafiksvårigheter 

i påsk 

- Nu är det något tjall med antennen 

igen! 

ANNONSÖRSREGISTER 
APRIL 1956 

Sid. 
Alpha AB, Sundbyberg . .. . ........ 41 
Bergman & Beving Ingenjörsfirma, 

Stockholm .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
Beja-Produkter, stockholm-Väl-

lingby .......... .. ..... ...... . ... ... 44 
Beva-Teknlk AB, Linköping 12, 40, 44 
Champion Radio AB, Stockholm .. 40 

50, 54 
Cosmocord Ltd, England . . ........ 10 
Ediswan-Clix Radio 'Components, 

England ....................... 7". . .. 6 
Eia Radio, stockholm ........ "..... 42 
Eklöf, Ernst, f:a, Stockholm .... 40, 46 
Ekofon, Ingenjörsfirma, -Stockholm 52 
Elfa Radio & Television AB, Stock-

holm .............................. 35 
Elektriska Instrument AB Elit, 

Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Elektronikbolaget A~, Stockholm 37 
Elektronikkontroll, Bromma ...... 12 
Elektroutensiller AB, Akers Runö 51 
Etronik, f:a, Näsby Park ...... . ".. 54 
Ferner, Erik, AB, Bromma ... . ... . 39 
Forslid & Co AB, StockhOlm . .. .. . 50 
Gylling & Co, Stockholm .. ... ... 8, 9 
Hedman & Pålsson, Stockholm .... 10 
Hi-Fi Produkter, Stockholm ...... 46 
Impuls AB, _Stockholm ............ 42 
Inetra, f:a, Stockholm .. .......... 44 
K. L. N. Tradlng & Co Ltd, Stock- ' 

holm .. . .. .. .... . ....... . ... ....... 45 
Kommissionslagret, Vänersborg . . 52 
Köpings Tekn. Inst., Köping ...... 54 
Lagercrantz, J., Stockholm 11 
Magnetic, Ingenjörsfirma, Stock-

holm . ............ ........ .. .. .... . 42 
Nordisk Rotogravyr, Solna .... ... . 51 
Olympia Radio, Stockholm ........ 46 
Palmblad, Bo, Stockholm 48, 50, 52 54 
Philips Svenska AB, Stockholm . . 38 
Radiomateriel AB, Göteborg 48 
Relnlus & Ca- AB, Stockholm .... 47 
Rels Radio, Göteborg .. ... ... ... .. . 12 
Rifa AB, Sundbyberg .. .... .... . . .. 16 
Slemens AB, Stockholm ... .... ... I 14 
Signalrnekano, Stockholm 52 
Sonoprodukter AB, Stockholm .... 4 
Sterner AB, Solna .. . ..... ...... .... 53 
Standard Radio, Bromma ... . 15, 56-
Stockholms Patentbyrå AB, Stock-

holm ......... . .. .. ........ . ....... 52 
Svensk Lagerstandard, Stockholm 50 
Svenska Högtalarfabriken AB, 

Stockholm-Fittja ............ .. . . 6 
Svenska Mätapparater Fabriks AB, 

Enskede ................ .... ...... 52 
S-venska Radiobolaget AB, Stock-

holm . .. . . .. .......... . . .. .... . .. .. 43 
Teleapparater, Stockholm ;....... 49 
Teleln&trument AB, Bromma ...... 13 
Trako AB, Stockholm . ..... . .. . . ... 48 
Trådlös Telegrafi Svenska AB, 

Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49, 55 
Universalimport AB, Stockholm .. 2 
Wallin & Co, Stockholm .... ..... . 47 
Videoprodukter, Göteborg ..... ... 51 

RADANNONSER 

, 

Köpes: Beg. traf.-mott. NC183 (D), HRO", 
SX62 el. likn. 0,5-30 Mc kontin, J. Sigdell, 
Lundehagsgat. lO, Göteborg ö" 

Till salu: Hi-Fi-anläggn. m. inbyggd Halli
crafter SX-42. Beskr. i P . R. nr l , 2, 4, 5 och 
8/ 19SL Anb. till " SX-42", Rad. o . Tel. , f. V e ·b. 
eller tel. Sthlm 266945 . 

, 

KÖPINCiS TEKNISKA INSTITUT 

e IngenJörs- o. verkm.-ex. från folksk. , real- el. studentex. Dag- o. aftonskola. 
Teleteknik ni. telefoni, radio, radar, television. Maskintekn. m . verkst.-tekn. 

~ 
Låga levnadskostnader. l\loderna kursplaner. Höstterminen börjar 27 aug. 

, • o. vårterminen 9 jan. Angiv fack , praktik, årder m.m. Åberopa denna tidning! 
, Aftonskoleelever kan ev. få arbete. Anmäl i tid! Ånnu några platser kvas. 

• Glasgat. 23, Köping. Tel. 11316 - INGVAR LILLIEItOTH, civIllng., rektor 

,~------------------------------------------------------------------------/ 
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NI FÅR BESOK AV 
TELEFUNKEN-BUSSEN 

Telefunken har utrustat en buss med UKV-radioanläggningar. 

Den kommer i vår att besöka ett stort antal orter runt om i 

Sverige för att demonstrera anläggningarna och för att i direkt 

i~sats visa vilka utomordentliga rationaliseringsmöjligheter som 

modern radiokommunikation på ultrakortvåg erbjuder. 

Ni beredes tillfälle att pröva utrustningens egenskaper inom 

just Edert verksamhetsområde, om det så gäller till lands eller 

till sjöss. 

Med bussen följer ett genomsnittSLfrvai av anläggningar avpas

sade för de mest skiftande verksamhetsområden, exempelvis: 

för militära förband, statliga och kommunala institutioner, polis, 

brandkår, kraftföretag, transportdirigeringar, ta,ti, järnväg, 

katastrof- och räddningstjänst, bärgnings- och bogserbåtar osv. 

Bärbara stationer för rangerbangårdar, linjereparationstjänst 

och fältmässig insats i skog och mark etc. 

Telefunkens mer än 50-åriga erfarenheter inom radioområdet 

ställes till Eder disposition och våra erfarna experter hjälpa 

Eder gärna med Edra problem. 

Kontakta oss! Vi lämna gärna närmare uppgifter om vårt leve

ransprogram och överenskomma om en lämplig tidpunkt för 

besök och demonstration. 

SATT 

• 
SVENSKA AKTIEBOLAGET 

Tekniska avdelningen 

TRÅDLÖS 
Telefon 452760 

STOCKHOLM 32. 
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SVENSKBYGGD 

FOR ALL SLAGS RADIOTRAFIK 

, -

!. 

Ring eller .kriv till o.. i dag 

för :rtterligare informationer. 

SR 25 är en 16-rörs superheterodynmottagare som täcker frekvens-
området 0,52-30 Mp/ s i 6 band och är avsedq för mottagning av tele
grafi" telefoni och high fidelity rundradio. 

Mpttagaren är helt konstruerad och tillverkad i Sverige. Den lämpar 
sjg för all slags radiotrafik i såväl fasta som mobila stationer. Till 
mottagaren kan anslutning ske för diversity-, frekvensskiftstelegrafi
och panoramamottagning. 

SR 25 har ett synnerligen robust utförande och uppfyller bl. a. ford
ringarna i den av Ministry of Supply i England utgivna »Interservice 
Specification K 114». 

• Känslighet bättre än 3 p,V vid ett signalbrusförhållande 14 dB. -

• Kristallkalibrator som ger kalibreringspunkter vid var 500 kp/ s. 

• Sex selektivitetslägen varav tre med kristallfilter. 

• -Spegelfrekvensdämpning bättre än 40 dB vid 30 Mp/ s och bättre än 100 dB 
vid 0,52 Mp/ s. 

• Lågfrekvensförstärkare med tre olika band bredder. 

• Samtliga hög- och lågfrekvensomkopplare med keramisk isolation. 

• Spolarna i signal- och oscillatorkretsar placerade i ett cellsystem av gjuten 
lättmetall så att varje spole får individuell skärmning. 

• Inbyggd S-meter. 

• Variabel störningsbegränsare. 

• uttag för I anslutning av panoramaadapter. 

Ett världsjöretags resurser . .. 

AB Btandatrl Rildiofabtik 
Adress: Bromma - Telefon: Stockholm 2S 29 00 

, 

.>1 


