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Emaljerade trådlinaaa 
Fasta: 1 - 200 watt, 0,4 - 250 001~JW.t 

Justerbara (flyttbart uttag) typ Df" __ M 

K·olpot.ent'iometrar 
Typ AB. 2 watt. Diameter ,27 m .... ~"'~ .. 'IiKt~ 
Linjär eller logaritmisk kurva. 
50 ohm ........ 5 megohm. , 

. Hemfagespå beställning. 

r 
I CBe, rRight with 

I., OHM,.'IE 

Kraftomkopplare 
erhållas i 1-, 2- och 3- poligt 

UJTW.~lJ:>lce, 2-12 vägs och 10-100 Amp. 

Hemtages på beställning. 

Reglerm~ 
I 

25-50-100-150-
0,5 t.o.m. 10000 

75-750-1000 
""' -l på beställning _ ; 
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ALLT MELLAN' ANTENN OCH JORD 

G-M-räknare 

Kalibrerad skala i (PM och mR/h 
F,ra mätområden 
låde visuell och hörbar indikering 

:-7<. 
.. och 10 sekunder. 

~1ar..~~~r.;1~ 600, _ och 60000 indikeringar per 

extra, q:nsJ11It ti-.~I!'OI" 

Batteriel': l st. 671Ai V -å~1ieI18t1~i 
timmar). 
2 st. 1% V GlödstrÖIMbatt~ier (apr().'lt. 20 bräpn
timmar). 

Rörbestyckning: . , 
l st. lU4. } -
l st. 3V4 - . Förstärkare, puls och räknerör. 
2 st. IU5 
l st. 5841 Regulatorrör. 
l st. 6306 Wismuth G-M-rör. 
l st. 2NI09 Transistor-oscillator. 
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Modell 

A-7D 

A-7E 

A-9B 

'AA-1 

AC-1 

AF-1 

'AG-8 

"AG-9 

'AM-1 

'AO-1 

AR-3 

AT-1 

"AV-2 • AW-1 

BC-1 

B~-4 

BG-1 

BT-1 

BR-2 

C-3 

CC-1 

CM-1 

CR-1 

CS-l 

"DC-1 
"DR-1 
DX-35 

grafer, 
hi-p-/ör t 

7-watt förstärkare .. . ... Kr. 

7-watt förstärkare m. för-
förstärkare ........... . 

20-watt förstärkare . .... . 

Lågfrekvensanalysator .. " 

An tennfil ter ............ .. .. 

TOOfrekvensmeter ...... , .. 

Tongenerator .... . ... . ... H 

Tongenerator . . . . . .. . . . .. " 

Antennimpedansmeter ~:.,. 
, • f '.~ 

TOn?s<;i'llator .. .. . . . ~ ';. .. " 

Kommunikationsm~tiaga-
re för 4 band .:,_::........ " 

A~'ltörsändare .: :........ " 

RÖr:voltmeter för växel-
. spänning ............ .. . . " 

TOR.wattmeter . ..... .. .. . . " 

A. M. 'avstämningsenhet 
med låda ... .. .. ..... ... . 

Batterieliminator .. . . . . .. " 

Linjemönstergenerator .. 

Batteriprovare ..... ....... " 

Rundradiomottagare ... . 

Kondensatorbrygga ...... " 

Katodstrålerörprovare .. ',; 

Kapacitansmeter ....... , !'jll 

. Kri~~llmottaga~re . ' ;. ,:'"' 

Kqnd~n~~torersä ttnlngs-
brY!1~~ . ,,~ .. \ .. , ....... . 

Deka{fkqnde~tor ..... . 
DeJtadmot;tånd ......... . 
Sändare för C. W. och 

telefoni . .. ..... . ....... . . 

173: -

190: -
362: -

575: -

150: -

350: -

285: -

349: -

141: -

240: -

283: -
275: -

285: -
285: -

248: 50 
308: 50 

145: -

83: -

179: -

190: -

209: -

284: "-

81: -

55: -
160: -
190: -

531: -

Mod/HI Beskrivning 

DX-100 Amatörsända~ för C. W. 
och telefoni ........... . 

ET-l ., ototimer . " l, ......... . 
"FM-3 .FM-avstämnlngsenhet .. 

' GD-1B Grldd(pmeter ": ..... . ... .. " 

' HD-l Harmonisk distorsionsme-
ter ....... ..... 0.0.0.0 •••• " 

IB-2 Imped81'1sbrygga .. ....... . 
IM-l ' Intermodulation analysa-

tor 0.0.0. 0 •••••••••• 0.0. " 

IT-1 Isolationstransfo:tmator .. 

LG-l Laboratoriegene.rator . ... 

LP-1 Linearitetsmönlltergene-
rator .......... : ......... .. 

M-l Universalinstrument 

"MM-l Universalinstrument .... . 
"O-lO ..:;" oscilloscope ....... .. ... " 

"OL-1 3" oscllloscope ........... . -'OM-l, 5" oscillosco~e ............ " 

'PS~3 Stabiliserat nätaggregat . . " 
"'QF-l' "Q" förstärkare '.. ...... " 
QM':l ,' "Q", JIleter .............. " 
RC-l Geiger-MUllerräknare .. 
RS-1 'MO\~tåndsersättn.:.sats 
S-3 flf:~~r?~isk . om,kopplare . . " 

,~SG-8 "'r:55'~~'I:~1generator ...... " 
,. SQ-1 ~~!J}5a~!syåggenerator .. 

SS-1 . '?Hög):alarlåda med högta-
!t "" l.are ....................... " 

SS-lS l{ögtalarsystem ........ ,: .. . ' " 
T-3 .. \~i..lhalsökare .......... :' . • " 
'TC-2 ~Röjprovare . . . . . .. .. . . . .. " 
TC-2P Bä~bar rörprovare " 

*TS-4 Svepgenerator .. .... ..... : ... " 

Riktpris 

1.770: -
107: -

250: -

190: -

480: -
575: -

385: -
162: -

385: -

218: -
140: -

285: -

635: -

275: -

460: -

344:-
96: 50 

435: -
735: -
55: -

224: -
190: -
288: -

394: -
1.018: -

240: -
285: -
335: -

485: .::.. 

Modell Beskrivning 

·'V-7A · Rörvoltmeter 

VC"2 Späni!:fngsk'alibrator 

'VF-1 VFO , .:'~ :" " "" ." ......... 
VT-l 'VlbratOl'p'ro"are . . . . . . . . " 

W-3M Föl1ltitll&rbyggSäts (ef-
fekt$lutsteg med ultra
linlär t.ran~formator) .. " 

W-4AM Förstärkarbyggsats (ef
fel6alutateg m. Chicago 
llo.13 utgångstransfor
mator oc~ nätaggregat) " 

W-SM F:l~dta.ibyggSats (ef
i Ulutsteg med PEER

• ..!itgångstransfor-
mator och nätaggregat) 

'WA-P2 

XO-l 

"309-C 

'336 

'337-C 

För.fö~ärkare till ovanst. 

pe'lnl~sfilter ........... . 

HY-~ätkropp ............ .. 

~gsPänn.-mätkropp 30 K 
. vciit .................... .. 

,Mä~krOpp HF, MF och 
- VIdeo .. , ............ ..... . 

"338-C ~ M~tkrol?P . " topp-till-topp" 

'341- Lågfrekve~SSPolsats för 
, " Griddipmet'er . ...... . .. .. 

, -t .. -. 
. Mätkropp för lågkapaci-

. tails . •. j:' .. ............ " 
Adapter f' . TV-bildrör .. 

Riktpris 

240: -

113: -

190: -

142: -

510: -

406: -

610: -

205: -

193: -

37: -

48: -

37: -

53: -

32:-

37: -
44:-
39: -

80: -

48: -

de övriga på best. 

HEATH ,COMPANY * BENTONI HARBOR 20. MICHIGAN U.S.A. 

-' i!: 

· ELFA~~~~,4a .\.,,~ 

.~ ... 

Holländargatan 9 A - Stockholm C Telefon 240280 Postgiro 2512 15 
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HOLLÄNDARGATAN 9A· STOCKHOLM - TEL. 240280 

Besök vår monter 

i Ostermans Marmorhallar, Birger Jarlsgatan 18 

under tiden 15-2.3 september 1956 

KLAR & BEllSCHMIDT 
glaserade lödstöd 

RADIO OCH TELEVI S IO N - N R 9 - 1956 

mcmURDO 
rörhållare och 
kontakter 

Vdr färsäljningsverksomhet omfattar som be~ont allt 
ellofJ antenn och jord". . .'" 

l hor där/ör i våra lokaler:, HolländorgotoJj9B, orron
~rot en. informerande utställning, som mor vad vi hor 
att bjuda på av aktuella artiklar ino", leJebranschen. 

'-,~~'Y, Våra experter stå med nöje till förfogande ' med upp ly
• sande informationer. 

5 



FÖR 25 ÅR SEDAN 

Ur PR nr 9/31 

»Många äro av den uppfattningen, att ,;,~",~ __ 
törerna inte längre betyda någonting för 
dioteknikens utveckling», stod det att iäsa 
ledaren i PR nr 9/ 193l. »- Men detta' är 

»En kortvågstvåa» 
detta nummer, och i en annan 
ultrakorta lösa televisionsproblemet», 
las enkla antenner och sändare för 
en annan artikel, »Ett nytt televisiollllllsVltmå1 
behandlades ett system med 
punktglimlampa, ett system 
betydande fördelar framför 
systemet med Nipkow-skiva OCI:l-<."lIlI,lIII!..lI 

lampa. 

Vidare fanns det ett referat från radiout
ställningen i Berlin med en översikt över 
nyheterna därifrån på radioområdet. Man kan 
inte undgå att frapperas av hur radikalt ex
teriörerna på rundradiomottagare ändrats se
dan den tiden_ 

Nikola Tesla 

i radions 

de 

,"?fl~t~ .......... 
Scmopradllkter 

GÖTEBORG. STOCKHOLM. MALMÖ 

6 RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1956 



• •• 
instrumenten med de stora fördelarna 

När en apparat eller en panel skall byggaS, enheterna . Detta gäller i allra högsta grad de därför att det är ytterst iust få instrvtl_
Doo 

...."p..odA delarna och de 

rar att instru 
kunna tåla +,.,,;~ ... ~~..J 
kunna tåla d.!WIbJJ,h!l~l! stridsflygpl,.,nt,..·~~r"n~n,r 
ända alltid 

Dimensioner 

Rektangulära 

.45x45 
72x72 
85x85 
96X96 

110X115 
l .... Xl .... 
191xl'12 

E L E K T ifl S K A 
Artillerigatan 8S, Stockholm, Telefon 679490 

RADIO OCH TELEVISION - N R 9 - 1956 
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GENERALAGENT: 

F A B R I K A N T: S I E M E N S & H A"'i .. S:K"E i:~ j I E 
Stockholm· Göteborg · Malmö · Sundsvall · Norrköping i'Skelle'fte8. Örebro '- K~r\stQd' Jon~oOlng'Uol>lOIO 

8 

År 1888 tog han patent på induktionsmo
torn, som är en av hans mera kända uppfin
ningar. Hans namn är emellertid mest för
bundet med Tesla·spolen, som han uppfann 
omkring 1890 och med vars hjälp kan kunde 
alstra kraftiga radio signaler. Han beskrev 
1893 ett trådlöst överföringssystem med or
dentliga antenner i sändare och mottagare. 
Det var året innan Marconi började intressera 
sig för studiet av trådlös överföring. 

1904 utgav han en bok med titeln Experi. 
With Alternating Current of High 

där det åter-

n"""'~"" "'''HS uppfinningar återfinnes ock· 
mekaniska saker, en turbin och 



Teleteknis 
från 

Fotomultiplikator 

Ka 

Rö 
Sign 
Tonos 
Vridtra 

• Instrument 

* 
Värtavägen 51. 
Stockholm O 

9 
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många 

användnings

områden ... 

tre olika 
vågtyper ... 

... och allt 
detta! 

/ 

för teleteknikern! 
Philips 
pulsgenerator 
GM 2314 

Provning ov bredbondsförstärkare. 

Provning av impedansnät, kablar, transmissions

ledningar'm.m. somt för felsökning i dessa 

Mätning av tidskonstanter och fördröjningstider. 

Kontroll av elektroniska röknare, GM-räknare.n.m. 

Frekvenskontroll och kalibrering av 

mottagare, oscillatorer o.d. 

Fyrkontvåg med pulserna voriobia i frekvens, 

vidd och amplitud. 

Korta pulser med variabel frekvens, konstant 

amplitud och konstont vidd för kalibrerings- och 

synkroniseringsöndamål. 

En symmetrisk fyrkantvåg med variabel frekvens 

och konstant omplitud. 

En sinusvåg med variobel frekvens och variabel 

amplitud. 

Direkt avläsning av utspänning, frekvens och 

pulsvidd. 

Frekvensen variabel i sex områden mellan 15 

pis och 200000 pis. 
Pulsvidden variabel mellan 0,75 !is och 40 ms. 

Generatorn för fyrkontvåg och pulser kon styras 

antingen aven inbyggd sinusvåggenerator eller 

aven yttre växelspänning. 

Poloriteten ' på fyrkantvåg och pulser kan skiftas. 

Den inbyggda sinusvåggeneratorn kon synkroni

seras med en yttre växelspänning. 

Ring eller skriv efter utförliga dato! 

PHILIPS 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN . Stockholm6 

Tel. 340580. För rikssamtal 340680. 

TV-DX 
Civilekonom Rolf Dannert, Stockholm, med
delar att han med en hemmasnickrad TY-mot
tagare från ELF A och med en antenn, bestå
ende aven bandkabel, anbringad på en trä
pinne på balkongen en trappa upp, fått in 
Italien på kanal 4 den 15/6 kL 18.45-19.00_ 
På kanal 2 kom provbild från Schweiz in, 
dock utan ljud. 

Från fotograf Bertil Pettersson i Skillinga
ryd rapporteras en rätt livlig junimånad ifrå
ga om TY-DX. Den 7/ 6 tog man . exempelvis 
in summa sex stationer på samma dag i olika 
etapper. Den 14/ 6 fick man in en okänd sta
tion i riktning sydost med journalfilm. På 
kvällen kL 22.20-23.12 kom Italien in på ka-

RAI den 
6. Foto: 
Pettersson, 
Skillingaryd. 

nal 4 med ovanligt stabil mottagning så sent 
på dygnet. Provsändning på kanal 2 från en 
tysk station uppfattades den 30/ 6_ På prov
bilden stod det »Fernsehsender Baden» och 
under denna text »Kanal 2». Fin-fina bilder 
från Italien den 1/7. 

Från' Kalmar rapporterar Ivar Fransen, 
Sven Engström och Sven Hultman att de har 
en alIkanalsantenn, monterad 13 m över mar-

Köpenhamns TY·sändare går stundom 'bra in 
i Kalmar. Sven Engström och Ivar Fransen 
framför mottagaren. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1956 



ALPHA-NYHETER 

AKTIEBOLAGET 

tele-propp 
2-pol: koncentrisk enl. SEN-R-430119 
med 6,35 mm diameter. Tillverkas även 
med 6 mm stift för specialändamål. För
sedd 'med dragavlastning för kabeln. 
Hölje av svart eller vit termoplast. Fin
nes även i skärmat utförande. 

Anslutning sker medelst skruvklämmor. 

tele-Jack 
för ENHALSMONTAGE i panel. 
Kan monteras såväl isolerad som 
oisolerad i varierande panel
tjocklekar. Tillverkas för såväl 
6 som 6,35 mm propp. Finnes 
även med kontaktfjäder för slut

ande eller brytande funktion. 

På begäran tillhandahålles 
skärmkåpa. 

tele-Jack 
för VÄGGMONTAGE - infällt eller 
utanpåliggande - med kåpa eller täck
lock i vit eller brun härdplast. Robust 
och elegant utförande. Ytorna släta och 
lätta att rengöra. Jack för infällt mon
tage utfört för såväl skruv- som klofast
sättning. Ledning anslutes medelst 
skruvklämmor. 

ALPHA SUNDBYBERG · TEL. 282600 

RADIO O C H T E LEVI S IO N - N R 9 - 19 5 6 

modern 
konstrukl'lon 

modern 
formgivning 

Ett ~ företag 
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o ~ ~ e i· kristallmikrofoner 
för inmontering 

RESPONSE CURVE OF THE "'C 18 SERIES 

PEAK "B' -+---h.---1I--+--+---1 

~~~++----+--J.V~\~~+4~ 
P'AK 'c' I.,, ___ ~ 

~.~~.~ .. ~: -V. ... I .. ~.!..~~ 

'.H-~-r-~_t_+_---_+--1--+-_t_+~ 
MIC 18 

! • 
f 

I 
FREQUENCY C. P. S. 

Kapacitans 500 pF Diameter 36 mm 

Ett stort antal olika mikrofoner finns i varierande storle
kar, känslighet och karakteristik. Lämpliga för diktafoner, 
hörapparater etc .• Kontakta oss för närmare upplysningar! 

... leder utvecklingen 

Generalagent: 

A CO S· prod uktern a 
skyddas genom patent, 
patentansökningar och 
inregistrerade varumör· 
ken i allo lönder • 

ELEKTRONIKBOL·AGET AB 
Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM Sö. - Telefon 449760 

COSMOCORD LIMITED, ENFIELD, MIDDLESEX, ENGLAND 

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

\ 

H I Fl N EWS Såsom generalagent för Sverige presentera vi härmed den nya 
_ förnämliga engelska månadstidskriften "Hi-Fi News incor

porating Tape Recorders". 40 sidor med högaktuella, intres
santa artiklar av kända auktoriteter. Teknisk rådgivare 

Stanley Kelly. Insänd till oss pren.-avg. kr. 19 : - pr helår , så erhåller Ni varje månad 
tidskriften från förlaget. Dessutom utgives "Record News" för klassiska skivnyheter och 
"Pop Records" för jazz m. m ., vardera kr. 19: - pr helår, samt "Hi-Fi Year Book", vars 
1956 års upplaga, inb. , 180 s., öv. 200 ill., erhålles direkt från vårt lager mot postförskott 
kr. 9: - + porto. 

P A RT R I D G E transformatorer för hi - fl förstärkare 
Med U-L uttag typ T/ CFB UL2 P38"78 T/ P3064 P4014 P359l 
Utan U-L uttag typ CFB WWFB P3064 PPO P3667 
PrimärinduktansI ) H 160 130 90 55 60 75 45 
Läckinduktans mH 10 15 10 10 8 12 . 18 
Effekt W 60 16 14 20 15 12 12 12 10 . 
Distortion v. 30 p/ s 'I. O,Oj' 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ' 0,5 
Prim.-imp. a-a ohm lOK' ) lOK') lOK' ) 6,6K lOK' ) 8K lOK' ) 7K 8K/6K 
Sek.-sektioner st 8 8 4 4 4 4 2 2 2 
Prim.crest.jhalva ohm 88 220 165 115 100 177 
Prim.-likstr./halva mA 190 80 85 80 100 60 
Kärna "C-core" C C C C C C 
Vikt kg 4,5 6,3 1,7 1,7 1,0 0,9 2,0 2,0 1,5 
Rörförslag 2 st KT66 KT66 KT66 EL34 6V6 EL84 6V6 Z729 EL84 

1) vid 5 volt 30 p/ s ; 2) även andra impedanser; 3) även 8K och 5K. önskad högtalaran
passning såsom 1, 4, 8, 15 O. s. v. ohm erhålles genom lämplig koppling av sektionslmd
ningarna. PPO, P3591 och P3667 ger endast 4 och 15 ohm. 
WWFB Williamson orig.-modell . CFB Williamson special, obs. den extremt låga distor
tionen! P3878 f . Mullard 20 W (Wireless World nr 5 o. 6 1955) , PPO och P3667 f . Mullard 510 
10 W (W.W. nr 8 1954), P4014 Mullard 510 med ultralinjär koppling (W.W. nr 1 1956 s. 98), 
P3591 f. Osram 912 förstärkare . 
Partridge tillverkar även nättransformatorer och drosslar. 
KELLY RIBBON LOUDSPEAKER RLS/ 1 3000-28000 p/ s, den sensationella engelska hög
tonshögtalaren, oöverträffad diskantåtergivning, bör ingå i varje high-fidelity anlägg
ning. Se RT nr 7/ 8 s. 44. Netto kr. 195: '- . Kelly lit-sektions delningstilter 3000 p / s 15 ohm 
netto kr. '55: -. I 

WHARFEDALE W12/ CS 12" högtalare för bas- och mellanregistret, 15 ohm, 13000 gauss, 
basresonans 25-30 p/ s indiv. angiven å varje ex., netto kr. 210: -. 
LORENZ LP 31~-2, 12" kvalitetshögtalare, 15 ohm, med 2 diaxialt monterade högtonshög
talare LPH65 jämte högpassfilter netto kr. 155: -; LP 312-1 d :o coax. med en LPH65 + 
filter kr. 135: - ; LPH65 dyn. högtonshögtalare 200Q-,15000 p/ s, 5,5 ohm, pr st. kr . 16:-. 
High Fidelity för- och slutförstärkare, FM och AM/ FM tuners, Skivspelare, pick-ups med 
diamant eller safir, bandspelarchassin, m . m . Begär offert, prislistor och broschyrer. 
Ange önskemål! 

INGENdÖRSFIRMAN EKOFON 
VIDARGATAN 7, STOCKHOLM, TEL. 30 sa 75, 320473 

, 

ken. Med denna har Köpenhamn gått in med 

växlande kvalitet under hela våren, undantags

vis med god kvalitet, för de t mesta rätt svagt. 

Interferens med RAI-sändaren på kanal 4 är 

rätt vanlig. Danska sändaren på Fyn går i 

allmänhet in så pass att man ser att den är 
i gång men inte mera. 

A Gunnarson i Örebro meddelar att den 

fin·fin a mottagningen av Italien första dagar-

Utmärkta TV-bilder från Milano den 1/7. 
Foto: A Gunnarson, Örebro, 

na i juni även inträffade i Örebro. Den 14/ 6 
var en drömdag ifråga om TV-DX med Eng

land och RAI starka som lokalstationer. Synk

pulser även på kanal 5. Ryssland kom också 

in på kanal 3, och på kvällen kom RAI in 

kl. 22.30--22.45, dock inte med förstklassig 

kvalitet. Anmärkningsvärd var dock den sena 

tidpunkten. Den 1/ 7 kom Italien in bäst hit

tills på förmiddagen kl. 11.30 med katolsk 

gudstjänst. 
Herr Gunnarson föreslår att RT skall tjäna 

som uppsamlingscentral för TV-DX-rapporter 

och föreslår vissa obligatoriska lyssningstider, 

då alla rapportörerna skulle vara i aktion. 

Fler TV-DX-are efterlyses i Skåne och i nord

ligaste Norrland. 
Radiotekniker R Peterson i Värnamo med

delar god mottagning av Italien den 3/ 6 och 

14/ 6, den senare dagen kl. 22.25-23.20. Jäm

för rapporterna från SkilIingaryd och Öre

bro! 
Från Hällekis på Kinnekulle rapporterar 

Harry Kumlin en del TV-DX·mottagning. 

Mottagningsplatsen är belägen 280 m ö.h. 

Han rapporterar att Danmark går in varje 

kväll, ibland ypperligt, ibland sämre, bero

ende på vädret. Italien, Ryssland och Schweiz 

går också in vid uppkomsten av sporadiska 

E-skikt. Den 2/ 6 hade man Italien inne kl. 

14.30--18.00, dvs. 3,5 timmar. Göteborgssän

daren syns någon gång då och då, ehuru yt

terst svagt. Den l och 2/7 var mottagningen 

från Danmark särskilt förstklassig. 

Från Viggbyholm rapporterar Per Kron
qvist, L Pettersson och S Sverndahl fin-fin 

mottagning av Italien den 2/ 6 kl. 16.40-18.20 
och den 3/ 6 kl. 10.30--11.30. Samtliga mot

tagare hemmabyggda (ELFA :s byggsats). An

tenner: två dubbelvikta dipolantenner resp, 

en halvvågsantenh. 
Gunnar Eriksson i Lit rapporterar utmärkta 

konditioner för TV-DX under juni. Antalet 

dagar då TV-mottagning varit möjlig under 

månaden har varit 14, alltså i medeltal var

annan dag. England har dominerat för det 

mesta, ofta med lokalstyrka. En belgisk sta

tion med franskt system, 819 linjer, har börjat 
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R--tt ted 1 - f ~, a I att anskaffa instrument ör TV· servicen'. 

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. 

UD 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 DG 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 
tests pets. 

NORDMENDE Oscilloskop 
F0959 

P;is kr 985:-
Detta oscilloskop uppfyller praktiskt 

taget alla fordringar man ställer på 

elt sådant instrument för både service

och laboratariebruk. I TY-tekniken 

fordras alt spänningar av varierande 

vågform och amplitud skall kunna rik

tigt avbildas på oscilloskopets skärm. 

Genom den stora band bredden och 

det frekvenskompenserade testhuvudet 

med dämpsats uppfyllas dessa ford

ringar. 

Generalagent: 

AB GYLLING & Co 
Stockholm Göteborg Malmö 

Postfack 4013 - Tel. 449600 Husargot. 30-32 - Tel. 175890 Östergot. 27· Tel. 15610 

RADIO OCH TELEVISION - NR .9 - 1956 

• • 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 

Pris kr 985:-
För undersökniAg och trimning av TV-apparater är Nord
mende svepgenerator elt oumbärligt instrument, som un
derlättar arbetet och ger väsentlig tidsbesparing. I fär
bindelse med oscilloskopet används den for alt kontrol
lera hög- eller mellanfrekvenskurvor på TV- och UKY
apparater. Den används bl.a. också för avstämning av 
tonmellanfrekvensen på en TY-moltagare till exakt 5,5 
MHz, tack vare alt den innehåller en kristålloscillator 
för denna frekvens, samt som provsändare för frekvenser 
från 5-230 MHz. 

NORDMENDE :;~~~;nerator Pris kr 1.285:-

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



JÄGRE LÅDFACK 

med löstagbara lådor. 
Lämplig för firmor 80m 
arbeta med smådetaljer. 

Svensk _ 
Lagerstandard 

I Tunnelgatan 17 - STOCKHOLM 
Tel. 20 4455 

\. 

Lödpistoler 
Modell 60 220 V "5" kr 54:-

60 110/220 V kr 60:-
100 220 V kr 76:-
100 11Q/220 V kr 82:-

Modell 100 hor inbyggd belysning 

Finnes även för bilbatteri 

Generologent : 

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLM , Rörstrandsgatan 37 

MALMÖ , Isac Slaktaregatan 9 

GÖTEBORG , Södra vägen 69 

\ 

,--------------------------------_/ 
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Ett knippe provbilder, uppfångade i Lit i 
Jämtland. Belgisk provbild (819 linjer ), 
provbild från Warszawa (625 linjer) och 
BBC:s provbild (405 linjer). Foto: Gunnar 
Eriksson, Lit. . 

BBC :s TV· 
sändare i Lon· 
don på ca 41 
MHz kommer 
efta in med 
lokalstyrka i 
Jämtland. Fo· 
to : Gunnar 
Eriksson, Lit. 

visa sig med god styrka ( apparaten nu om· 

byggd 525, 405 och 819·linjerssystemet positiv 
eller negativ modulering! ) Warszawa och Prag 

är ytterligare ett par sändare som ofta åter· 
kommer. Dessutom »de vanliga» i I talien och 
Ryssland. 

RT:s redaktör har också TV·DX·at under 

sin semester på Gotland med en Philips·mot
tagare och en bredbandsantenn från REAB. 

.REAB:s bredbandsantenn fungerade fint för 
TV·DX på Gotland. Foto: John Schröder. 

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

\. 

För verklig high· fidelity " 

ACOUSTICAL QUAD 11 

ACOUSTICAL QUAD harI 
• Hög känslighet (upp till 1,5 mY). 
• Separat avskärningsfilter för 5, 7 el
ler 10 kp/s med variabel avskärnincs
branthet 0-50 db/oktav. • Separata 
bas- och diskantkontroller helt obero
ende av avskärningsfiltret. • Tryck
knappar för val av uppspelningskur
vorna CCIR, NAB, RIAA, Col LP, 
78 stand, 78 ffr samt NAB bas-AEStop . 
• Tre olika tryckknappsomkopplade 
ingångar för grammofon, radio och 
bandspelare eller mikrofon. • Plug-in 
pickup selektor av 12 olika typer för 
bästa anpassning av pickups av olika 
fabrikat. • Absolut stabil balanlie'rad 
motkoppling. • 15 watts utgångseffekt 
vid mindre än 0,1 '/, distorsion. 
Förförstärkaren kan med fördel kom' 
bineras med amatörbyggd slutförstär
kare av t . ex. Williamsontyp. 

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

Telefon 68 90 20 - 69 38 90. 

Realisation! 
Ducati - kondensatorer 

8 + 8 mf 450 v. bägare 
16+16 mf 450 v. » 
32 mf 350v. » 
10 mf 25 v . lågvolt 
10 mf 50 v. » 
25 mf 50 v . » 

Rullblock 

1:58 
1:70 
1:63 
O: 36 
0:42 
0:64 

50, 100 pf .. . .... . . . .. . .. ... O: 10 
0,25 mf ...... . ... . .... ..... O: 34 
0,1 mf 1000 v .. .. .. .. .. . . ... O: 24 
0,5 mf 1000 v . . .. .... . . .... . O: 35 
0,2.5 mf 3000 v. . ........ ... O: 50 

Glimmer 
5, 10, 25, 50, 200, 300, 350 pf .. O: 10 
400 pf . .... .. ........ .. . . . .. O: 12 
500 pf . . . . .. . ... ....... .... . O: 18 
1000 o. 2000 pf ........ ... . . .. O: 20 
3150 pf . . . . . .. . .... ....... . O: 40 
4000 o. 5000 pf . . . . . . . . . . . . .. O: 55 
6300 pf . ...... . . ... . . . . .... O: 60 
10000 pf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:-

Full garanti. 

WÄ1UiREN5 
Postbox 2124, Göteborg 2. 

Tel. 17 49 80. 

\ 
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Det finns 
ett 

UNIVERSAL
INSTRUMENT 

för 
teletekniker 

också: 

Instrumentet 
Som inte 

"L kan 
urännas" 

Skriv ocb begär lIärmare "pplymillgar om 
A VOMETER modell 8 ocb de alldra A VO
illstrttmelltm eller ritJg 2231 40 allk". 211 
el/er 23.5. 

SVENSKA 
RADIOAKTIEBOLAGET 

AIströmergatan 12 - Stockholm 12 - Tel. 223140 
Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Örebro 

RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1956 

- instrumnttel heter ~ 

Avometer 
• högohmig, 20000 Q Iv 
• 28 mätområden 

• polvändare 

• överbelastllillgs-
skydd 

DATA: 
Mätområden : 
Lik- o . växelsp. 
0-2,5 V 
0-10 V 
0-25 V 
0-100 V _ 
0-250 V 
O-lOOOV 
0- 2500 V 

Växelström 
0- 100 mA 
0-1 A 
0-2,5 A 
0-10 A 

MODELL 8 
Avometcr modell 8 är ett universal
inHrument för den anspråksfulle tele
rek nikern. 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 
O - SO ilA 
0- 250 ilA 
0-1 mA 
0-10 mA 
0- 100 mA 
0-1 A 
0-10 A 

Resistans 
0- 2000 Q 
0-200 kQ 
.0 - 20 M Q 

Mätområdena kan utökas med hjälp av följande separata tillsatser: 
Strömtransformatorer för 50, 100, 200, 400 o . 50/200 A 
Förkopplingsmotstånd för 10000 o. 25000 V 
Motståndstillsats för 0 ,025 Q - 200 M Il 

Noggrannhet: För växelspännings-, växelströms- och likströmsområdena 
enligt "British Standard 1st Grade". Likspänningsområdena 2 '}"o av avläst vär
de inom skalans övre halva och 1 '}"o av fullt skalutslag inom nedre halvan. 

Känslighet: Lik.p. 20000 Q/V samt inom de högre växelspänningsområ
dena 1000 Q/V. 

Mått: 206X184X115 mm 

Vikt: Ca 3 kg · 

Pris kr 485:- Beredskapsväska kr 42:-

I 
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Inom teletekniken 
fordras obetingat komponenter av modernaste utföran
de. I detta sammanhang intresserar vårt specialprogram 
för framställning av apparatsäkringar för olika slag av 
installationsmateriel, anslutningsdon, omkopplare, ström
stallare m.m. Infordra våra specialbroschyrer! 

VEB Werk fiir Bauelemente der Nachrichtentechnik 
Grossbreitenbach I Thiir.Wald Tyska Demokratiska Republiken 

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

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

~f.lex 
1-~ kopplingsur 

passar tiden 
Uret kopplas automatiskt på och av 

e radio e television 
e inspelningsapparat 
e värme e belysning 

Enda kopplingsur i världen, som kan 
ställas in på ända upp till ett 70-tal 
valfria kopplingstidpunkter under en 
hel vecka. 
Ring oss eller sänd in nedanstående 
kupong. VI gör gärna personligt besök. 

I ~~n~r~ ~ ~ ~O~k!l~ ~ ~e~ ~1 ~~ ~ I 
I Undertecknad önskar nännare upp- I 

lysningar om Reflex-uret. 

I TitelJNamn:. . .. . .. . . . . .. . . . . ... . ... ... . I 
LA~:_""~"~"~"~"~"_j 

UN IVERSALlNSTRUMENT 
med goda data till ett k 69 
sensationellt lågt pris ronor : SO 

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

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

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

Decibel: - 20", + 22 rv + 36 dB 

I - - • Siind kupongen idag!. - -

I 
BE..JA PRODUKTER 

Ormängsgatan 56 - Stockholm-Väl1lngby , 
I Hänned beställes ... . st. universalinstru- I 

ment K 18 å Kr. 69: SO + porto. 
I Namn: .. . ............ .... ................... I 
I Adress: .. . ........... . ...................... . 

Postadress: ......................... RT sept. 
Full returrätt inom. 8 dagar. 

Läget var det bästa möjliga i Klintehamn på 
en höjdsluttning ca 70 m ö.h. med fri sikt 
över Östersjön i sydväst. Köpenhamn gick in 
med växlande kvalitet, vissa kvällar då d;t var 
lugnt väder var programmet fullt njutbart. 
Vissa dagar, framför allt vid oro i atmosfä
ren, med sämre resultat. Synkpulserna dock 
alltid synbara_ På kanal 7 erhölls den 18 juli 
utomordentligt god mottagning aven östtysk 
sändare, antagligen i Berlin. Bilden var först
klassig, ingen fading; programmet kunde föl
jas obrutet under tre timmar. Dessutom de 
vanliga jonosfärreflexerna från Italien, Ryss
land och Schweiz, dock sällan av längre var
aktighet. 

FM-DX 

Herr Aage Breidahl i Vanl0se, Danmark, har 
kollat RT:s FM- och TV-D X-karta i nr 7-8 
och säger att uppgifterna där stämmer väl 
men att det kommit till en sändare, »BFN», 
på 90,3 MHz. Herr Breidahl har också funnit, 
att RAI-sändaren på kanal 4 tycks gå in fint 
i Danmark ungefä, samtidigt som den kom
mer in i Sverige enligt TV-D X-rapporterna i 
RT. Italienska FM-sändarna kan i vissa fall 
komma in vid ungefär samma tidpunkt. Den 
2/ 6 - en strålande TV-DX-dag - hördes så
lunda en mängd italienska stationer på FM
bandet, dock med kraftig fading. Den 10/7 
hördes en rysk TV-sändare på kanal 4. 

Konstnär Malte Fredriksson i Klintehamn 
rapporterar att den 30/ 6 kl. 18.30-20.00 gick 
9 italienska FM-stationer in med styrka 5, 
likaså den 1/7. Anmärkningsvärt var att Kö
penhamn och Nacka under samma tid hördes 

sämre. 
Från Falköping meddelar herr Bengt An

dersson god mottagning av FM-sändaren i 
Örebro och mer eller mindre sporadisk mot
tagning av Nackasändaren. Köpenhamn och 
Bornholm går in tämligen regelbundet. 

KV-DX 
All India Radio 

All India Radio sänder varje dag ett speciellt 
program på engelska för lyssnare, bl.a. i Stor
britannien. Programmet, som består av ny
heter, aktuella diskussioner och musik, sändes 
på 31-metersbandet kl. 20.45-21.45 svensk 
tid 09.45-20.45 GMT). 

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

JAN BELLANDER: 

Televisions
mottagaren 

• konstruktion 
• verkningssätt 
• installation 

224 s. + bilagor 
Pris 18:50 

/'I~RNORDISK ROTOGRAVYR 
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Hi-Fi-förstärkare 
med 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 

""{"i"",'e~'Ii,.,~~\ 'lo. 

~ ~ ~ ~ 

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

I SCw 

/------ Tekniska data -------.., 

, 

Frekvensområde: 
10 HZ-20 kHz (± 0,5 aB) 

Distorsion: 
(Vid 10 W uteffekt) 

0,4 '/, vid 40 Hz 
0,2 '/, vid 400 Hz 

Brum- och brusnivå: 
-73 dB i förhållande till 
10 W 

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

Känslighet.: 

(för 10 W uteffekt) 
60' 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 

Regeringsgatan 56 - STOCKHOLM - Tel. 210401 - 02 

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

SUBMINIATYR-elektrolyter för 
TRANSISTORKRETSAR mm. 
• Utvecklingen går vidare från stora elektronrör till små 

transistorer. För att kunna utnyttja transistorns små dimen' 

sioner erfordras även mekaniskt små kondensatorer med stora 
kapacitanser och små förluster. 

Figurerna visar TCC,s bidrag i denna utveckling 
- i naturlig storlek. 

Tabellen upptar några aktuella typer. 

rOn~L1D l CQ ~-g 

arbets- apacl ans Max. IK "t I 
spänning V p.F 

1,5 6 

I 1,5 32 
3,0 6 
3,0 10 
4,0 4 
6,0 4 
6,0 8 
6,0 100 
8,0 2 

10,0 l 
12,0 l 
12,0 2 
12,0 4 
12,0 50 
15,0 8 
22,5 0,1 
25,0 0,25 
25,0 l 
25,0 2 
25,0 25 
50,0 0,1 
50,0 0,5 
50,0 l 
50,0 

I 
12 

100,0 6 
200,0 2 

GENERALAGENTER : 

Dim. i mm 

I 
Typ-

Längd X 0 beteckn. 

15,9X 3,2 

I 
CE58 

19 X 6,6 CE67 
16,3 X 4,6 CE68AA 
16,3 X 4,6 CE68AA 
15,9 X 3,2 CE58AA 
16,3 X4,6 CE68A 
18 X 5,l CE69A 
25,4 X9,5 CE59AE 
15,9X 3,2 CE58A 
16,3 X 4,6 CE68BA 
15,9 X 3,2 CE58B 
16,3 X 4,6 CE68B 
18 X 5,l CE69B 
25,4 X9,5 CE59BE 
19 X6,6 CE67B 
16,3 X 4,6 CE68CA 
15,9X 3,2 CE58C 
16,3 X 4,6 CE68C 
18 X 5,l CE69C 
25,4 X9,5 CE59CE 
16,3 X4,6 CE68DA 
16,3 X 4,6 CE68D 
18 X 5,l CE69D 
25,4X 9,5 CE59DE 
25,4 X 9,5 CE59EE 
25 ,4X 9,5 CE59 

TORSGATAN 48 - STOCKHOLM -' TELEFON 329245,337545 

Fiinäljning endast till regtlljära importijrer. 
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Vöxelströmsrör 
Allströmsrör 
Batterirör 
Indikatorrör 
Likriktarrör 

Bildrör 
Kamerarör 
Oscillogralrör 

Rör lör radio- och TV-sändare 
Rör lör höglrekvensvörme 
Magnetroner lör radar 
Likriktarrör 

Gaslyllda likriktarrör 
Thyratroner 
Ignitroner 

Fotoceller 
Små thyratroner lör 

relä-utrustr.ingar 

"Special quality"-rör 
Dekadrö knerör 
Förstörkarrör 
Kallkatodrör 
li~riktarrör 
Motslåndsrör 
Spönnings-stabilisatorer 
Termokors 
UKV-rör 
Klyslroner 
Geiger-Muller-rör 

Germaniumdioder 
TranSIStorer 
Selenlikriklare 
Varistorer (VDR-molslåndl 
Termistorer (NTC-motslåndl 

Precisionsmotstånd 
Ylskiktsmotstånd 
Trådlindade motstånd 

Kolpolentiometrar 
T rådhndade potentiometrar 

Keramiska kondensatorer 
Rullblockkondensatorer 
Glimmerkondensatorer 
ElektrolYlkondensatorer 
Oljekondensatorer 
Avstömningskondensatorer 
Trimkondensatorer 

Genomlöringar 
Kopplingslister 
Omkopplare 
Rörhållare 
Rattar och vred 
Polskruvar 
Relöer 
Signallamphållare 
Säkringshållare 

Antennstavar 
Ferroxcube-kärnor lör hög
vördiga induktanser 
Ferroxcube-lilter 
Ferroxdure-magneter för TV. 
högtalare. instrument och 
generatorer m.m. 

Kvartskristaller 

Kanalvöljare 
Avlönkningsenheter 
Linjeutgångstranslormatorer 

Hi-Fi högtalare 
Ovala höglalare 
Standerd·högtalare 

FM-enheter 
MF·lilter 

Noggranna laboratorieprov och mångårig. praktisk erfarenhet från egna verkstö

der och instrumentutrustnmgar ligger till grund för konstruktionen av Philips emalje

rade motstånd. De ör ytterst pålitliga, har stor mekanisk hållfasthet och i förhållan

de till effekten små dimensioner. Motståndstråden är lindad på ett fÖr av keramiskt 

material och täckt med en speciell emalj, som fixerar tråden under alla belast

ningsförhållanden och skyddar den mot åverkan. Emaljen motstår både höga tem

peraturer och stora temperaturvariationer samt skyddar motståndstråden mot korro

sion. Tråden är i ändarna svetsad till kontaktringar av speciell kromnickellegering . 

Motstånden tillverkas såväl fasta som reglerbara - de sistnämnda försedda med 

längsgående bana (utan emaljbeläggning) över vilken det flyttbara uttaget kan 

förskjutas. Uttaget är försett med silverkontakt som tillförsäkrar ett lågt övergångs

motstånd. I tabellen här nedan finns uppgifter om storlekar, effekter och motstånds

värden samt de typer vilka lagerföres. Begär trycksaker med utförligare data. 

FASTA MOTSTÅND 

INSTÄllBARA MOTSTÅND 

Standard lagervärden : 
1,5, 3,3, 4,7, 10, 15, 

22, 27, 33, 39, 47, 68, 
100, 120, 150, 220, 270, 
330, 470 och 680 ohm. 

1, 1,5, 2,2, 2,7, 3,3; 
3,9, 4,7, 6,8 och 10 kohm. 

Typbeteckn. 

B8. 300.31 A 

BB.300.32A 

B8.300.33A 

B8.300.34A 

88. 300.3SA 

B8. 300.36A 

B8. 300.37A 

B8. 300.3SA 

B8.300.39A 

lypbeteckn. 

B8.300.42A 

B8.300.43A 

B8.300.44A 

B8.300.4SA 

B8. 300.46A 

B8. 300.47A 

B8. 300.48A 

B8. 300.49A 

'Effekt \Motst&ndsomr&de ' 
W ohm 

Dim. i mm \ La.ger-' 
fores 

8 l - 6.850 " B.3 x 26 - lödans!. 

10 1.2- 15.000 8.3 x 41 x .. 
16 1.5 - 27.000 8.3 x 64 x .. 
25 2,7- 47.000 12.8 x 64 x .. 
40 4.7 - 82.000 12.8 x 102 x .. 
60 3 - 68.000 20.5 x 102 x skruvens!. 

'100 6.8 - 120.000 20.5 x 163 x .. 
160 10 - 180.000 32.8 x 163 x .. 
250 16 - 330.000 32.8 x 254 - .. 

\Effekt IMotSJ&ndsomr&de\ 
W ohm 

Dim. i mm , La.ger-\ 
fores 

10 1.2 - 10.000 " 8.3 x 41 x lödansl. 
16 1.5 - 1.800 8.3 x 64 x .. 
25 2,7- 10.000 12.8 x 64 x .. 
40 4.7 - 10.000 12.8 x 102 x .. 
60 3 - 10.000 20,5 x 102 x skruvans!. 

100 6,8 - 15.000 20,5 x 163 x .. 
160 10 - 22.000 32.8 x 163 x .. 
250 16 - 39.000 32,8 x 254 - .. 

PHILIPS 
A ~d. Elektronrör och Komponenter 

Postbox 6077 . Stockholm 6 . Tel. 340580, riks 340680 
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Vem läser vad i RT? 

Siffror ur RT:s statistik: 46 0/0 

av R1':s läsare har teknisk ut
bildning i någon form, 35 0/0 

har radiotekniken som yrke, 
ca 65 0/0 är över 30 år, endast 
5 °/0 under 20 år. '75 °/0 av lä
sarna vill ha mera praktiska 
artiklar. 

R esultatet föreligger nu av bearbetningen 
av det insända material som inkom i anslut
ning till beställningarna av »RT:s radiohand
bok 1956». Sammanlagt har ca 4000 insända 
formulär legat till grund för den statistiska 
bearbetningen, vilket torde ge någorlunda 
representativt utslag i statistiken. Dock får 
man kanske ta resultatet med viss försiktighet 
med hänsyn till oundvikliga felkällor, som 
exempelvis den omständigheten att »teore
tiskt» folk kanske inte lika villigt har sänt in 
statistikuppgifterna som folk med mera prak
tisk läggning. 

Läsekretsens fördelning på olika yrkes
grupper m.m., så som den framkommit av de 
insända uppgifterna, framgår av tab. l. 

Som framgår av tab. 1 utgör tekniker och 
ingenjörer av olika utbildningsgrader en högst 
betydande del av läsekretsen. Totalt uppgår 
antalet läsare med högre eller lägre teknisk 
utbildning till 46,0 %_ Vidare framgår det av 
tabellen att ungefär 35 % av läsarna har ra
dioteknik som yrke, under det att 65 % av 
läsekretsen har radioteknik som hobby. 

Bland de yrken som upptas under »diverse 
yrkesutövare» finns praktiskt taget alla yr
ken representerade, exempelvis fotografer, 
snickare, byggnadsarbetare, köpmän, chauf
förer, maskinister, ve~kmästare, läkare, aka-

Tab. l. 

% % 

r 

Radio-, tele-, radar-
tekniker etc. .. 12,2 

Radioservicemän, 
P ersoner radio- och tele-

med montörer etc. 11,9 
radio-

~ 
Radio- o. teleingen-

teknik jörer, radiokon-
som struktörer, ingen-
yrke jörer på radiola-

boratorier ..... . 10,2 

I 
Ej angiven utbild-

ning eller titel .. 0,5 34,8 

( El-installatör., elek-
triker, montörer, 
mekaniker, hant-
verkare inomoli-
ka yrken (ej ra-

Personer 
dioteknik) m. fl. 20,2 

Ingenjörer, kon-
med struktörer inom 

radio-

i 
andra yrken än 

teknik radioteknik 14,1 .... 
som Tekg.iker inom 

hobby andra yrken än 
radio tekniska, ri-
tare m.fl. ...... 9,5 

»Järnvägare» 3,0 
Jordbrukare ...... 2,5 
Lärare .......... 2,0 
Diverse yrkesutövare 13,9 65,2 

100,0 

demiker, vilket visar att radiotekniken som 
hobby trängt ut i alla skikt av samhälle L 

Beträffande de önskemål läsekretsen har 
ifråga om RT:·s innehåll är att notera att 
75,8 % anser att RT bör bli mera praktisk, 
under det att endast 24,2 % tycker att tid
ningen bör bli mera teoretisk-teknisk. Detta 

(For", på sid. 40) 
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AK TUELLT 
~ 

Fig. 2. Den konstgjorda sa
telliten kommer att gå i en 
elliptisk bana runt jorden. 
Omloppstid ca 90 min. Läng
sta avstånd från jorden 1200 
km eller mera, närmaste av
stånd ca 300 km. 

Fig. 1. Den konstgjorda må
nen med inmonterad radio
sändare utskjutes i tre etap
per aven 3-stegs raket, 24 
m lång och 1,1 m i diam. 
I spetsen sitter den konst
gjorda satelliten. ..... 

..... 
Fig. 3. Projektilen utskjutes 
från Florida i sydostlig rikt
ning. På grund av jordens 
rotation förskjutes satellitens 
bana 22 1/2 o västerut för 
varje fullbordat varv. 

Fig. 4. Satelliten utskjutes i tre etapper. Jfr fig. 1. Slut
hastigheten hos satelliten: ca 8000 mi s_ 

Jorden ' får konstgjord måne med radiosändare! 

Under det internationella geo
fysiska året 1/7 1957-31/12 
1958 kommer i USA en konst
gjord måne med inbyggd radio
sändare att skjutas ut i en el
liptisk bana runt jorden. Om 
detta företag, »Project Van
guard», lämnas här några upp
gifter, , som sammanställts ur 
artiklar i amerikanska fack
pressen.l 

.;, "-. 
N ågon gång under 1957 kom~er jorden att 
få ytterligare en måne, en konstgjord satellit, 
som kommer att avskjutas från trakten av flo
rida i ost-sydostlig riktning. Den konstgjo~da 
månen kommer att innehålla en radiosändare, . 
och med ledning ( av' signalerna från denna . 
hoppas man bl.a. · :konna få värdefulla· upp- • 

Här demonstrerar ' -chefen för ,y.a.i,l.guard-pro. 
jektet, -John p- Hagen, den tilltänkta projek
tilen: för ' satelliten i skala 1:25. 

lysni~ar om jonosfärens struktur. Signalen 
kommer ' dDck i första hand att utnyttjas för 
att man skall kunna lokalisera satelliten' i dess 
bana. Med edning .. av banuppgifterna • kan 
man sedan dra viMiga slutsatser om bl.a: jor
dens exakta storlek o?h Jorm och de inter
kontinentala avstånden. 

Den i satelliten inbyggda sändaren, som 
kommer att gå på 108 MHz, får en effekt av 
endast 10 m W. Den är försedd med ström
försörjningsanordningar, som ~ommer att hål
la den i gång under en petiod , ~y minst ca. 
2 veckor. Antennsystemet ~m~er alt bestå 
av fyra dipoler fördelade så att cirkulärt p,Oe 
lariserade vågor kommer att utsändas i ett 
plan som går genom (Jipolerna. I ett plan vin· 
kelrätt mot dipolernas plan blir de utsända 
vågo~n_a: linjärt polariserade. När satelliten är 
~å be(ägen i sin bana att den sänder linjärt 
polarisenide vågor uppträder vissa variationer 
i signal~tyrkan p.g.a. jonosfärens inverkan. 

..pesstl sign!!lvariationer ger upplysningar om 
bl.a. jOl}is~ri~gens styrka i jonosfären. 

. _ .Man" . ~-änner ännu inte ex.akt_ satellit~ns 
.b!!na, men 'IIlan yet, så mycket att · den kom
~er att avskjut!\s l~ån" Cape Canavel-al ' i 'Flo
rida. Satellitens bana kommer att bli elliptisk, 
och, dess höjd från~jordep kommer att variera 
från ungefär 300 ~ och upp till 1200 km. 
Satelliten keI,DlJler att fullborda ett varv kring 
jorden på 90 ' minuter, men på grund av jord-

l'KAPLAN, of: The IGY Program. Proc. IRE 
' 1956, ni: 6. ~ s. 741. 

HAGF;N; J ' P~ The . Exploration o/ Outer 
Spacewith an Earth Satellite, Proc. IRE 
1956, nr 6, s. 744. 

rotationen kommer banan att successivt för
skjutas västerut med ca 22lh o västlig förskjut-
ning av banan för varje varv. Härigenom kom
mer satelliten att successivt överflyga ett om
råde omfattande en remsa på båda sidor om 
ekvatorn. Sannolikt kommer projektilen att 
avskjutas i sådan vinkel att den når ±40° 
höjd, vilket betyder att den kommer att nå 
upp till södra Europa. På grund av den in
byggda sändarens låga effekt, 10 mW, kan 
man emellertid inte räkna med att signalerna 
kan uppfattas på särskilt stort avstånd, kan· 
ske på upp till 1500 km avstånd. Fältstyrkan 
blir därvid av storleksordningen 1h p.V. Det 
är därför knappast troligt att signalerna blir 
uppfattbara i norra Europa. 

Amatörerna kan göra insats! 

Radioamatörer runt jordklotet kan göra en 
effektiv insats i den vetenskapliga undersök-
ningen av satellitens program genom att byg
ga anordningar som möjliggör lokalisering av 
satelliten med ledning av radiosignalerna från 
den. Man är i full färd med att utarbeta an-
visningar för hur amatörerna skall bygga des
sa utrustningar. I sista numret av QSTl ges 
en del preliminära anvisningar härför; man 
räknar dock 'med att amatörerna själva skall 
komma med fÖrslag till förbättringar i den 

,föreslagna apparaturen. 
Det förefaller framförallt att vara amatörer 

som är hos8tfa~ på ,omkring ,36 0 latitud som 
kommer att få särskilt stora chanser att hjälpa 
till. Innan. }f;an vef någonting om satellitens 
definitiva bana -är det för tidigt att säga om 
svenska amatörer kan få anledning att syssla 

ROSEN, M W: Placing the Satellite in Its 
Oi-bit. Proc. IRE 1956, nr 6, s. 748. . med ' detta' pr?blem. Skulle så vara fallet kom-
EASTON, . R L: ' Radio Tracking ö/ the Earth ' '; mer~R1',,~it 'ge \ltförliga anvisningar för hur 
Saiellite. QST < 1956, nr 7, s. ' 38. . sådana anläggningar bör vara beskaffade. 

..':-
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TV -sändaren 
Göteborgs TV-sändare som under vårsäsongen 
tack vare frivillig arbetsinsats av tekniker i 
Göteborg var igång med en sändningstid av 
ungefär 14 timmar i veckan återupptar verk
samheten i höst. Sändaren, som utlånats till 
Chalmers Tekniska högskolas institution för 
elektronik (professor O Rydbeck) av Philips, 
har en effekt av 500 W och är försedd med 
en enkel rundstrålande antenn, anbringad i 
ett av de fyra antenntorn som användes vid 
institutionen för elektronik. Bilderna här visar 
några interiörer från TV-sändaren i Göteborg. 

• 
l Göteborg 

TV-programmet har hittills huvudsakligen 
utgjorts av film, men det har också förekom
mit direktutsändningar. En studiolokal är pro
visoriskt inredd i en barack i närheten av sän
darbyggnaden. 

Ca l 000 TV·mottagare beräknas vid säsong
starten vara i gång i Göteborgstrakten. 

Ett par interiörer från Göteborgs TV-anläggningar. Bilden överst: Från den 
provisoriska TV-studions kontrollrum. Vid kontrollbordet ingenjör Ernst Jons
son. I bakgrunden filmscannern. Bilden underst: TV-sändaren och dess kon
trollbord, som här skötes av ingenjör Lars-Inge Bäckström. 

TV-metervågslänken Hamburg-Berlin 
I en artikel i »Wireless World»1 skriven llV 

dr-ing. W Nestel, chef för NWDR, Nordwest~ 
deutsche Rund/unk, i Hamburg, lämnas några 
intressanta data för den långa radiolänk för 
metervåg som användes mellan Hamburg och 
Berlin. Denna kom till stånd enär det visade 
sig omöjligt att få upp mikrovågslänkar på 
ryskt territorium. 

så hog effekt som ca 10 kW, un ef det att 
riktant nnerna ger en exceptionellt hög a 

stärknini, 480 ggr (ca Z1 dB). etta 
er en effektin ut.thUad eUekt av n" 

Fig. 5. 30 antenn
enheter enligt fig. 
4 ingår i riktan
tennen i Höhbeck. 

Fig. l visar en tvärsektion av terrängen för 
delsträckan mellan Höhbeck och Berlin (av
stånd 135 km). Som synes föreligger inte op
tisk sikt, vilket betyder att förhållandena i tro
posfären inverkar starkt på överföringen, för
orsakande svåra fluktuationer i signalstyrkan. 

För att gardera sig mot att signalstyrkan 
aldrig skall falla under en viss miniminivå 
har sändarna i båda ändpunkterna (länken 
är avsedd för överföring i båda riktningarna) 

1 NESTEL, W: Television in Germany. Wire
less World 1956, nr 5, s. 243. 

W! 

Fig. L Profil för delsträckan Höhbeck-Berlin, &om över
bryggas med metervågslänk. 

AnlennhOjd SOm 150m ~ "~i; 1SOm 
AntemfOrs\. Ge x Grox "'%. ' ~ . 1.80 x 

,""",~ r;:.~~:-- ---lF~-----------1 
~~ 1~ ~~ 
Frekvens 199,25~ 10,25~ 
AvsIOnd 96 km 136 km 

Hamburg Berlin 

n "nskade riktningI'Verkan 
av 240 di poler, monterade i 

för en flat re lektor, som 
vinst (se fig. och 4). 

il speciellt dimensionerade med 
tiva kretsar för automatisk för-

Fig. 6. a) Hori
sontal- och b) ver
tika1strålningsdia- (.) 
gram för riktan
tenn n i llöhbeck. 

--

Fig. 3. HOl'iaMtalstrålningsdiagram (hel
dragna) h vertikalstrilningsdiagram 
(streckade , antennförstärkning, F, SlIlDt 
reflexionsfaktor, r, vid olika frekv,enser . 
inom TV-band I för de åtta elementens 
antennenheter, som utnyttjas metervågs
länken Berlin-Hamburg. 

r-~ 
F" r-r-t-' 

r--
r 
r-
r--
r--

r-
r--

:lo. 

-
.:s., 

:-" 

" 
'" 

Fig. 2. Blockschema för m 
vågssträckan Berlin-Höhbe 

för meter- Fig. 4.- -8 elements antehn~nhet för TV
Hand III (Siemens). Data se ,f!g. 3. 
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Transistorn som kretselement Av 
. civilingenjör G M A R K E S J Ö 

I denna artikell genomgås tran
sistorns ekvivalenta dubbel
diodschema och med utgåags
punkt från detta diskuteras 
transistorns olika karakteristi
kor. Temperaturberoendet klar
göres med hjälp av. det fysika
liska förloppet i pn-dioden. 
Diffusionen i basområdet be
skrives 'med en ledningsanalog, 
som visar såväl ·transistorns 
frekvensberoende som bas
viddsmodulationens inverkan. 
Slu~ligen har två ekvivalenta 
småsignalscheman härletts ur 
dubbeldiodschemat. 

F ör att klargöra en transistors verknings
sätt _ i samband med yttre kretsar, är det 
läm~ligt att beskriva de fysikaliska förloppen 
genom att ersätta transistorn med enkla krets
element i ett ekvivalent schema. Det är prak
tiskt ogenomförbart att finna den elektriska 
ekvivalent, som exakt avbildar alla fysikaliska 
förlopp hos en transistor. Beroende på till
lämpningen måste därför schemat approxime
ras eller förfinas så att de väsentliga egen
skaperna avbildas. 

Ett ekvivalent schema som på detta sätt 

l Delvis baserad på föreläsningar av prof. E 
Löfgren och civiling. J Gibson, institutionen 
för radioteknik, Tekniska Högskolan, Stock
holm_ 

St römgenera tor spdnnlngsgen.,.<emk.) 

Fig. L Symbolen för s trömgenerator (R i = 00 ) 

resp. spänningsgenerator (R i =7 O). 

-1' p ! A ~ --1 p in > ~- -1 n ~ p i n ~ 

-----{>f-;- ~ ---l<l--t>I--

Fig. 2. pn-övergångar kan symboliseras med 
ekvivalenta dioder. 

Legerad ' transistor 

OdLad transistor 
n 

bas 

Fig. 3. Den mekaniska strukturen hos de två 

, 
avbildar de fysikaliska förloppen kan använ
das för ' att förutsäga vad som kan tänkas in
\räff~, 'om man ändrar de yttre kretsar i 
vilka tra~sistorn är ansluten. 

Man kan också ställa upp ekvivalenta sche
man som tjänar speciella ändamål, t.ex_ ett 
schema som innehåller lätt 'mätbara element 
eller ett schema som ger speciellt enkla be
räkningar i vissa praktiska kopplingsfall. Av
sikten är då inte att avbilda de fysikaliska 
förloppen utan fastmer att ge en lämplig ut
gångspunkt för kvantitativa beräkningar. Här
vid betraktas transistorn som en fyrpol vartill 
vi återKommer i nästa artikel. 

Aktiva element 

I ett ekvivalent schema symboliseras de ak
tiva elementen vanligen med hjälp av ideella 
strömgeneratorer eller spänningsgeneratorer 
(emk:er). Ofta förekommer båda samtidigt i 
samma schema och för ·att undvika förväx
ling inför vi de beteckningar som visas i 
fig. L De överensstämmer med internationell 
praxis. 

Strömgeneratorn har en oändlig impedans 
och spänningsgeneratorn impedansen noll_ 

Dubbeldiodschemat 

pn-över gånsarna 

De ' grundläggande byggstenarna i transistorn 
är pn-övergångarna : emitter-bas och kollektor
bas. En pn-övergång har en diods egenskaper, 
och det är då naturligt att tänka sig en pnp
transistor uppbyggd av två mot varandra rik
tade dioder och en npn-transistor som två från 

__ varandra riktade dioder. Transistorns båda 
dioder har emellertid ett gemensamt tunt bas
skikt, vilket medför ett helt annat funktions
sätt än hos två utifrån sammankopplade halv
ledardioder . 

I denna artikel behandlas i fortsättningen 
endast pnp-transistorn_ Behandlingen av npn-

l,..., 

rB 

transistorn är med polvändning av yttre ström
källor fullständigt analog_ 

Den mekaniska strukturen hos de vanligas
te skikttransistorerna framgår av fig_ 3. 

Då basmaterialet är en halvledare med re
lativt hög resistivitet, kommer en resistans 
från det aktiva .området mellan pn-övergång
arna till baskontakten att ingå i det ekviva
lenta $chemat. Se fig. 4. 

Diffusionsprocessen 

Nästa steg i uppbyggnaden av pnp-transistorns 
ekvivalenta schema blir avbildningen av dif
fusionsprocessen. 

Normalt har p-skikten en stor koncentra
tion av hål och n-skiktet förhållandevis lägre 
koncentration av elektroner. Strömmen i fram
riktningen (genomsläpp) genom pn-övergång
en kommer därför att till största delen bestå 
av- hål. Från emitterdioden, som är polarise
rad i framriktning, kommer alltså en mängd 
hål att injiceras i basområdet. Då basskiktet 
är tunt kommer de flesta hålen att diffundera 
över till kollektorspärrskiktet_ Blott en mycket 
liten del av de injicerade hålen rekombineras 
i basområdet_ (Fig. 5.) 

Hålen i basen är minoritetsbärare och hind
ras alltså ej av kollektorspärrskiktet. Den 
hålström som når fram till kollektorspärrskik
tet, sugs in i , kollektorn oberoende av vilken 
backspänning som pålagts kollektorn. Detta 
är den typiska egenskapen hos en strömgene
rator. Vi kan alltså avbilda diffusionen av hål 
genom kollektorspärrskiktet med hjälp aven 
strömgenerator parallellt med kollektordioden 
och riktad mot kollektorn. (Fig. 6.) 

Strömgeneratorns storlek blir fJI he där fJ = 
= 0,95-0,99. 

Det idealiserade schemat i fig . 6 kan kom
pletteras med hänsyn till två fenomen: ter
misk excitering av hål i basområdet och elek
tronström från basen till emittern (fig. 7)_ 

k r CD l : 
lej e ---" 0 rQ),A k Ik 

l- - -~-_ .,; I , 
:I - --~--

® ' (® , , , 
I Ilko 
I I ... 

~igaste typerna av skikttransistorer_ HilL s t:ö_'m _ _ _ 
b 

Fig. 6. Diffusionen i skikttransis
torn kan representeras aven ekvi
valent strömgenerator, fJ I h.-

I I 
I b 

e.~ktor 

f B 

-- bas · 

Fig. 4. Basresistansen, rB , 

ekvivalenta schemat. 

l 

t 
" I 
Elektron· 1 

ström - : 
I 

J 

k 

rB 

det ' Fig. 5. Diffusionsprocessen i 
skikttransistorns basområde. 

Fig. 7. Hål- och elektron strömmar i transistorn. Heldragna strömpilar av
ser hålström, streckade strömpilar elektron ström_ l = från emittern inji
cerade hål i basområdet. 2 = den del av de från emittern injicerade hålen 
som rekombineras med elektroner i basområdet_ 3 = termiskt exciterade 
hål. 4 = elektronström från bas~n tili emittern_ 5 = läcksfröm av elektroner 
genom kollektorkretsen. 

R A D I O O C H 'T E L E V I S lON NR9-1956 



e k 

re 

b b 

~~ 
'i: 'i: 

pnp -translStor npn-transislor 

Fig_ 9_ Transistorns grafiska sym
bOler- Vk "v 

Fig. 8. T.v.: transistorns dubbeldiodschema ett fysikaliskt 
ekvivalent schema för stora signaler. T.h.: dubbeldiodschemat 
för det aktiva området. 

Fig. 10. Definitioner av spän. 
ningar och strömmar tran.· 
sistorkretsar. ..... 

Vk -T 

De termiskt exciterade hålen i basen samt 
eventuella läckströmmar genom kollektordio· 
den ger upphov till en backström 

Iko = (lk) le=O 

Den elektronström, som flyter genom emitter· 
dioden blir liten i samma mån som koncen· 
trationen av elektroner i basen är liten järn· 
fört med koncentrationen av häl i emittern. 
På grund av elektronströmmen minskas den 
resulterande strömgeneratorn med en faktor r 
som är obetydligt mindre än l. 

Med avseende på de båda diodernas rikt· 
ning är transistorns uppbyggnad symmetrisk 
och polvändning av de båda batterierna i fig. 
7 medför att dioderna växlar funktioner, dvs. 
emitter blir kollektor och vice versa. Det kom· 
pletterade fysikaliska ekvivalenta schemat 
kommer alltså att se ut så som visas t.V. i 
fig. 8. 

Detta schema är av stor praktisk betydelse. 
Det ger oss en naturlig förklaring på transis· 
torns karakteristikor och klarlägger transis· 
torns uppträdande vid stora signaler. 

Transistorns arbetsområden 

Beroende av vilken polaritet som pålägges de 
båda dioderna kan transistorn sägas arbeta 
olika områden. 
R e g i o n I: Båda dioderna spärrade. 
R e g i o n II: Emitterdiod ledande och kol· 

lektordiod spärrad (normala, aktiva områ· 
det). 

R t; g i o n III: Båda dioderna ledande. 
R e g i o n IV: Emitterdiod spärrad och kol· 

lektordiod ledande. 
Region II och IV är analoga, i senare fallet 
arbetar blott transistorn baklänges. 

Transistorns duJJbeldiodschema 

I förstärkare för små signaler arbetar tran· 
sistorn vanligen i region II. Strömgeneratorn 
A 2 i fig. 8 (t.v.) kan då försummas och man 
erhåller det förenklade ekvivalenta schema 
som återges t.h. i fig. 8. 

För att få enklare skrivsätt inför vi en gra
fisk symbol för transistorn, se fig. 9. Vi defi· 
nieraralla strömmar positiva in mot transis· 
torl! och skiljer mellan likströmsinställningen 
(stora bokstäver) och de överlagrade signal· 
strömmarna (små bokstäver). Spänningspilar 
definieras negativa vid pilspetsen, alltså 
+ ~ - . Beteckningar och riktningar 
framgår av fig. 10. 

Beroende på vilken av transistorns tre an· 
slutningar som jordas, talar man om jordad
bas-koppling (JB-koppling) , jordad-emitter. 
(J E-koppling) respektive jordad-kollektl?r. 
koppling (JK.koppling). 

Transistorns karakteristikor 

J ordad-b as-koppling 

Liksom för elektronrör har man för transisto· 
rer stor praktisk användning av utgångska· 
rakteristikorna, dvs. kollektorströmmen som 
funktion av kollektorspänningen. 

Om emittern lämnas öppen ser man direkt 
av fig. 8 att utgångskarakteristikan för I e = O 
blir en diod kurva (med ett seriemotstånd 
rB ). pn-diodens kurvform framgår av fig. Il. 

För låga spänningar har karakteristikans 
form förklarats med hjälp av balansvillkoret 
i pn-övergången. För höga negativa backspän. 
ningar kommer spärrskiktet att bryta samman 
(Zener-effekten) vilket visar sig i den kraf· 
tiga' strömökningen. 

Matar vi nu in en viss emitterström l e' så 
kommer större delen av den injicerade hål· 
strömmen, Ale' att addera sig till diodens 
backström 1"0' Diodkurvan kommer alltså att 
parallellförskjutas sträckan Al e i vertikalled. 

Lägg märke till att vi parallellförskjuter 
en diodkurva genom att injicera en hålström 
i diodsträckan. I ett elektronrör parallellför. 
skjuter vi också en diodkurva, men där sker 
det med hjälp av spänningen på ett galler 
som införes i diodsträckan. 

Med ett antal olika värden på emitter· 
strömmen erhålles en hel kurvskara, det s.k. 
Ik-Vk-diagrammet, enligt fig. 12. 

Kollektorkurvskaran har typisk pentodka" 
raktär . Kollektorverkningsgraden är bättre äh 
motsvarande hos pen to der på grund av att' 
utstyrning kan ske ända fram till strömaxeln. 
Lineariteten är mycket god. Orten för kurv· 
krökarna är ungefär 

-{l;-A)rB/ A 

där rrlOO il 1000 ohm (mindre för effekt. 
transistorer) . 

Typiskt för denna kurvskara är alltså att 
kurvorna kröker för·st efter det att de passe
rat strömaxeln. 

Lutningen av karakteristikorna är av stor· 
leken 0,2 il 3 MQ. 

Strömförstärkningen för växelström (se ne
dan) är 0,9 il 0,99. Backströmmen I kO har 
storleken -1 il -20 fiA för vanliga germa
niumtransistorer. 

I kO förorsakas främst av termisk excitering 
i basen men även av läckning. I kO är starkt 
temperaturberoende. 

Av det fysikaliska ekvivalenta schemat 
framgår omedelbart att ingångskarakteristi. 
kan bestäms aven diod i serie ~ed basresi· 
stansen rB vilken genomflytes .av strömmen 
I~ (l-A). För stora strömmar i framriktning 
domineras karakteristikan av basresistanseIi' 
rB· 
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[k 

O,5V 
Vkb 

Fig. Il. Injektion avemitterström, f':.. l e, inne· 
bär en förskjutning av kollektordiodens ka· 
rakteristika. 

[k (mA) 

Fig. 12. Utgångskarakteristikan ·' (lk-Vk' 

kurvor) för transistor b~sjordad koppling 
»JB-koppling». 

ca .r:fJ V 

,>--~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Stigande 
[e(mA) temp. 

10 

5 

Reg ion U· 

Fig. 13. Ingångskarakteristikan (Ie-Ve·kur. 
vor) för transistor i JB.koppling. 

Ingångskarakreristikan ,är förhållandevis obe· 
roende av kollektorspänningen. Iidealfallet 
r B = O har den i stort sett filrmen aven expo· 
nentialfunktion av typen 

l e=-leO{e.fl.Veb- I ) 

d# Q = q / kT{ = 40 volt-1 vid rumstemperatur.) .· 
l eO = emitterdiodens backström . . 

23' 



Ale 
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Tb lk 

le t 
e 

A'lb=1~Alb 

b rB lb+le 

rk··qJ1-A) Ik . 

e 

Fig. 14. Transformering av strömgeneratorn 
och kollektorimpedansen från basjordad till 
emitterjordad koppling. 

- rB I, E1k 
L::: · ~ke 

co·20V 
Region l 

e 

Baklönges 
Region 12'_ .... :, 

0.25 ~~t[[~f~~:' 
~~~~~~~~~~~~==~~----'Vke 

( · 2 

Region II 

·4 

-6 

-8 

Region ID 

Fig. 15. Utgångskarakteristikan (lk-Vk·dia. 
grammet för transistor i emitterjordad kopp· 
ling »JE·koppling». 

Ale 

e 

r-
e n'A)lel 

[b -of b 

Fig. 16. Backströmmen l' ko vid JE· koppling 
(Ib=O). 

o o"----• ....Io~---:-...I.O,2-. --.-'0;3 
[b(mA)-

l eO är huvudsakligen orsakad av de hål som 
bildas i basen på grund av termisk ex citering. 
Såväl emitterdiodens framkarakteristika som 
dess back·karakteristika är starkt temperatur· 
beroende. Framkarakteristikan rör sig åt 
vänster med ökad temperatur. Se fig. 13. 

lordad.emitter.koppling 

Då basen endast upptar den lilla skillnads· 
strömmen mellan emitter· och kollektorström. 
men, så kommer en styrning i baskretsen att 
vara mera effektiv än motsvarande styrning 
i emitterkretsen. För JE.koppling är det lämp· 
ligt att omforma det ekvivalenta schemat så, 
att strömgeneratorn blir beroende av ingångs· 
strömmen I b (se fig. 14). Spänningen över 
kollektordioden i fig. 14 kan tecknas 

V= [/b+I.O-A)h= 

Denna ekvation gäller även om r k ej är 
linjär, t.ex. rk = f(V). Identifiering av termer· 
na visar att strömgeneratorn Al. i JB·kopp· 
ling övergår till A' I b vid JE. koppling och på 
motsvarande sätt rk till r' k' (Index' får i fort· 
sättningen beteckna storheter i JE· koppling,) 
Observera strömgeneratorns ändrade riktning! 

Då A = 1 kommer strömförstärkningen från 
bas till kollektor att · bli betydligt större än 
från emitter till kollektor. Dessutom har kol· 
lektordiodens resistans minskat avsevärt. 

Kollektorkarakteristikan i JE.koppling fram· 
går av fig. 15. Denna kurvskara är den 
viktigaste och ger de bästa upplysningarna om 
transistorns egenskaper och kvalitet. 

Övergång l-Il 

Övergången från området, då båda dioderna 
är spärrade (Region I) till det aktiva om· 
rådet (Region II) sker ej vid Ib=O utan vid 
I b = + II kOj· I kO är en ström, som alltid kan 
tänkas flyta i basen. Det är en mättnadsström 
av minoritetsbärare (hål från bas till kollek· 
tor) som är förhållandevis oberoende av back· 
spänningen över kollektordioden. 

För I b = O har strömmen I kO genom basre· 
sistansen kompenserats genom den del av de 
i basen injicerade hålen, vilka rekombineras 
med elektroner. Definitionsmässigt gäller 

IkO = (lk)Ie=O 

Ur fig. 16 erhålles direkt 

AI.+lk=lkO och (l-A)/.+lkO=-lb=O 

Kristall 

Potential i 
®-:-<D 
.. I + I 

+ I I } Potential . 
.. +.+ J--_: borriör 

1'1 I I X 

Spörrskikt 

CD Termiskt exciterad bock ström 
(3) Kompenserande framström 

Fig. 17. Överföringskarakteristikan Ik-Ib• F.ig. 18. Termisk jämvikt i pn.övergången. 
kurva för transistor i JE.koppling. 

Detta ger 

(lk) Ib=o =1' kO = IkO / O-A ) 

Strömmen I'kO är en förstoring O/O-A) 
ggr) av I kO och är starkt temperaturberoende. 

Övergång Il-III 

Övergången från det aktiva området (Region 
II) till området där båda dioderna är ledan· 
de (Region III) sker vid en kollektorspän· 
ning = spänningsfallet över emitterdioden, 
dvs. omkring några tiondels volt för germa· 
nium och närmare en volt för kisel. 

Det aktiva området ger upplysning om ett 
flertal egenskaper hos transistorn. Lutningen 
av karakteristikorna är av storleken några 
tiotal kQ. Man ser också hur kollektordiodens 
spärrverhn avtar vid högre (neg.) kollektor· 
spänning. Ström förstärkningen för både växel· 
ström och likström kan direkt utläsas. Vid 
stora strömmar minskar avståndet mellan ka· 
rakteristikorna, dvs. ström förstärkningen mins· 
kar med ökad kollektorström. 

Baklängeskarakteristikorna 

De streckade karakteristikorna representerar 
det fall, då kollektorn arbetar som emitter och 
emittern som kollektor (transistorn köres bak· 
länges). I allmänhet är strömförstärkningen 
baklänges mycket mindre än framlänges p.g.a. 
att emitter· och kollektordioderna har olika 
utförande. 

Ingångskarakteristikan för jordad 
emitterkoppling 

Av schemat i fig. 14 framgår att ingångs· 
karakteristikan i jordad emitter kommer att 
bestämmas av basmotståndet r B i serie med 
emitterdioden. Strömmen genom emitferdio· 
den är -Ib/O-A), dvs. många gånger större 
än bas strömmen. Ingångsimpedansen blir allt· 
så betydligt högre vid jordad emitter än vid 
jordad bas men kurvformen för låga ström' 
mar förblir en typisk diodkurva. 

Strömförstärkningen 

Strömförstärkningen är en av transistorns 
viktigaste egenskaper. 

Med strömförstärkning för små signaler 
menas kvoten mellan utgångsström och in· 
gångsström vid kortslut~n utgång. För en 
transistor som har en likströmsinställning i 
det aktiva området och arbetar med liten 

1= lo(env -1) 

.!l. 0 volt" 

·sov 'WV 

l (mA) ?t-mV/OC 

0iJ5 

60 --OC---.LO.1 

Fig. 19. Temperaturens inverkan på pn·dio·. 
dens ström.spännings·kurva. 
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överlagrad signal gäller följande definition: 

a=-(i/c/ ie} vkb=o (jordad bas) 

a' = + (i,ji b ) -o (jordad emitter) 
~ Vke-

Tecknen har valts så att a och a' blir positiva 
reella tal vid låga frekvenser. 

Man kan även definiera en strömiörstärk
ning för stora signaler, t.ex. pulser. Denna 
kallas ofta (oegentligt) för likströmsalfa och 

definieras som 

A = [-(I k-I kO) / le] Vkb=konst. 

och på motsvarande sätt 

A'= [+(lk-lkO) / lb+l/co] Vlee=konst, 

där I kO = (1/) [.=0 till såväl storlek som 

tecken. 
A och A' motsvarar strömgeneratorerna i 

dubbeldiodschemorna. 

Överföringskarakteristikan för jordad 
emitter-koppling 

Överföringskarakteristikan visar sambandet 
mellan utgångsström och ingångsström vid 
konstant kollektorspänning. Den kan erhållas 
ur fig. 15. Kurvans lutning anger strömför
stärkningen a' och man ser hur strömför
stärkningen avtar vid högre kollektorström
mar. Se fig. 17. 

Komplettering av dubbeldiodschemat 

Det enkla dubbeldiodschemat i fig. 8 har gett 
oss värdefulla upplysningar om kal'8kteristi
korna och ström förstärkningen. Vi skall nu 
förfina schemat och ta hänsyn till följande 
fenomen: temperaturberoendet, frekvensbero
endet, den varierande strömförstärkningen 
och basviddsmodulationen. 

Temperaturberoendet 

I det föregående har vi sett hur det i en 
pn-övergång inställer sig en balans mellan 
den termiskt exciterade backströmmen från 
n-skiktet och den kompenserande framström
men från p-skiktet. Den termiskt exciterade 
backströmmen stiger . i stort sett exponentiellt 
med temperaturen. Balansvillkoret kräver allt
så att potentialbarriären avtar så mycket att 
backströmmen vid varje temperatur kompen
seras aven lika stor framström. (Fig. 18.) 
pn-diodens karakteristika kommer därför att 
deformeras vid ökande temperatur i enlighet 
med fig. 19. (Obs! Olika skalor längs axlar
na i fig.) 

: ve 
1 

Fbtentlol 
--- Potentiol uton 

pOlogdo spönnlngor 

Fig. 20. Hålinjektionen från emittern till bas
området. 

emlt\er 

p n 

1 
1 +, 
1 

F--i---+--t---+'-j I----~ 
I 

HOltöthet 
p 

I 
1 
I A Lutning 

I 
I Avstånd från 

+-----=----emittern 

Ekvlvolent ledning 

rmTl 
L~dt~ 

+~...:~,,-+_+_+_....::... ___ AvstOnd lOngs 
ledningen 

Fig. 21. Diffusionen i skikttransistor repre
senterad aven ekvivalent ledning. 

:tnrn 10 
Fig. 22. Basområdets ekvivalenta ledning (jfr 
fig. 21). 

Backströmmen ökar med ca 10 %;oe för 
germanium och ca 15 % r e för kisel. För 
kisel är backströmmen ca 1()3 gånger mindre 
än för germanium, varför temperaturvariatio· 
nen i backriktning spelar mindre roll. För
skjutningen av framkarakteristikan, som för 
båda halvledarna är av storleken 2-2,5 m V / 
re, kommer dock att göra även kiseltransis
torn temperaturberoende. 

Av diod kurvan framgår att hela Ik / Vk-dia
grammet kommer att förskjutas med tempe
raturen och att även ingångskarakteristikorna 
ändras. 

Frekvensberoendet 

Flera fenomen påverkar transistorn vid högre 
frekvenser. Transistorns båda spärrskikt 
fungerar som kapacitanser, ty de består av 
ett tunt oledande dielektrikum - själva 
spärrskiktet - omgivet av två ledande kristal
ler. Eftersom spärrskiktens bredd beror av 
spänningarna blir även spärrskiktskapacitan
serna spänningsberoende. Den allvarligaste 
frekvensbegränsningen utgöres dock av den 

. relativt långsamma diffusionen av hål ström
men genom basen. 

Hål strömmen injiceras från emittern enligt 
fig. 20 och diffusionen sker sedan i riktning 
mot avtagande hålkoncentration. Diffusionen 
kan avbildas med hjälp aven ledning en
ligt fig. 21. Diffusionsströmmen är propor
tionell mot ändringen i håltätheten - hål
täthetsgradienten - och på 5amma sätt är 
strömmen genom den ekvivalenta ledningen 
proportionell mot ändringen i laddning på 
kondensatorerna längs ledningen. Vi har med 
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Fig. 23. Strömförstärkningen a' som funktion 
av emitterströmmen. 
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-5 A'lO >Ä'5 

l'ko -

-5 -lOV 

Fig. 24. Kollektorspänningens inverkan på 
strömförstärkningen (basviddsmoduIationen ). 

Vk 

r I Emitterd·,odens 
j orbetsomrOde 

-=:==+-.-.' ::;:::::::=1''--- V 

Koll ektord iodens 
orbetsomröde 

Soc k spönning Fromspönnln!} 

Fig. 25. Transistordiodens arbetsområden 
i det aktiva området. 

andra ord avbildat basområdet med hjälp av 
en frekvensberoende ekvivalent ledning. 

I basområdet rekombineras en del hål på 
vägen mot kollektorn. Detta kan avbildas med 
shuntresistanser över kapacitanserna, vilket 
ger upphov till läckning. Den slutliga ekviva
lenta ledningen blir alltså av den typ som 
framgår av fig. 22. 

Man ser direkt att kondensatorerna verkar 
kortslutande för högre frekvenser. Man kan 
visa att kvoten mellan utgångsströmmen ile 
vid kortsluten utgång och den inmatade sig
nalströmmen, i e, blir av formen 

-(ik/ ie) =a=ao/ [1+jW!a}] 

där a o = strömförstärkningen för småsignaler 
vid låga frekvenser 

f a = gränsfrekvensen, dvs. den frekvens 
där a minskat med 3 dB 

! = frekvensen 

För en hög gränsfrekv~ns ! a fordras en kort 
ledning, dvs. ett tunt bassk~t. ! a är av stor
leken l MHz för vanliga lågfrekvenstransisto
rer och upp emot 60-100 MHz för speciella 
högfrekvenstransistorer med tunna basskikt. 

Den strömberoende strömförstärkningen 

Strömförstärkningen varierar förutom med 
frekvensen även med emitterströmmen och 
kollektorspänningen. 

a:s variation med strömmen beror dels av 
ett elektriskt fält som byggs upp av elektro
nerna i basområdet och dels av den tilltagan
de nikombinationen vid högre strömtätheter_ 
Strömförstärkningens variation med emiuer-
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Fig. 26. Transistorns duhbeldiodschema (a) 
och T·schemat för små signaler (b). 

strömmen framgår särskilt tydligt vid jordad 
emitterkoppling (fig. 23). 

Basviddsmodulationen 

Vid hög kollektorspänning griper kollektor· 
spärrskiktet in i basområdet, så att detta blir 
tunnare. Fenomenet kallas basviddsmodula· 
tion. 

En hög kollektorspänning medför alltså en 
kortare ekvivalent basledning och därnied en 
högre strömförstärkning. Då stiömförstärk· 
ningen ökar med ökad kollektorspänning, så 
kommer lutningen hos It/V k·karakteristikorna 
att öka, . dvs. transistorns inre resistans avtar. 
Detta framgår av fig. 24. Det är alltså bas
viddsmodulationens inverkan som ligger bak
om den oväntat stora lutningen på karakteris
tikorna i .. Ik/Vk-dia~ammet. 

Ekvivalenta småsignalscheman 

Det tidigare härledda dubbeldiodschemat 
fig_ 8 - skall nu modifieras till ett ekviva
.lent schema för små signaler. 

emitter kollektor 

"'o 
ex ="-:---J' f 

TcX 
0<0=0,975 
f", =800kHz 

Fig. 27_ Ekvivalenta T-schemat för små signa
.ler med hänsyn tagen till kollektorspärrskik
tets kapacitans_ Siffervärdena gäller för ordi-
när lågfrekvenstransistor_ 

~ rbb' b' 

bos 

a 

emilter 

!P.. rbb' b' 
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Vtle! b 

rbb' b' 
b 

v~'el 9b'e 
C. k 

kollektor 

b'=oktly,t 
bosomrÖde 

Fig. 28: Ekvivalenta n-schemat för små signa
ler (b) härledd ur dubbeldiodschemat (a), 
Siffervärden i (c) för transistor 2Nl40. 
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I småsignalförstärkare arbetar transistorn 
det aktiva området - region II. Emitter

dioden är förspänd i frarnriktning och kol
lektordioden i backriktning. Diodernas diffe· 
rentialresistanser framgår av diodkurvans 
lutning i respektive arbetspunkter (fig. 25)_ 

Det ligger nu nära till hands att för små 
signaler ersätta dioderna i dubbeldiodschemat 
- Hg. 8 - med sina respektive differentialre
sistanser. Dubbeldiodschemat degenererar där· 
med till småsignalschemat i fig. 26. 

Som framgått tidigare har basviddsmodula
tionen en kraftig inverkan på kollektorresis
tansen r k och aven på basresistansen r b' 

En närmare undersökning visar att rk helt do
mineras av denna effekt och rk· blir omvänt 
proportionell mot emitterströmmen I., r b i 
småsignalschemat blir betydligt större än den 
verkliga basresistansen rB dubbeldiod
schemat och r.=25/ 1.(mA)Q. 

I 

Då rk ~ rb kan man vid kortslutning i kol-
lektorkretsen försumma strömmen genom r k 

jämfört med strömmen genom rb, Strömgene
ratorn Al. övergår därför med god approxi
mation till a i. ismåsignalschemat, 

Ekvivalenta T-schemat 

Om småsignalschemat i fig. 26 kompletteras 
med kollektorspärrskiktets kapacitans eK er· 
hålles ett mera fullständigt ekvivalent T
schema. 

I detta schema bibehåller ej längre kom
ponenterna sin renodlade fysikaliska betydelse 
och frekvensberoendet är inarbetat i ström
generatorn. Småsignalschemat är mycket an
vändbart för lågfrekvenstransistorer och av
bildar transistorn väl upp till frekvenser av 
storleken 1/3 f a' Storleken av de ingående 
storheterna framgår av de i schemat införda 
siffervärdena, vilka gäller för en typisk låg
frekvenstransistor vid en arbetspunkt av 

1.=lmA Vk =-3 volt. 

Ekvivalenta n-schemat 

Ett ekvivalent småsignalschema som är lämp
ligare för högfrekvenstransistorer kan också 
direkt härledas ur dubbeldiodschemat, vilket 
schematiskt framgår ur fig. 28. 

De insatta siffervärdena gäller för en lege
rad högfrekvenstransistor (ReA 2NI40) med 
arbetspunkten 1.=0,5 mA och Vk.=-lO volt 
samt med gränsfrekvensen f a=7 MHz. 

I n-schemat är strömgeneratorns branthet 
konstant, men frekvensberoenclet kommer in i 
spänningen Vb'.' Det blir alltså Re-kretsen 
8b'.' Cb,. som tillsammans med r bb , blir be· 
stämmande för gränsfrekvensen. Kapacitansen 
Cb,. härrör till större delen från diffusionen 
och kallas därför ofta diffusionskapacitansen. 
Parallellkonduktansen 8k. över utgången här
rör från basviddsmodulationen. Vill man för
fina schemat ytterligare kan man lägga in en 
induktans i serie med 8ke och då gäller sche· 
mat upp till de högsta frekvenser vid vilka 
transistorn överhuvudtaget har någon för
stärkning kvar, 

Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer eller diskussionsinlägg 
från våra läsare, De åsikter som fram
föras står helt för vederbörande in-
sändares räkning, -

KaskodkoppIingen för LF 

H r Redaktör! 

Efter genomläsandet av artikeln om kaskod
kopplingen i RT nr 6/ 56 kan jag inte under
låta att framföra ett par synpunkter som even
tuellt kan intressera. 

Vid användning av kaskodkopplingen för 
LF-bruk, dvs. med resistanskoppling, vilket 
för undertecknad varit aktuellt vid konstruk
tion • av starkt motkopplade LF-förstärkare, 
har kopplingen den begränsningen att för
stärkningen är relativt låg, främst beroende 
på att Ra2 (se fig!) med hänsyn till arbets-

ROl Ro2 

!-t-4.---<>Ul 

R 

punktens läge och utimpedansen ej kan väljas 
med alltför hög resistans. Samma gäller som 
bekant resistanskopplade pentoder_ Väljer 
man ett hög brant rör, t.ex. 12AT7, är brant
heten stor, men Ra får måttligt hög resistans. 
Väljer man ett rör med högt värde på fl blir 
resistansen för Ra hög, men brantheten S 
blir måttligt hög. 

Med koppling enligt fig_ kan en högre för
stärkning erhållas, vilket lättast inses genom 
följande resonemang. 

Belastningen av första rörets anod är ca 
l / S, enär det parallellkopplade Ral förutsät
tes ha tillräckligt hög resistans, Då andra 
gallret är jordat genom kondensatorn C (vil
ket för undertecknads del var den väsentligas
te egenskapen), är gallerväxelspänningen på 
andra röret samma som vid kaskoden. För
stärkningen i rör V 2 är däremot högre, dels 
på grund ~v hög resistans för Ra2, dels genom 
låg katodimpedans till jord, vilket medför 
mindre strömrnotkoppling i rör V 2' 

Den höga förstärkningen uppnås genom att 
man väljer rör Vl med hög branthet och rör 
V 2 med högt varde på fl, Med t,ex, V l = 12AT7 
och V 2 = 12AX7 kan man teoretiskt få en för· 
stärkning av 5470_ Praktiskt har uppmätts 
800-1000 ggr, vilket är 2-3 ggr mer än vad 
som kan ernås med en pentod, 6AU6 t.ex, 

En allvarlig begränsning är emellertid att 
en dubbeltriod ej kan användas. 

Torbern Teiling 
Armeingenjör 
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TEKNISKT 

Om registrering av elektriska förlopp 
(Fort •. fr. nr S/56) 

» Vaxpappersskrivare» 

Bläckskrivare har nackdelen att bläcket vill 
torka i det tunna röret, och vid snabba för
lopp kan det inträffa att bläcktillförseln blir 
för liten, så att den ritade kurvan blir otyd
lig. För att komma ifrån denna nackdel har 

' man försökt sig på andra typer av skrivdon. 
Exempelvis har Siemens utvecklat en »vax
pappersskrivare», baserad på vridankarprinci
pen. Ankaret är försett med en visare som har 
en skarp spets, som vilar mot ett på speciellt 
sätt preparerat 'registreringspapper, som matas 
fram med ett fjäderverk. Detta papper är för
sett med ett tunt ljust skikt, som döljer ett 
mörkt underlag. Den skarpa visarspetsen skra
par bort det tunna skiktet och blottlägger det 
mörka underlaget, se fig; 11, varvid den upp
ritade kurvan framträder som ett ~örkt streck 
på ljus botten. Registreringen kim fixeras 
genom påstrykning av ett speciellt lack, som 
skyddar remsan. 

En liknande princip tillämpas av Kelvin & 
Hughes i deras skrivare. Denna är uppbyggd 
i stort sett som en bläckskrivare, men regist
reringspapperet är preparerat så att det mörk
nar vid ström genomgång. Den- till skrivarens 
rörliga system anbringade pennan består av 
en stålpenna med en spets av iridium-platina. 
En ström ledes genom det rörliga systemet 
via skrivspetsen genom papperet till en under
liggande metallvals. Vid strömgenomgången 
svärtas papperet och en kvarblivande regist
rering erhålles på papperet. Resonansfrekven
sen för det rörliga systemet ligger vid ca 
60-90 Hz. 

»Karbonpappersskrivare» 

För att slippa ifrån specialpreparerat re~ist

reringspapper . i skrivare har ett tyskt företag, 
Fritz Schwarzer i Miinchen, börjat tillverka 
en skrivare, i vilken helt vanligt papper an
vänds. Det rörliga systemet i denna skrivare 

_Vaxpapper 
el. likn. 

Fig. Il. Principen för vax
pappersskrivare. En visare 
med skarp kant skrapar bort 
ett tunt vaxskikt på registre
ringspapperet, som matas 
fram med jämn hastighet. 

Förstö,kn i ngs
inställning 

Nollinje
inställning 

Fig. 10. Vaxskrivare för re
gistrering av elektriska för
lopp med frekvens upp till 
100 Hz. Den uppritade kur
van framträder på registre
ringspapperet som ett mörkt 
streck på ljus botten. Fa
rikat: Siemens. 

är av samma typ som i en vanlig bläckskriva
re, men registrering sker genom att registre
ringspapperet matas fram mot ett band av 
karbonpapperet. Se fig. 12. De båda papperen 
passerar tätt på varandra över en skarp egg, 
på . vilken det rörliga systemets visare, försedd 
med en skarp kant, utövar ett tryck. Tack 
vare karbonpapperet åstadkommes därvid en 
markering på pappersund,erlaget. 

Vitskestråleskrivare 

En ny typ av direkt skrivare för frekvenser 
upp till ca 1000 Hz har nyligen utvecklats 
av Siemens, nämligen en s.k. vätskesfråle
skrivare. I denna får en tunn vätskestråle 
överta den skrivande funktionen; strålen kan 
betraktas som ett mellanting mellan ett skriv
don med viss massa och en viktlös ljusstråle. 

I fig. 14 visas den principiella uppbyggna-
den för denna skrivare. Den tunna vridmag
neten NS, som är upphängd i två parallella 
trådar, vrides av det magnetfält som alstras 
av den ström I som skall registreras. Sprut
munstycket, som utbildats slutet av ett ka-

I 

l 
I 
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Fig. 12. Principen för karbonpappersskrivaren. 
Ett karbonpapper på registreringspapperet pas
serar över en skarp spets, där instrumentvisa
ren med skarp kant ger en »genomslagskopia~ 
på registreringspapperet. Tillverkas av Fritz 
Schwarzer, Munchen. Svensk representant: 
Svenska AB Philips. 

pillärrör, anbringat mellan upphängningstrå
darna, är' fast förbundet med vridmagneten. 
Vätskestrålen, som har en genomsnittstjocklek 
på ca 0,01 mm, sprutar färgad vätska ut på 
papperet från munstycket. De utsprutade 
vätskepartiklarna bidrar ; inte till systemets 
tröghetsmoment efter det att de har lämnat 
munstycket, varför hög resonansfre~vens för 
det rörliga systemet erhålles. 

Den största svårigheten med denna kon
struktion är att alla partiklar i vätskan som 
är större än 10 ft måste bortfiltreras. Endast 
höggradigt renade lösningar kan användas 
som »indikeringsvätska». 

Vätskestråleskrivare kan användas för fre
kvenser upp till ca 1000 Hz, och förlopp med 
en amplitud av ±20 mm kan registreras. Di
rektskriften på billigt papper är givetvis en 
särskild fördel. 

Fig. 13. Snabbskrivare från Kelvin & 
Hughes i vilken användes strömkäns
ligt registreringspapper. Instrumentvi
saren utgör rörlig strömelektrod som 
rör sig över registreringspapperet. 
Svensk representant: Svenska AB Phi
lips, Stockholm. 
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Fig. 14. Principen för vätskestråleskrivare, som kan registrera 
elektriska förlopp med frekvens upp till ca 1000 Hz. T.v. prin
cipen, t.h. den skrivande enhetens mekaniska uppbyggnad. 
(Siemens) . 

Fig. 16. Huvuddelarna 
texten. 

en modern ljusstråleoscillograf. Se 

Magnet 

Spegel 

Spännfjäder 

Mjukjärns· 
cylinder 

Fig. 15. Principen för slingoscillQgraf. Tråd
slingan med påmonterad spegel är anbringad 
i ett kraftigt magnetfält. Då ström genomfly
ter slingan vrides slingan och spegeln. 

LjusstråleoscUlografer 

Ljusstråleoscillografer har använts sedan år
tionden, och konstruktionen av dessa är nu. 
mera väl beprövad. Instrument av detta slag 
utnyttjas i stor utsträckning bI.a. i seismiska 
utrustningar, i apparatur för dynamiska un
dersökningar av mekaniska påkänningar med 
trådtöjningsgivare, vid undersökningar av 
elektriska förlopp stark ströms ap paratur 
m.m. Frekvensområdet sträcker sig från O till 
7000 Hz. 

Huvuddelen i ljusstråleoscillografer är den 
rörliga enheten, slingan eller spolen, som rör 
sig i ett magnetfält och som i princip utgör 
en vridspolegalvanometer, se fig. 15. Den 
rörliga enheten utmärkt av mycket ringa 
masströghet tack vare frånvaron av särskild 
visare, varigenom det är möjligt att följa 
även ,snabba ändringar i de elektriska mät
värdena som skall återges. 

Fig. 16 visar principen för en oscillograf av 
detta slag (Siemens »Oszillogrand»). (2) är 
en liten spegel, monterad på den i magnet
fältet svängande spolen eller slingan, som ge
nomflytes av mätströmmen. Den infallande 
ljusstrålen från ljuskällan (6) reflekteras av 
den lilla spegeln (2), och den reflekterade 
strålen kommer då att röra sig i ett plan i 
takt med strömmen genom spolen. Ljusstrålen 
tecknar en ljuspunkt på en filmremsa (13). 

Genom att filmremsan drivs fram med viss 
hastighet får man en registrering av förloppet 
på remsan. 
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Fig. 17. Känslighet, S, och inre resistans, Ri, 

som funktion av frekvensen för en oscillograf 
med »svängspole» (heldragna kurvor ) resp. 
slinga (streckade kurvor). 

För att uppnå tillräckligt stor ljusstyrka 
vid registrering av snabba förlopp, måste man 
utnyttja kraftig ljuskälla och speciell optik, 
bl.a. en kondensorlins (5), som koncentrerar 
strålningen från lampan (6) till en punkt 
som faller på »mätspegeln» (2). Ett cylinder
objektiv (Il) koncentrerar strålen till en punkt 
på det fotografiska papperet. Med hjälp av 

Fig. 18. Ljusstråleoscillograf med kvicksilver
ånglampa för registrering av fyra elektriska 
förlopp samtidigt. Fabrikat: H artmann & ;Braun 
AG. Svensk representant: Ingeniörsfirma Hugo 
Tillquist, Stockholm. 

en slutare (12) kan man spärra ljuset då re
gistrering inte pågår. 

En del av ljuset från spegeln (2) kastas 
med hjälp aven linsprisma (7) på en rote
rande polygonspegel (8), som kastar ljuset 
mot en mattskiva (9). När ljusstrålen rör sig 
erhåller man på mattskivan motsvarande rö
relse hos ljuspunkten tvärs över skivan, och 
då ljuspunkten, genom att polygonspegeln 
roterar, kommer att röra sig längs över matt
skivan, får man en bild av det undersökta 
förloppet på mattskivan. Man kan alltså på 
mattskivan observera det förlopp som skall 
registreras på den fotografiska remsan. 

I oscillografer för höga mätfrekvenser utgörs 
den rörliga enheten aven enkel slinga, ut
formad som en bifilär slinga av två spända 
trådar, se fig. 15. Med sådana enheter erhål
les rätt låg känslighet. För att åstadkomma 
större känslighet användes i stället för en 
slinga en mätspole, på vilken spegeln an
bringas. Därvid ökas emellertid massan i den 
rörliga enheten, och därmed minskas också 
övre gränsfrekvensen för systemet. I båda 
fallen måste givetvis det rörliga systemet va
ra kritiskt dämpat, så att frekvenskurvaI.1 blir 
rak upp till resonansfrekvensen (se fig. 2). I 
fig. 17 antydes den strömkänslighet och inre 
resistans som kan uppnås med oscillografer 
med svängspole resp. svängslinga. 

I vissa ljusstråleoscillografer arbetar man 
med en mycket kraftig lampa, som avger 
speciellt kortvågig strålning (kvicksilverång-

Fig. 19. Galvanometrar för ljusstråleoscillo
grafen i fig . 18. 
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-lampor}. Härigenom kan man använda fotogra· 
fiskt specialpapper som registreringspapper 
och kan då ordna så att man helt kan avstå 
från framkallnings- och fixeringsprocessen ; 
den kortvågiga ljusstrålen »bränner» ett syn· 
bart spår direkt på papperet. 

I många fall önskar man samtidigt registre. 
ra flera förlopp, och man måste då använda 
ljusstråleoscillografer för flera kanaler. Hu· 
vudproblemet i dylika oscillografer med 
många kanaler är att strålarna måste föras 
så, att alla kurvorna upptecknas med samma 
skärpa och ljusstyrka. Oscillografer med 6 
eller 12 slingor tillhör de mera avancerade 
forskningsinstrumenten, och tillverknings· 
serierna för dylika blir därför mycket små 
med rätt höga priser som följd. 

En intressant konstruktion av mång stråle· 
oscillografer har utvecklats av ett ryskt före
tag, Technoprom, som övergått till använd· 
ning av vanliga 35 mm filmremsor för re
gistreringen. Fördelen härmed är framför allt 
den mindre filmåtgången och den betydligt 
lägre filmhastigheten. Nackdelen är att origi. 
naloscillogrammen knappast kan betraktas 

Fig. 20. Siemens·os
cillografen »Oscillo. 
grand» för samtidig 
registrering i 12 ka
naler. Arbetar med 
filmhastigheter från 
S mm/s upp till 2lh 
m/s. 

utan optiska hjälmedel. Närmare tekniska 
data för denna apparatur föreligger inte. 

I Tyskland har Siemens utvecklat en 12· 
kanals oscillograf »Oszillogrand» med mätom
råde för mätvärden upp till 500 V resp. 10 A. 
I denna apparatur kan man arbeta med film-

SEK:s normer för provning av 
rundradiomottagare 

(Forts. fr. nr S/56 s. 25) 

Brusbegränsad känslighet på spegelfrek
vens och liknande falska frekvenser 

tycklig frekvens med insignal på mellanfre
kvensen. 

Mätmetod för AM·mottagning 

Spegelfrekvensen är lika med den frekvens En normalt nwdulerad insignal vw-ieras något 
till vilken mottagaren är av,stämd· plus eller · runt mellanfrekvensen tills maximal uteffekt 
minus två gånger mellanfrekvensen beroende 
på om oscillatorfrekvensen ligger över eller 
under signalfrekvensen. Liknande störsignaler 
kan uppstå på flera sätt, exempelvis i kombi
nation med övertoner till lokialoscillatorn. 

Med spegelfrekvensdämpningen menas skill
naden mellan känslighetsta!let vid viss av
stämningsfrekvens för insignal vid avstäm
ningsfrekvensen resp. vid spegelfrekvensen. 

Mätmetod för AM· och FM-mottagning 

En normalt modulerad insignal varieras nå
got runt spegelfrekvensen tills maximal ut
effekt erhålles. Insignalens nivå och mottaga
rens förstärkning inställes därefter så att sig
nalbruskvoten blir 30 dB och den avgivna 
uteffekten normal. 

erhålles. Insignalens nivå och mottagarens 
förstärkning inställes därefter så att signal
bruskvoten blir 30 dB och den avgivna utef
fekten normal. 

Mottagarens avstämning varieras över om
rådena närmast mellanfrekvensen. Den lägsta 
erhållna innivån anges. 

Mätmetod för FM-mottagning 

Insignalen skall vid balanserad ingångskrets 
anslutas mellan mottagarens chassi och de 
sammankopplade antennuttagen. Anslutnings
sättet anges. Mottagaren är av,stämd för nor-

Korrstontenn r-------'2---, 
I Rl el I 

I Uteffel<tmeter 

Mottagare 

hastigheter från S mm/s upp till 2,5 m/s. 
I apparaturen utnyttjas filmremsor med upp 
till 12 cm bredd. I Sverige har bl.a. M Sten
hardt Ingenjörsfirma utvecklat en 12·kanals 
slingoscillograf. 

(Forts.) 

mal signalfrekvens, i övrigt gäller samma som 
för AM-mottagning_ 

Brusbegränsad känslighet för signaler 
på kraftnätet (vid AM-mottagning) 

Uppmätning av denna känslighet har sin be
tydelse främst för ett bedömande av en mot
tagares förmåga att avvisa störningar från 
till kraftnätet anslutna elektriska maskiner. 
Sådana störningar besvärar i huvudsak mot
tagning på lång- och mellanvåg, varför i ne
dan angivna mätmetod endast ·dessa våglängds
områden beaktas. Vidare är mätmetoden en
dast tillämplig i de fall öppen ·antenn a'nvän
des. 

Mätmetod 

Mottagaren inkopplas enligt fig. 12, och käns
ligheten uppmätes med signalgeneratorn S in
ställd på mottag,arens avstämningsfrekvens. 
Är mottagaren ej försedd med jor.duttag, an
slutes ingen konst jord. 

50n 17 ... 17" 50n 

17n 

50" 

55n 

UJ" 
125n 

Signalgeneratorfrekvensen och avstämnings
frekvensen varieras över mottagarens våg
längdsområden. Den lägsta erhållna innivån 
anges i dB. 

Nöt 
1---+-.---+<=-1-0 

Brusbegränsad känslighet på 
mellanfrekvens 

Med mellanfrekvensdämpningen menas skill
naden mellan känslighetstalet för mottagaren 
avstämd till mellanfrekvensen resp. till god-

Fig. 12. Kopplingsschema för uppmätning av 
nätstördämpning (Il! > 1000 ohm). 
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Fig. 13. Schema för mätning av känslighet 
för impulsstörningar_ 
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Känslighet för impulsstörningar 
(vid FM-mottagning) 

Impulsstörningars inverkan på FM-mottag
ning är ett komplicerat' och till stor del out
rett problem_ Orsaken ligger bLa. i störnings
typernas rikhaltighet och i icke-linjära mot
tagarförlopp, vilka förändrar relationen mel- , 
lan nytto- och störsignaler_ För att täcka de 
vanligaite praktiska störningsfallen torde i 
framtid~ en serip. mätningar bli erforderliga. 
Den ned,an angivna mätmetoden represente
rar endast verkan aven viss klass störningar 
(främst från småmotorer ) men genom varia
tion av nivån hos avståndet mellan spektrum
komponenterna kan också andra störningsfall 
framkallas. 

Med en mottagares känslighet för impuls
störningar menas nivån hos den normalt mo
dulerade insignal som ger en signal-störnings
kvot av 30 dB vid normal uteffekt. Störningen 
utgöres därvid av ett över mottagningskanalen 
jämnt fördelat spektrum med l kHz avstånd 
mellan spektrumkomponenterna och medel
effekten -100 dB (mW) / kHz. 

~wf~--l . 
P~--'~" , 

! I • . -1",J 
Fig. 14. Impulsstörning. 

Mätmetod 

FM-modulerad signalgenerator och impuls
störningsgenerator anslutes till mot~agaren en
ligt schemat i fig_ 13. Mottagarens förstärk
)ling inregleras för normal uteffekt vid till
slagen modulering hos signal generatorn. Vi
dare injusteras denna signalspänning så, att 
vid frånslagen modulering uteffekten minskar 
med 30 dB. 

Känsligheten för impulsstörningar anges i 
dB (mW) vid följande avstämda frekvenser 
relativt grundfrekvensen: -25, O och +25 
kHz. .. 
Impulsgenerator 

För att erhålla önskat störning5Spektrum an
vändes lämpligen en rektangelmodulerad bär
våg. Med beteckningar enL fig. 14 erhålles 
då följande effektfördelning på de olika spek
trumfrekvenserna :-

Frekvens 

Effekt 

F-nf, F-3f, 
P/ (nn2) P/ (ln)2 

F-f, 

P / 1/:2 

Medeleffekten per Hz blir Pf / [2.n2 (L,F) 2] 

L,F, som är frekvensavståndet mellan det 
vid mätningen använda bandet och bärvågs
frekvensen, väljes minst 5 gånger större än 
det aMända bandet. Störkomponenterna inom 
bandet varierar därvid ej mer än ± l dB. 

I fig_ 15 visas koppling5Schema för en dy
lik impulsgenerator för 100 MHz_ Den är 
uppbyggd aven signalgeneootor (S), en rek
tangelvåggenerator (R) samt en modulator 
(M)_ Stigtiden för impulserna bör vara 
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Fig. 15. Schema för impulsgenerator. 

< 0,1 fls. Värdet på P enligt ovan bestämmes 
för frånslagen rektangelvåggenerator. 

Känslighet för störsignaler av typen 
»visslingar» (vid AM-mottagning) 

Ömsesidig påverkan mellan olika delar aven 
mottagare kan medföra att vissa ingångssig
naler ger upphov till »visslingar», vilkas fre
kvens ändras med mottagarens avstämning. 
Insignalernas frekvens , står vanligen i enkel 
relation till mellanfrekvensen. 

Känsligheten för visslingar anges som den 
normala insignal (emk) för vilken uteffekten 
är normal och signal-störningskvoten är 30 dB 
vid visslingsfrekvensen 1kHz. 

Mätmetod 

Inkoppling sker enL fig. 9. Signalgenerator
frekvensen och avstämningsfrekvensen varie
ras över mottagarens våglängdsområden tills 
vissling uppstår_ Insignalen till mottagaren 
och förstärkning hos denna inregleras så att 
normal - uteffekt erhålles vid en signal-stör
ningskvot av 30 dB för visslingsfrekvensen 
l kHz. Högsta erhållna innivå anges. 

NÄTBRUM 

Tonfrekvenskomponenter, som härrör från 
kraftnätet och finnes i en nätmottagares 
tonfrekventa utgångskretsar, betecknas sam
manfattningsvis som nätbrum. 

Mätmetod 

Högtalarsystemet ersättes med en kon~tbelast
ning_ Om mottagaren har möjlighet till jord
förbindning utföres sådan_ Nätspänningens 
~urvform observeras på oscilloskop och större 
avvikelser från den normala formen anges. 

M odlLleringsbrum 

En insignal med mvan 0,1 V, men i övrigt 
normal, pålägges mottagaren_ Baskontrollerna 

F, 

P/ 4 

F+f, 
P / 1/:2 

F+3f, F+nf, 

P / (31/:)2 P / (n1/:) 2 

inställes för rak frekvenskurva och volymkon
trollen för största användbara uteffekt. Se ne
d'an. Därefter slås moduleringen ifrån och 
brumeffekten avläses_ Mätningen kan uppre
pas för andra insignalnivåer, dock så att mät-
ningarna ej störes av brus. • 

Brum i tonfrekvensdelen 

Till mottagarens tonfrekvensingång inkopplas 
en signal på l kHz och med en amplitud, som 
motsvarar signalen , från den av,sedda nålmikro-

~onen eller bandspelaren (v,anligen 0,1-1 
V). Baskontrollen inställes för rak frekvens
kurva '9ch volymkontrollen för största använd
bara uteffekt_ Inspänningen minskas till noll 
och brumeffekten avläses. Mätförfarandet 
upprepas vid oförändrad avsedd inspänning 
men med volymkontrollen inställd för 'normal 
och lägsta uteffekt. 

ELEKTRISK TONKURVA 

Tonkurvan anger den elektriska uteffekten 
som funktion av frekvensen då den inmatade 
tonfrekventa signalen har konstant spänning. 
Denna signal kan antingen erhållas från en 
på vanligt sätt inmatad, modulerad l18diofre
kvent signal eller också utgöras aven tonfre
kvenssignal, som pålägges mottagarens ' tonfre
kvensingång. Mätningen inkluderar ej högta
larsystemet och därför bör mätresultaten be
traktas som i första hand analytiska_ 

Mätmetod 

Normal insignal pålägges och mottagaren av
stämmes_ (Se »Avstämning».) Alternativt inma
tas en signal (I kHz, l V) på mottagarens ton
frekvensingång_ Volymkontrollen inställes för 
en uteffekt av 7 dB (mW) över en konstbe
lastning. Effektavvikelsen i dB anges som or
dinata vid ett lämpligt antal frekvenser inom 
området 20--15000 Hz. 

Kurvor för tonkontrollernas ytterlägen kan 
också' upptag,as. Om den största användbara 
uteffekten (se nedan) överskrides vid någon 
frekvens inom mätområdet skall en lämplig, 
lägre utgångsnivå väljas, vars väroe anges i 
re~ultatet_ 

Exempel på elektrisk tonfrekvenskarakte
ristik ges i fig. 16_ 

Re latIV uteffekt 
dB 

12 
x. txJs 

-a 
Min. bos 

-12 

-16 
20 ~ 1Xl 200 :alHz 1 

Min. /sk. 

'lJ 20 kHZ 

Fig. 16. Elektrisk tonkurva med kurvor för 
tonkontrollernas ytterlägen (heldragna) samt 
ideell mottagarkurva motsvarande sändarens 
diskantlyftning (streckad). 

Fig. 17. Exempel på deformerad rektangelvåg. 
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Mätning med rektangel våg 

Som ett alternativ till mätningen med sinus· 
formad tonfrekvens kan rektangelformad ton· 
frekvens användas. Med oscilloskop observe· 
ras formen hos utgångssignalen och härur kan 
slutsatser drogas om hela mottagarens eller 
tonfrekvensdelens amplitud· och fasåtergiv· 
ning. Konstanter av speciellt intresse i den 
utgående rektangel vågen är stigtiden, över· 
svängsfaktorn och översvängsfrekvensen, se 
fig. 17. 

DISTORSION 

Tonfrekvensdistorsion är den icke linjära dis· 
torsion som förorsakas av tonfrekvensstegen. 
Den kan mätas som övertonshalt eller inter· 
modulation. 

Distorsion uppkommen i radiofrekvens·, mel· 
lanfrekvens· eller detektorstegen kan iakttas 
i den tonfrekventa uteffekten förutsatt att dis· 
torsionen i tonfrekvensstegen är försumbar. 

Övertonshalten mätes genom att en tongene· 
rator med relativt låg utimpedans anslutes 
till mottagarens tonfrekvensingång. Med ton· 
kontrollen inställd för högsta tonområde och 
volymkontrollen inställd på sitt högsta värde 
varieras den tonfrekventa signalens styrka, 
och övertonshalten som funktion av den elek· 
triska uteffekten mätes över en konstbelast· 
ning. Mätningarna kan upprepas vid andra 
inställningar på volymkontrollen eller ton· 
kontrollen och vid andra tonfrekvenser. 

. Övertonshalten i radiofrekvens·, mellanfre· 
kvens· eller <letektorstegen mätes genom att 
en l kHz signal vid normal mätfrekvens, am· 
plitudmodulerad till 30 % eller frekvensmodu· 
lerad till 100 % (75 kHz), anslutes till motta· 
garen. Insignalnivån skall vara vald så att vill· 
koren för den brusbegränsade känsligheten, se 
ovan, är uppfyllda. Tonkontrollen inställes för 
största tonområde och volymkontrollen så att 
distorsionen i tonfrekvensdelen blir försumbar. 
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Fig. 18. Di~torsionen uppmätt som övertons· 
halt. 
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Fig. 19. Distorsionen som funktion av den 
radiofrekventa innivån. Kurva a har upptagits 
vid 80 % och klln'a b vid 30 % modulerings· 
grad. 

Insignalnivån ökas sedan till max. l V, var· 
vid volymkontrollen inställes så att uteffekten 
hela tiden är konstant och lika med sitt in· 
ställda begynnelsevärde.. Storleken av över· 
tonshalten i uteffekten som funktiön av in· 
signalnivån anges. 

Överton s halten som funktion av uteffekten 
och av insignalnivån kan uppritas i kurvform, 
se exempel i fig. 18 och 19. 

För AM upptages dessutom en kurva över 
övertonshalten som funktion av modulerings: 
graden vid normal insignal. Mätningarna kan 
upprepas vid andra moduleringsfrekvenser. 

För FM mätes dessutom den harmoniska 
distorsionen vid normal insignal och frekvens· 
avvikelserna -25 och + 25 kHz från avstäm· 
ningsfrekvensen. 

STÖRSTA ANVÄNDBARA UTNIV A 

Med största användbara uteffekt avses det 
värde på uteffekten vid vilket effektivvär· 
det av den totala 'icke linjära distorsionen 
blir 10 %. Denna uteffekt uppmätes med nor· 
mal in signal till mottagaren. Största använd· 

ute ffekt 

jl tiOO11 111111111 Illlllllrn 
1) 2IJ :il ro an 500 Hz 1 5 1) 20kHz 

Fig. 20. Största användbara uteffekt som funk· 
tion av frekvensen vid övertonshalten 10 %. 

bara uteffekt över en konstbela·stning bestäm· 
mes genom att gradvis öka uteffekten med 
volymkontrollen och samtidigt bestämma den 
totala harmoniska distorsionen. Om största 
användbara uteffekt ej uppnås vid en mo du· 
leringsgrad av 30 %, får en högre module· 
ringsgrad väljas. Mätningen skall göras med 
tonkontrollerna inställda för största tonom· 
råde. 

Den största användbara uteffekten kan mä· 
tas också vid andra moduleringsfrekvenser 
och resultatet anges som en kurva, se exempel 
i fig. 20. 

FREKVENSSTABILITET 

Frekvensglidning är den ändring i mottaga· 
rens avstämningsfrekv~ns som inträffar på 
grund av förändringar av sådana f,aktorer som 
temperatur och nätspänning. Uppmätning av 
frekvensglidningen skall i regel företas inom 
kortvågs· och ultrakortvåg-sområdena. Föränd· 
ringen i ,avstämningsfrekvensen uppmätes ge· 
nom att bestämma hur mycket signalgenera· 
torns frekvens måste ändras för att dess fre· 
kvens skall motsvara avstämningsfrekvensen 
hos mottagaren. 

I regel förändras en mottagares avstäm· 
ningsfrekvens under uppvärmningsperioden. 
Tiden mätes från inkopplingsögonblicket, och 
mätningarna företas inom intervallet 2-120 
min. Denna form av frekvensglidning kan en
dast mätas, när mottagaren har varit frånsla-
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Frekveosovvikelse 

[.111 1 
1 2 5 1) 20 ::o 100 min. 

Fig. 21. Frekvensglidning på FM·mottagare 
till följd av uppvärmning. 

gen så lång tid att alla delar antagit omgiv
ningstemperatur. Exempel på frekvensglidning 
som funktion av tiden visas i fjg. 21. 

En variation i driftspänningen resulterar 
ibland i en ändring i mottagarens avstämnings
frekvens. Denna form av frekvensglidnil)g föl
jer variationerna i driftspänningen ganska 
snabbt, men en tid av ungefär en halv minut 
bör få förlöpa mellan variation och mätning, 
så att rörens katod temperaturer hinner bli sta
bila. Denna mätning bör göras när mottagaren 
varit i drift så länge att den uppnått konstant 
temperatur. Ändringar på ± 10 % från den 
nominella driftspänningen företas. 

EFFEKT 

Den upptagna effekten hos nätanslutna och 
strömförbrukningen hos batteridrivna motta
gare bestämmes för normala driftspänningar. 

För allströmsmottagare skall effektförbruk
ningen mätas både över växel· och likströms
anslutningen. Som regel är det tillräckligt att 
mäta förbrukningen när mottagaren arbetar 
utan signal men om mottagaren är försedd 
med en förstärkare i klass AB eller klass B 
skall förbrukningen också mätas då en signal 
som ger största användbara uteffekt är an
sluten. Detta är speciellt viktigt för mätning 
av anodströmmen i batterimottagare. Be
stämning av nätanslutna mottagares effekt
förbrukning skall göras med wattmeter. 

Resultatet anges i W vid normal driftspän
ning. För allströmsmottagare skall dock mät
ningen ske både vid hög·sta och lägsta drift
spänning och motsvarande effektvärden anges. 

Driftförhållandena vid mätningen skall an
ges. 

RÄTTELSER: 

Följande ändring skall införas i förra avsnit
tet av artikeln: på s. 25 mittspalten: Mening
en »Med känslighetstal menas ... » ersättes 
med »Med känslighetstal menas numeriska 
värdet av ovan angivna innivå, uttryckt i dB 
(m W), under förutsättning att konstantennens 
impedans är resistiv. Om impedansen ej är 
resistiv (vanligen på lång- och mellanvåg) 
anges känslighetstalet som 20· 1OIog(l/V1 ) 

där VI är den brusbegränsade känsligheten i 
volt». 

Under rubriken »Normalvärde vid mätning
ar» kan normalvärdena -46 dB (V) och -46 
dB (V/m) för inspänning resp. fältstyrka er
sättas med 5 m V resp. 5 m V/m. 

31 



l 

HIGH FIDElIT'f' 

Siemens nya "kammarmusik-kombination" 
Tyska S i e m . e n s introduce
rade på fjolårets Dösseldorf
utställningl ) en ny hi-fi-an
läggning, »Kammermusikkom
binå,tion Z 59», i vilken sär
skilt högtalarkombinationen 
väckte intresse. Denna består 
av inte mindre än 10 högtalare 
och är uppbyggd i en sluten 
låda, avsedd att placeras i ett 
hörn. Ljudvågstrycket anges ha 
praktiskt taget linjärt förlopp 
från 30 till 16000 Hz. 

I alla elektroakustiska anläggningar är hög
talarna kända som den svagaste länken i åter
givningskedjan. Deras verkningsgrad är för
hållandevis liten, och det är praktiskt taget 
omöjligt att erhålla Tak frekvensgång över he
la det hörbara området med en enda hög
talare. 

Till följd av alltför ringa baffelverkan i or
dinära radiomottagare kommer de lägre to
nerna att återges med mindre ljudstyrka än 
mellan tonerna, varvid minskningen inträder 
redan långt över högtalarens resonansfrekvens. 

l Se RADIO och TELEVISION, 1955, nr 10, 
sid. 20. 

Nedgången är beroende av lådans dimensio· 
ner; den kan ibland börja redan vid 400-
600 Hz och belöpa sig till 18 dB per oktav. 
För att jämvikten i klangintrycket skall bi
behållas, måste de låga frekvenserna förstär
kas mer än de mellersta och därigenom fram· 
hävas. Liknande förhållande råder beträffan
de de höga tonerna. Ä ven hos speciella dis
kanthögtalare är en korrigering i frekvens
gången ofta nödvändig. Dessa åtgärder åstad
kommer emellertid en förvrängning av ljud
bilden, ökar distorsionen och minskar maxi
mala uteffekten. Om det däremot vore möjligt 
att erhålla den riktiga balansen i ljudåtergiv
ningen genom rak frekvensgång både i för
stärkare och högtalarsystem, kan amplituder
na för de höga och låga tonerna hållas vid 
lägre nivå, vilket är gynnsammast ur distor
sionssynpunkt. 

Medan rak frekvenskurva hos en förstär
kare kan erhållas utan större svårigheter, 
fordras däremot för högtalaren eller högtalar
kombinationen avsevärda tekniska åtgärder. 
Högtalarhafflar, effektiva ända ned till 30 Hz, 
är mycket skrymmande och kan knappast pla
ceras ens i stora rum. Därtill måste man ock
så sörja för att högtalarresonansen ligger 
tillräckligt långt ner och är ordentligt däm-

+C 

+C 0,1 M 

D,2M 

2Sn 

200 
lSOp 

Fig. 1. Högtalarlådan för Siemens nya »kammarmusikkombi-
nation»; i genomskärning (t.v.) och sedd bakifrån (t.h.). 3k 

pad, så att man slipper långa efterklanger 
och entonighet i basen. 

När alla dessa fordringar skall uppfyllas, 
förs man fram till en helt sluten låda, vars 
volym är avstämd till högtalarna och vars 
resonanser liksom högtalarnas hålls dämpade 
genom ljudabsorberande material och akus
tiska motstånd. Ställes lådan i ett hörn av 
rummet, vinnes den fördelen att väggarna 
verkar som horn och basutstrålningen avse
värt förbättras. 

I den av Siemens utvecklade nya »kammar
musikkombinationen» är totalt 10 högtalare 
inbyggda i en sådan låda. Härvid matas fyra 
bashögtalare (25 cm diameter) och sex dyna
miska högtonshögtalare över ett delnings
filter, fig. 2. Den elektriska separeringen 
av de höga och låga tonerna minskar in
termodulationen i högtalarna. Dessa är kopp
lade så, att totala impedansen blir 9 ohm. 

»Akustiskt motstånd» 

Till den jämna frekvensgången i basen läm
nas ett viktigt bidrag från den kraftiga dämp
ning av högtalar- och lådresonanser, som 
åstadkommes genom ett »akustiskt motstånd» 
och genom slutförstärkarens låga inre impe
dans. 

500 

Sammanlagt 10 högtalare! Fig. 2. Principschemat för effektförstärkaren Siemens »kammarmusikkombi nation» 

Frågor och svar om hi-fl 

Fråga: 

Undertecknad har byggt den i Eder tidning 
beskrivna Williamson-förstärkaren med för
förstärkare. Vore mycket tacksam för råd och 
svar på några frågor. 

Har nålmikrofon (Ortofon ) inkopplad enl. 
fig. 

l) Återgivningen störes av buller (rumble), 
Hur bli av med det? Kan man kopiera det 
RC-filter som avslutar förförstärkaren på den 
i nr 9/ 1955 beskrivna förstärkaren och bygga 
in det i Williamson-förstärkarens förförstär-
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rrrh 
kare? Räcker denna basavskärning? 

2) I filterlägena har jag vid normalljudstyr
ka, tycker jag, ett för starkt brus. Det uppkom
mer i trioden efter filterna (kvar vid kortslut: 
ning av gallret men borta vid kortslutning 
efter kopplingskondensatorn). Inga fel på rör 
eller mot.stånd. Använder ej mikrofoningån~ 
en. Behöver förstärkningen vara så stor när 
man har tillgång till så stor utspänning från 

nålmikrofon transformatorn ? Kan någon änd
ring göras? 

3) Kan man till en Williamson-förstärkare 
överföra de i förstärkaren i nr 9/ 1955 införda 
faskprrigerande elementen i kopplingen för 
rören V3A och V 4? 

(Rune lP allin, Karlskoga) 
Svar: 
1) Det RC-filter, som Ni nämner, kan givetvis 
kopplas till sista röret i Er för!örstärkare, 
men det är i första hand ett nålraspfilter och 
är inte så verksamt för basavskärning. Där
emot kan Ni öka basavskärningen genom att 
minska samtliga kopplingskondensatorer i för
förstärkaren, helst på ett sådant sätt, att tids-
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Av fil. lic. SETH BERGLUND 

Det akustiska motståndet ernås genom lå
dans uppbyggnad. Två av bashögtalarna, un
derst i fig. l, sitter på en särskild baffel, som 
ligger något bakom lådans framsida och som 
upptill avslutas i en horisontell tvärskiva. 
Högtalaröppningarna ligger därvid bakom en 
spalt i främre väggen, och mellan de båda 
väggarna bildas en luftkammare, som ger det 
nämnda akustiska motståndet. Kammarens 
och spalternas dimensioner samt kubikinne
hållet i den helt slutna och inuti med dämpan
de material klädda lådan är noggrant an
passade till de använda högtalarna_ 

Diskanthögtalarna är så anordnade, att 
principen med »pulserande sfär» (här egent
ligen sfärisk kalott) är någorlunda förverk
ligad. En jämn fördelning av de höga frekven
serna ' över hela rummet sker därigenom, var
vid de enskilda högtalarna är riktade så, att 
ljudet inte utstrålas direkt mot lyssnaren 
utan når honom via reflexioner mot väggar, 
golv och tak. 

Effektförstärkaren 

(principschema i fig. 2) är uppbyggd på sär
skilt chassi på en »betjäningsvagn». Förstär
karen kan ge en uteffekt på mer än 25 W till 
högtalarna. Första trioden i ECC83 arbetar 
som spänningsförstärkare, medan den andra 
är fasdelare och direkt matar de två slut-

Siemens »kammarmusikkom
bination» består av två en
heter: en »manöverenhet» 
med FM-tillsats, skivspelare, 
bandspelare och förstärkare, 
allt monterat i en enhet på 
hjul, och en hörn högtalare 
med 10 högtalare. 

rören EL34, som arbetar i mottakt, klass AB. 
Motkopplingsspänning tages från en särskild 
lindning i utgångstransformatorn och ledes 
till nedre delen av katodmotståndet hos första 
hälften av ECC83. Motkopplingen överstiger 
20 dB. Förutom att den reducerar den har
moniska distorsionen och intermodulationen, 
minskar den förstärkarens inre impedans till 
ett mycket lågt värde, vilket är nödvändigt 
för dämpning av högtalarresonansen. 

Aven högklassig förstärkare fordras, att 
också tonområdets gränsfrekvenser kan åter-

ges med full effekt och minsta distorsion. B,e· 
stämmande för detta är fasvridningen, som 
för de låga frekvenserna kunnat hållas låg 
genom storleken och kvaliteten av utgångs
transformatorns järnkärna och för de höga 
frekvenserna genom uppdelning av lindning
arna i 16 sektioner. Fasvridningen är mind
re än ±10° i området 20 Hz till 20 kHz; 
frekvensområdet sträcker sig till 100 kHz. 

Slutresultatet är ett ljudstyrkeförlopp, som 
i området 30-16000 Hz är praktiskt taget · 
rätlinjigt. Därför är tonkontrollerna i mat-
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Fig. 3. Blockschema för 
hi-fi-anläggningen. Inne
håller FM-tillsats, skiv
spelare, bandspelare, för- .... 
förstärkare och förstär
kare i »tevagnen». Hög
talarkombinationen an
slutes via 2·trådig ledare. 
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Fig. 4. Extremvärdena för de 
frekvenskurvor som kan er- II 

hållas med tonkontrollen i 15 
»kammarmusikkombinatio-
nen». ...)() :il UJ 100 500Hz 1 II 20kHz 
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Fig. 5. Nätdelen för »kammarmusikkombina
tionen» . . 

konstanten blir ungefär densamma för samt
liga kretsar. Det enda riktiga är emellertid 
att försöka få bort bullret där det bildas, näm
ligen i skivspelaren. 

2) Jag anser, att Ni med fördel kan slopa 
första steget i förförstärkaren och alltså an
sluta korrektionsfilterna direkt till nålmikro
fonens transformator. Med ett . motstånd på 
680 kohm fast anslutet till transformatorns 
sekundär, alltså parallellt med filterna, blir 
anpassningsimpedansen tämligen oförändrad. 
Den kommer givetvis att variera något med 
frekvensen, men på grund av filternas höga 
imped·ans blir inte variationen ,gå stor, att fre
kvensgången allvarligt ruhbas; basåtergiv-

ningen ökas en smula. Ingångssignalen på rör 
V lB blir med denna koppling högre än med 
den koppling, Ni angett, vilket minskar för
stärkningsbehovet i detta rör och alltså kan 
ge lägre brusnivå. Dock kan filterna bli nå
got känsligare för störningar, och Ni bör na
turligtvis se upp med diskantförluster i till
ledningarna. Det är önskvärt att kunna välja 
mellan flera rörexemplar i känsliga förstärkar
steg, eftersom bruset från rören kan variera. 
Bruset från spänningsbelastade kolskiktsmot
stånd, t.ex. anodmotstånd, visar också stora 
individuella variationer. 

3) I en senare version av sin förstärkare 
har Williamson själv infört faskorrigerande 
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ningsförstärkarna, FM-radio, grammofon för
stärkare och bandspelare, anordnade så, att 
de vid mittläge ger rätlinjig utgångsspänning 
hos effektförstärkaren. 

element för de höga frekvenserna, motsvaran
de R40 och C21 i min 9 W förstärkare. Han 
har valt en kapacitet på 200 pF i serie med 
ett motstånd på 4,7 kohm, kopplade parallellt 
med första rörets anodmotstånd.l Beträffande 
motsvarande anordning för de låga frekven
serna kan jag inte ge några närmare uppgif
ter, men antagligen blir stabiliteten bättre, 
om de nämnda kopplingselementen införs, 
möjligen bör en något större konden-!lator 
väljas. 

(Seth Berglund) 

l Se art. av Williamson i »Wireless World» 
augusti 1949, eller The Williamson Ampli
jier, Iliffe & Sons, Ltd. 
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Här ser man »förkopplings
kondensatorn», bestående av 
två 0,25 ,uF samt en 0,5 ,uF 
kondensator, parallellkoppla
de och fastsurrade vid instrue 
mentets elektrolytk'ondensa
tor_ Batteriet för resistans- " 
mätning är instoppat på sin 
plats. 
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En förstklassig rörvoltmeter 

En bra sak för radiolaborato
riet eller hobbyverkstaden: 
en förstklassig rörvoltmeter i 
byggsats, som vem som helst 
kan bygga. Instrumentet har 
utmärkta data, behändiga di
mensioner och ser snyggt ut. 
Tryckta kretsar förenklar av
sevärt kopplingsarbetet. 

Den färdiga rörvolt
metern_ Ett förstklas
sigt instrument med 
förnämliga data! 

Rörvoltmetern med 
borttaget hölje_ I för
grunden ser man de 
båda omkopplarna 
samt två av de tre 
reglerpotentiometrar
na »AC BAL_» och 
»DC CAL.» 

E n rörvoltmeter har alltid sitt givna an
vändningsområde i ett laboratorium vid ex
periment och provningar. Även amatörer har 
alltid god användning av ett sådant instru
ment, som knappast är dyrare än ett först
klassigt universalinstrument men som har för
delen av väsentligt högre ingångsimpedans 
vid spänningsmätning. 

Rörvoltmetrar som har områden för resis
tansmätning kan tö. i de flesta fall helt er
sätta ett universalinstrument_ Dock innebär 
naturligtvis nätanslutningen en viss nackdel, 
i det att man inte kan använda instrumentet 
»i fält»_ Dessutom kan det ju sägas vara en 
nackdel att man måste slå till en nätström
brytare när det skall användas. 

För mätningar i högresistiva kretsar är 
emellertid rörvoltmetem helt enkelt oumbär
lig, så det kan nog ' med fog sägas, att näst 
efter ett universalinstrume'nt är rörvoltmetern 
det mest användbara instrumentet för en ra
dioman. 

Den rörvoltmeter som skall beskrivas här 
levereras i byggsats av Heath Co. (Svensk re
presentant: ELFA Radio & Television, Stock: 
holm). En intressant sak med denna rörvolt
meter är att man i viss utsträckning använt 
sig av tryckt ledningsteknik i apparaten. Här
igenom förenklas kopplingsarbetet högst vä
sentligt, och hopsättningen av instrumentet är 
därför en mycket enkel sak, som vem som 
helst bör kunna klara. 

Principschemat 

Principschemat framgår av fig. 1. Som fram
går av schemat utnyttjas som indikatorinstru
ment ett mikroampereinstrument för 200 ,uA 
max. utslag, inkopplat i katodkretsen aven 
dubbeltriod, 12AU7. 

Verkningssättet är i korthet följande: Noll
ställning av instrumentet sker med hjälp av 
en potentiometer, »ZERO ADJ.», när ingångs
spänningen = O på vänstra triodhalvan. In
ställningen av potentiometern sker då så att 
spänningsfallet över resp. katodmotstånd blir 

. lika stort, vilket indikeras av att man får 0-
utslag på instrumentet. 

När sedan en viss spänning påföres vänstra 
triodens styrgaller kommer den vänstra triod
haIvan att dra mer eller mindre ström än den 
högra triodhalvan, vilket upphäver balansen i 
katodkretsen så att utslag erhålles på mät
instrumentet. Förhållandet mellan den på
förda mätspänningen och strömmen genom 
mätinstrumentet är linjärt, och mätaren kan 
därför kalibreras med en linjär skala. 

Den maximala mätspänningen som kan på
föras för 12AU7 med bibehållen linearitet är 
ca 3 V. För att kunna mäta högre spänningar 
användes över ingången en omkopplingsbar 
spänningsdelare med en total . resistans av 10 
Mohm (7+ 2 + 0,7 + 0,2 + 0,07 + 0,02+0,01 
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i byggsats ("Heathkit") 

Mohm). Ett motstånd på l Mohm är inlagt 
• i testkroppen för likspänning för att möjlig· 

göra likspänningsmätningar på kretsar med 
högfrekvens utan att högfrekvensen därvid 
kortslutes. 

Vid växelspänningsmätning fungerar en 
dubbeldiod VI (6AL5) som en helvågslikrik: 
tare, som ger en likspänning, proportionell 
mot den pålagda växelspänningen. Denna lik
spänning uppmätes med instrumentet på sam· 
ma sätt som tidigare angivits för likspännings· 
mätning. Liksom vid likspänningsmätning ut· 
nyttjas en spänningsdelare på 10 Mohm över 
ingången. I lägena 0-1,5, 0-5, 0-15, 0-50 
och 0-150 V påföres fulla växelspänningen till 
dioden, däremot inte vid mätområderia 0-500 
och 0-1500 V. Därvid reduceras spänningen 
över dioderna med hjälp aven spänningsdela
re 900 + 320 + 150 kohm till lämplig nivå. 
Dioderna tål nämligen inte mer än ca 150 V, 
och man måste därför se upp med att man 
med områdesomkopplaren i läge 0-150 V 
eller lägre inte påför högre växelspänning än 
150 V till instrumentet. 

För att upphäva kontaktpotentialen mellan 
elektroderna i dioden 6ALS måste man på
föra en kompensationsspänning. Denna utta· 
ges över en spänningsdelare över anodspän
ningen, innehållande bl.a. en potentiometer, 
»AC BAL», med vars hjälp lämplig kompen
sationsspänning inställes. Genom denna fi
ness beböver man inte ställa om O·ställningen 
på det lägsta mätområdet när man kopplar 
över från växelspänningsmätning till likspän
ningsmätning. 

~ 

Vid resistansmätning utnyttjas ett i ap'para· 
ten inbyggt batteri på 1,5 V. Med hjälp aven 
områdesoJIlkopplare inkopplas en del serie
rnotstånd, 9 Mohm + 0,9 Mohm + 90 kohm + 
+9 kohm+900 ohm+90 ohm+9,1 ohm, som 
tillsammans med det sökta motståndet bildar 
en spänningsdelare tvärs över batteriet. Den 
resulterande delspänningen påföres mätinstru
mentet, kopplat för likspänningsmätning. Ju 
större resistans man skall mäta desto större 
utslag erhålles på instrumentet, som är för· 
sett med en speciell skala, som direkt visar 
resistansvärdet. 

För kalibrering av instrumentet vid fullt 
utslag utnyttjas tre skilda 'resistanser, som 
ligger serie med vridspoleinstrumentet : 
»OHMS ADb, »AC CAL.» och »DC CAL.» 

Kondensator som »förkopplings
motstånd» 

Instrumentet i sitt ursprungliga skick är en
dast avsett för 110 V spänning. För att göra 
det användbart jämväl för 220 V har en serie
kondensator inkopplats i nättransformatorns 
primär krets. Det visar sig att en kondensator 
på l flF är lagom. Man får då en spännings. 
• lning enligt visardiagrammet i fig. 2. Som 
synes erhålles 250 V över seriekondensatorn, 
som därför måste ha tillräcklig provspänning 
(minst 1500 V) och dessutom låga förluster 
för att inte effektutvecklingen i förlustrnot· 
ståndet skall ge upphov till otillåtet stark upp
värmning. I modellapparaten användes tre 
papperskondensatorer i parallell, som tillsam· 
mans gav l flF kapacitans. 

o~----------~------------______________ --, .. 6QV 

TEKNISKA DATA 

Mätområden: 
Vid likspänningsmätning: 0-1,5, 0-5, 

0-15, 0-50, 0-150, 0-500, O-
1500 V 

Vid växelspänningsmätning: 0-1,5, 
0-5, 0-15, 0-50, 0-150, 0-500, 
0-1500 V , 

Vid resistansmätning: 0,1-1000 ohm, 
l ohm-lO kohm, 10ohm-l00kohm, 
100 ohm-1 Mohm, l kohm-l0 
Mohm, 10 kohm-100 Mohm, 100 
kohm-1000 Mohm. 

Ingångsresistans: 
Vid likspänningsmätning : 11 Mohm + 

l Mohm i mätkropp 
Vid växelspänningsmätning: ca 0,7-1,2 

Mohm 

Noggrannhet: 
Vid likspänningsmätning: ±3 % vid 

fullt utslag 
Vid växelspämiingsmätning: ±5 % vid 

fullt utslag 

Frekvensområde: 
(på 5 V·området och vid 600 ohms 
inre resistans hos nätspänningskäl· 
lan): 42 Hz-7,2 MHz (±1 dB) 

Fördelen med en kondensator som för kopp
lingsmotstånd i stället för ett trådlindat mot· 
stånd är att man slipper ifrån den besvärliga 
uppvärmningen i motståndet . 

Instrumentets uppbyggnad 

Uppbyggnaden av rörvoltmetern är mycket 
enkel, och i den utförliga beskrivning, som 
medföljer byggsatsen anges punkt för punkt 
hur man skall gå tillväga när man bygger 
apparaten. Här skall endast göras några på
pekanden beträffande kopplingsarbetet. 

n 

DC ... oc- At:. 

9M 

o Olms '- l/Off 
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Fig. 1. Principschemat för .rörvoltmetern. 
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VT~Sf10V - --

ve =250V 
220 V 

Fig. 2. En förkopplingskondensator på l .uF ger öns
kat spänningsfall utan vänneutveckling i instrumentet. 
Visardiagrammet t.h. visar att spänningen över konden
satorn blir 250 V, över transfonnatorn får man lID V. 

Till en början bör det kanske speciellt un
derstrykas att i apparater med tryckt lednings
dragning får man under inga omständigheter 
använda syra eller lödpasta. Beträffande löd
ningen på den tryckta ledningsdragningen så 
bör kanske nämnas att man kan tillämpa den 
vanliga lödningstekniken, ehuru man bör an
vända en liten lödkolv (25-50 W) eller en 
lödpenna. Även lödpistol kan användas men 
man måste då akta sig för överhettning som 
kan skada kopparfolien eller det isolerande 
underlaget. Det gäller att upphetta lödstället 
snabbt och därefter påföra tenn; så snart ten
net rinner ner och fäster på lödstället tar man 
bort lödkolven. 

På baksidan av de tryckta ledningsplat
torna är tydligt markerat vilka komponenter 
som skall tryckas in i de olika hålen. Man 
anbringar kondensatorer och motstånd på sin 
plats genom att bocka tilledningstrådarna och 
sedan sticka in dessa i hålen. Därefter får 
man spänna ut tilledningstrådarna en smula 
för att komponenten skall hållas på plats. 
Vanligtvis är det bäst att montera ett större 
antal komponenter på en gång och sedan 
göra lödning på baksidan i ett svep. Tilled
ningstrådarna på baksidan klippes av tätt in
till lödförbindningen. 

Rörhållare monteras på liknande sätt ge
nom att rörsockelstiften stickas in i plattan, 
varefter lödning sker på plattans baksida till 
de- där- framdragna tryckta ledningarna. I 
och med lödningen så hålls rörhållaren meka
niskt på sin plats. 

batteri, som sedermera skall utnyttjas för re
sistansmätning i instrumentet (se fig. 5). 

Mellan frontpanelen och den tryckta led
ningsplattan skall slutligen utföras en del 
förbindningar. Dessa visas i fig. 6. 

Om man skall använda instrumentet för 220 
V måste en papperskondensator (I500 V 
provsp.) kopplas i serie med primärlindningen 
på nättransformatorn. Kondensatorn kan 
lämpligen surras fast vid elektrolytkondensa
torn på 16 .uF. Se vinjettbilderna. 

En U-formad aluminiumbygel, försedd med 
en spiral, som skall göra kontakt med torr
batteriets pluspol, fastskruvas till sist vid in
strumentets frontpanel. Se fig. 5. 

Mätsladdar 

Därmed är instrumentet klart, och det återstår 
endast att färdigställa mätsladdarna. Dessa är 
tre stycken, en som användes vid växelspän
nings- och resistansmätning, en som användes 
vid likspänningsmätning och slutligen en ge
mensam tilledning, som anslutes till instrCf.. 
mentets chassi. Hur ' mätsladdarna tillverkas 
framgår av fig. 7. I testkroppen i mätslad
den för likspänningsmätning är anslutet ett l 
Mohms motstånd så som antydes i fig. 7 b. 

Kalibrering av instrumentet 

Kalibrering av instrumentet företages sedan 
det blivit tillräckligt varmt efter tillslag av 
nätspänningen. Sätt därvid områdesomkopp
laren 0 1 (»SELECTOR SWITCH») på DC+. 
Därefter vrider man ratten för »ZERO ADJ.» 
för att få O-utslag. När man vrider på denna 
kontroll skall man i ena ytterläget få mätaren 
att slå ut ungefär på halva skalan eller något 

Nöt 

mindre. Vrid kontrollen så att visaren står 
på n{)ll på vänstra sidan av skalan. Prova där
efter om O-utslag kan erhållas även när om
rådesomkopplaren växlas till DC-. Visaren 
skall stå praktiskt taget stilla när man väx
lar från DC+ till DC-. Om det blir större 
skillI).ad än två skaldelar tyder detta på att 
12AU7 måste åldras. Detta kan ske genom 
att instrumentet får stå påkopplat under en 
period av minst 48 timmar eller mera. 

Kalibrering av DC-likströmsområdena 

Anslut den gemensamma testsladden till ut
taget »COMMON» och likspänningssladden 
(svart mätkropp) till uttaget »DC». Sätt om
kopplaren på DC + och områdesomkopplaren 
på 1,5 V. Anslut testsladdarna till det lilla 
batteriet som medföljer byggsatsen (när det 
är färskt håller det exakt 1,55 V) och jus
tera med skruvmejsel ratten för »DC CAL.» 
(belägen på den tryckta ledningsplattan) på 
så sätt att visaren pekar på den lilla röda 
punkten på skalan (= 1,55 V) strax ovanför 
max. utslag på instrumentskalan. Därmed är 
instrumentet kalibrerat för likspänningsmät
ning. 

Kalibrering för resistansmätning 

Slå ifrån rörvoltmetern. Installera batteriet för 
resistansmätning genom att stoppa ner plus
sidans pol på batteriet.i den lilla metallringen 
på den tryckta ledningspanelen och så att 
pluspolen stöder mot skruven i mitten av 
ringen. För sedan fjädern över batteriets mi
nuspol (batteriets blanka undersida) så att 
god kontakt erhålles mellan fjäder och bat
teri. Slå därefter på rörvoltmetern och sätt 
områdesomkopplaren på »OHMS». Justera 
nu ratten »OHMS ADJ.» för fullt skalutslag. 
Sätt in mätsladden för resistansmätning (röd 
mätkropp) i uttaget »AC OHMS» och kort
slut den mot den gemensamma mätsladden, 
insatt i uttag »COMMON». Mätaren skall då 
gå ner till O på skalan, förutsatt att likspän
ningskalibreringen är riktigt gjord. 

Kalibrering för växelspänningsmätning 

Tag tillfälligt bort mätsladden från uttag 
»AC OHMS». Sätt områdesomkopplaren O2 
på 1,5 V och omkopplare 0 1 på växelspän-

Beträffande monteringen så är att påpeka 
att man först gör monteringen av omkoppla
ren med dess olika däck innan denna an
bringas på sin plats. De precisionsmotstånd 
som ingår i spänningsdelaren och som skall 
monteras på omkopplaren måste isoleras ef
fektivt för att förhindra kortslutningar till 
chassiet eller metalldelar på omkopplaren. 
Nonnalt levereras dessa motstånd med isole
rande hölje, men om så inte skulle vara fal
let får man trä på de plaströr som medföljer 
byggsatsen. 

Placero batt en
h6Uoren hör 

När omkopplaren är klar kan man börja 
med frontpanelen, på vilken anbringas de två 
potentiometrarna »OHMS ADJ.» och »ZERO 
ADJ.». Vidare anbringas här också de två 
omkopplarna »SELECTOR SWITCH» (01) 

och den redan färdigkopplade »RANGE 
SWITCH» (02 ), Därefter färdigställes ' plat
tan med den tryckta ledningsdragningen. I 
fig. 3 visas placeringen av de olika k{)mponen
terna på denna. Fig. 4 återger samma plattas 
undersida. På plattans baksida monteras ock
så en metallring, som utgör stöd för det torr-
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Fig. 3. Översidan av den tryckta ledningsplat
tan i instrumentet. Komponenternas placering 
framgår av den påtryckta texten. 

A.C.BAL D.C.CAL A.C.CAL 

Fig. 4. Undersidan (lödsidan) av den tryckta 
ledningsplattan i instrumentet. Lödning sker 
med vanlig lödkolv. 
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ningsmätning (läge »AC»). Justera »AC BA· 
LANCE» (på den tryckta ledningsplattan) så 
att ingen rörelse hos visaren uppträder när 
omkopplaren 0 1 vrides från »AC» via »DC-» 
till »DC+». Sätt därefter åter in mätsladden 
till uttag »AC OHMS». Anslut därefter denna 
mätsladd samt den gemensamma mätsladden 
parallellt över nätspänningen 220 V. Ställ där· 
efter in ratten för »AC CAL.» (på den tryckta 
ledningsplattan) tills dess att visaren visar 
exakt på 220 V på växelströmsskalan. (Man 
bör kanske först övertyga sig om att nätspän. 
ningen verkligen håller nominella värdet). 
Därmed är också växelspänningsområdet kali· 
brerat. 

" FIberbussnIng 
Q .------

~ Alumlnlurrrmg 

Fig. 6. Förbindningar 
mellan den tryckta 
ledningsplattan och 
frontpanelen i instru
mentet. 

Har man tillgång till ett precisionsinstru· 
ment bör man naturligtvis använda sig av det 
vid kalibreringen. 

Användning 

Beträffande användningsområdena för detta 
instrument så kan sägas att det framför allt 
är lämpligt för mätning på högresistiva kret
sar. Instrumentets inre resistans är 11 Mohm 
på alla mätområden vid likspänningsmätning 
och ca 0,6 Mohm vid växelspänningsmätning. 

Likspänningsmätning 

Vid likspänningsmätning anslutes den gemen
samma mätsladden till uttag »COMMON» på 
instrumentet och mätsladden för likspännings
mätning (med svart mätkropp) till uttag »DC». 
Omkopplaren 0 1 inställes på »DC+» eller 
»DC-'-». Genom att man lätt kan koppla om 
polariteten vid likspänningsmätning behöver 
man inte växla mätsladdarna när man övergår 
från pos'itiva till negativa mätspänningar. För 
att få bästa noggrannhet bör man fötsöka 
hålla visarens utslag på högra delen av skalan. 

Växelspänningsmätning 

Vid växelspänningsmätning anslutes den ge· 
mensamma mätsladden till »COMMON» och 
mätsladden för växelspännings- och resistans
mätning (med röd mätkropp) till uttag »AC 
OHMS». Omkopplaren 0 1 sättes på »AC» och 
områdesomkopplaren O2 på lämpligt mätom
råde. Det finns en speciell skala (näst under
sta) kalibrerad i topp-till-topp·värden. Topp
till·topp-värdet för en sinusspänning = 2,83 X 

~---, 
O <i> O 

*~ o 

t 
Fig. 5. Detaljskisser, 
visande de anordning-
ar som används för ... 
fastsättning av batte-
riet för resistansmät
ning i instrumentet. 

0' 

effektivvärdet. Om områdesomkopplaren sättes 
på 15 V och man för på en mätspänning (si
nusvåg) med 10 V effektivvärde, kommer visa
ren på topp-till-topp-skalan (peak to peak, 
»pp») att visa 28,3 V topp-till·topp-spänning. 

Resistansmätning 

Vid resistansmätning anslutes först den ge
mensamma mätsladden till ena branschen av 
motståndet eller kretsen som skall resistans
mätas. Justera sedan kontrollen för »OHMS 
ADJ.» så att mätaren indikerar exakt fullt 
utslag. Mätsladden för växelspännings- och 
resistansmätning (röd mätkropp) anslutes till 
andra branschen på motståndet. Sätt därefter 
omkopplaren 0 1 på »OHMS» och mätornrådes
omkopplaren O2 på ett sådant område att 

Avisolero 
och törtem 

O. ~~,,2"']::::====: . .c;:=;==..!./ {CJ~ , 0 0 0 , 

Löd hör Svcrt ledning 

b. 

Avisotero 
;OCh förtem 

C. [J]:~iEl .. r~ =:;::::::=::::J=:J..:CI ::::;===~ .. ~.~ 
t t 

ROd möt kropp Röd ledning 

Fig. 7. På detta sätt iordningställer man de tre mätsladdarna, som an
vändes för instrumentet. 
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man får ett utslag ungefär i mitten på ska· 
lan, och läs av resistansen direkt på instru
mentets resistansskala. 

dB-skalan 

o Instrumentet är även försett med en dB-ska
la, vilket betyder att man kan mäta spännings
nivån i dB. O dB på skalan motsvarar effekt
nivån l m W i 600 ohm, vilket motsvarar 0,774 
V växelspänning. Med utgångspunkt från 
denna siffra kan man på de olika växelspän
ningsområdena mäta spänningsnivån i dB med 
ledning 'av nedanstående sammanställning. 

Skala för växel· 
spänningsmätning dB-skala 

0-1,5 V läs av dB·värdet direkt 
0-5 V lägg till 10 dB till avläsningen 
0-15 V »» 20 »» » 
0-50 V 
0-150 V 
0-500 V 
0-1500 V 

» » 30 » » 
» » 40 » » 
» »50» » 
» » 60 » » 

» 
» 
» 
» 

Då referensnivån i detta fall är fastställd 
kan man ange spänningsnivån direkt i dB. 
Men man kan också ta upp en frekvenskurva 
för en förstärkare med O-nivån fastställd till 
godtycklig spänning. Då kan man exempelvis 
utgå från frekvensen 400 Hzoch justera in
gångsspänningen så att man får O dB utslag 
där på godtyckligt mätornråde. Varieras se
dan frekvensen kan utgångsnivåns variationer 
omkring O·nivån avläsas direkt i dB. Går man 
sedan över till närmaste högre eller lägre 
mätområde får man naturligtvis lägga till 
eller dra ifrån 10 dB till de avlästa dB·värdena. 

37 



BYGG SJÄLV: 

Antennavstämningsenhet för 
DX-Iyssnare Av BO ENGElBRECHT 

Bättre signalbrusförhållande 
på de högsta kortvågsfrekven
serna kan uppnås med den an
tennavstämningsenhet som be
skrives här. 

D e flesta rundradiomottagare har lägre ef
fektiv känslighet på de högre kortvågsfrekven
serna genom att signalbrusförhållandet avse
värt ökar på dessa_ För DX-lyssnaren, som 
naturligtvis måste ha sin mottagare i topp
trim på alla frekvenser, är detta förhållande 
givetvis till stor nackdel. 

Det försämrade signalbrusförhållandet på 
höga frekvenser kan till viss del bero på dålig 
anpassning mellan mottagare och antenn. För 
optimalt signalbrusförhållande bör mottaga
rens ingångsimpedans vara ungefär = anten
nens impedans_ Nu uppvisar en antenn mycket 
varierande impedans för olika frekvenser. För 
exempelvis en 20 m L-antenn varierar impe
dansen med frekvensen så som antydes i fig_ 
L Är mottagarens ingångsimpedans ungefär 
konstant inom hela ' kortvågsområdet uppstår 

tydligen inom vissa frekvensband svår miss
anpassning. 

Denna olägenhet, som blir särskilt kännbar 
på de högre kortvågsfrekvenserna, kan av
hjälpas genom att antennen på något sätt an
passas till mottagarens ingångsimpedans, som 
exempelvis kan vara ' av storleksordningen 300 
ohm. Enklast sker denna antenn an passning 
med ett s.k. Collins-filter, vilket anslutes mel
lan antennens nedledning och mottagaren, se 
fig. 2. Filtret består aven stegvis omkopp· 
lingsbar spole, L, och två till denna anslutna 
variabla kondensatorer, Cl och C2• 

Principen 

Principschemat för filtret visas i fig. 4. Till 
filtrets ingång anslutes antennen, till dess ut
gång mottagaren. Det omritade schemat i fig. 
3 ger kanske bättre uppfattning om hur trans
formeringen av impedansen kommer till stånd. 
Här betecknas impedansen för antennen med 
Za och impedansen för mottagaringången med 
Z",. Som synes ligger Za och Zm på kapacitiva 

len) 
mocor-----------r---~----,-----r----, 

1000/-----

\ 1/ \ / 

uttag över den svängningskrets som utbildas 
av filtrets '"induktans L och kondensatorerna 
C 1 och C2• Beroende på förhållandet mellan 
kapacitansen j Cl och C2 ,blir impedansom· 
sättningen, räknad exempelvis från Zw som 
ligger över C 2' till Z a' som ligger över C l' 
olika stor. Om Cl = C2 sker ingen transforme
ring, men om Cl är fyra gånger mindre än C2 
blir (under vissa förenklade antaganden) upp
transformeringen 16 gånger, räknat från Z"' 
till Za' Är däremot Cl fyra gånger större än 
C2 blir det 16 gångers nedtransformering av 
Zm mot Za' Man kan tydligen genom lämplig 
inställning av Cl och C2 ernå att man får 
impedansen Zm övertransformerad till antenn
ingången, så att Z"' kommer att överensstäm
ma med, Za' 

Men givetvis gäller det att se till att man 
får resonans just vid den frekvens som man 
önskar ta emot. Då kapacitansen resonans
kretsen är 

C1C2! (Cl +C2 ) 

finns det ett otal inställningar av Cl och C2 
som ger resonans just vid den önskade frek
vensen. Likaså finns det oändligt många in
ställningar av Cl och C2 som ger det rätta 
förhållandet mellan Cl och C2 för optimal 
impedansomsättning. Det gäller därför att 
prova sig fram med olika inställningar och 
fastställa vilken av de många kombinationer
na av Cl och C2 som ger minimum av brus 
och maximum av signal. Man får sedan an
teckna denna inställning så att man för fram
tida bruk vet hur man skall ställa in mottaga
rens antenntillsats för olika frekvensband. 

Det är nämligen så att en inställning hos an
tennavstämningsenheten gäller för ett visst 
frehensband. Man behöver därför knappast 
ändra inställningen när man avsöker exempel
vis ett smalt rundradioband. Dock kan det 
kanske inträffa att man behöver variera en 
smula på endera av kondensatorerna för fin
justering. 

Allmänt gäller också, att man bör efter
sträva att ha endera av kondensatorerna C 1 

och C2 så nära maximum som möjligt. Om
koppling bör därför ske till lägre induktans 
i L om man kommer fram till optimal inställ
ning med båda vridkondensatorerna på allt
för små kapacitansvärden. 

Mottagare 
{lml 

\ 1\ 7 
m~--*-~/~--+-~~\-74-~~ 

Fig_ 2. Principschemat för antennavstämnings
enheten. Cl = C2 = 0-150 pF. L= se texten. Fig. 3. Principschemat 

för antennavstämningsen
heten ritat på annat sätt. '-'" 35<>.-,1-/ 

5 10 15 20 25 JJMHz 

Fig. L Impedansen för en enkel L-antenn på 20 m varierar 
högst avsevärt med frekvensen inom kortvågsområdet. Im
pedansen är ungefärligen resistiv vid extremvärdena, reaktiv 
däremellan. Med Collins-filter kan någorlunda anpassning 
ske till exempelvis 300 ohms mottagaringång. 
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Fig. 4. Antennavstämningsenhetens fullständiga principschema. 
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Induktansspolen är lindad på en pertinax· 
spolstomme med 2 cm diameter, tråd 1 mm 
lackisolerad koppartråd, som tätlindas. Uttag 
göres vid 6, 12 och 18 varv. Hur uttagen an· 

bringas torde framgå av fig. 6. 
Vid lindningen av spolen inlägges små rem· 

sor av isoleringsband vid de ställen på tråden 
där uttag skall göras, detta för att skydda 
närliggande varv när man skrapar tråden 
och löder på uttagsändarna. Uttagsändarna 
kan lämpligen utgöras av förtent koppartråd 
av ca 0,5 mm diameter. Före lödningen skra· 
pas först spolens tråd noggrant och förtennes 
därefter. Därefter pålödes uttagstrådarna. När 
spolen är färdiglindad fixeras lindningarna 
med zaponlack. Spolen monteras på en fäst· 
vinkel, bestående aven aluminium vinkel, an
bringad direkt på omkopplaren. Uttagsled
ningarna fastlödes till omkopplarens stift. 

Samtliga komponenter monteras och kopp
las i enlighet med fotot i fig. 5. En sär
skild jordlina bör an@rdnas, man kan inte sä
kert lita på att god kontakt erhålles från 
koaxialkontakterna genom chassiet, i synner
het inte om lådan målats. 

Användning 

Antennfiltret anslutes till mottagaren via en 
kort koaxialkabel, vars skärmstrumpa anslu
tes till mottagarens jordhylsa. Mottagaren av
stämmes till en station och filtret inställes 
med el och e2 så att maximal känslighet och 
minimum brus erhålles hos mottagaren. Man 
kanske får prova med att koppla om L några 

Fig: 5. Den färdiga antennavstämningsenhe
ten med borttaget bakstycke. 

gånger så att man får lägsta möjliga induk
tans i kretsen. Man måste då ha el och e2 
invridna på relativt höga kapacitansvärden, 
vilket är gynnsamt. Med någon vana lär man 
sig snart att använda apparaten på rätt sätt. 

På lägre frekvenser, under ca 7 MHz, kort
slutes spolen med omkoppl~en och konden
satorerna sättes på minimumkapacitans, enär 
filtret inte gör någon nytta på frekvenser 
under ca '!o MHz. Filtret är som redan 
nämnts speciellt verkningsfullt på de högsta 
kortvågsfrekvenserna, vilket gör det särskilt 

TRAD11~DADE MI~IATYRMOTSTÅ~D 
På motsvarande storlek tillåter Paintons MINIATYR-motstånd 

Största effekt • Störs'ta resistans • Största säkerhet 

Motstånds_ Belastning 
värden Watt Max. 

Typ To!. arb.-
Min. I Max. NormallTroPisk temp. 

200 e 700 e 

I 
1 

I 
9.99 

I 
10 '/, 

I I I 300° e MVI 10 4,700 5 '/, 4 3 

Skala 1:1' 
1 9.99 10 '/, 

Fig. 6. Detaljbild, visande hur man 
utför uttagen på spolen, L. 

berättigat nu, då stationer på de högre frek· 
vensbanden kommer igenom bättre och bättre, 
beroende på at~ vi närmar oss solfläcksmaxi

mum. 

Mekaniskt utförande 

Avstämningsenheten är uppbyggd i en gjuten 
skärmbox av fabrikat Eddystone, i vilken 
lämpliga hål för de olika komponenterna upp
tagits. När samtliga hål utförts är det lämp
ligt att måla lådan, vilket förhöjer utseendet 
högst väsentligt. 

'\ 

P 5101 I 10 I 4,700 I 5 '/, I 5,5 I 4 I 350° e Den höga belastningen möjliggöres genom användandet av: 

\ 

I 
; 

1 15,000 I I P 5306 10 5 '/, I 8,5 I 7 I 
Generalagent: 

3500 e 
1. Lldnlngskropp med samma termiska ledningsförmåga som 

stål. 
2. Specialglasyr med samma termiska egenskaper som lind

ningskroppen. 
3. Specialtillverkad motståndstråd. 

AB ELEKTROUTENSILIER PAINTON 
~~7'/"n f8,?~d ÅKERS RlINÖ-STOCKHOLM - Tel. rik» Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 
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.,"-S = 35 mA/V. 

Ediswan NlaZda,~~t~Y~P~~~~~~!]~~Ji~:j~:~~~~~~~;~~~~ hög branthet och 
som serie- eller 
gat. Röret är också 
med servostyrda motorer. 

För dessa ändamål kan I3.E.I vanllgt\m;,~!ilBvllnc~;-,",[ sta.llelYJror 

eller tre mindre rör, vilket r~==~~~~II~~~~~~; och förenklad ledningsdrag-
ning då mängder av tilled
nlngstrådar med skyddsmot-
stAnd I galler- och anod
kretsar bortfaller. Därige
nom uppnås också förbätt
rad stabllltet. 

l3.E.1 är av helglastyp med 
sockel typ B.7A och är av
sett för vertikal montering. 
Alla maximalvärden som 

V gl 
19l 

anges I vidstående tabell är · · Ii:"""*-:f:::-:-:c---:---=""---:---'-.·...:'--~:i;-:--:-~·?· 
deflnltlva värden. . 

EDISWA~ 
~~r.nt 
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Vem läser vad i RT? 
(Forts. fr. sid. 19) 

är ju klart besked, och RT:s redaktion har 
också redan vidtagit åtgärder för att få fram 
mera praktiskt material; på RT:s nyinrät
tade laboratorium pågår åtskilliga arbeten, 
som snart kommer att sätta spår i tidskrif
tens praktiska avdelning. 

Intresset för olika huvudtyper av artiklar i 
RT framgår av följande siffror: 

Typ av artiklar: Uppskattas av: 

Bygg själv-artiklar 
Televisions artiklar 
Aktuella översikter 
Hi-fi-artiklar 

99,0% 
95,8% 
94,0% 
84,2 % 

Som synes är bygg själv-artiklarna särskilt 
begärliga. 

Att huvuddelen av RT:s läsare nått mogen 
ålder framgår också av statistiken. Hur ål
dersfördelningen ser ut framgår av tab_ 2. 

Tab. 2 

10--20 år 
20--30 år 
30--40 år 
40--50 år 
över 50 år _ ...................... . 
ej lämnat åldersuppgift ........... . 

5,3% 
30,6% 
35,6% 
17,2% 

8,5 % 
2,8% 

100,0 % 

En smula överraskande är den låga pro
unggomar bland läsarna; en

uU5V',~~,:,.~.~ 20:e läsare är under 20 år. 
Klmske<h~~tr~~~~:~~;m(:::.s;a.~~mtn med tidskriftens 

tel~~~i:t.1j~iQif~t~; .. IS'1It1ske hänger det 
som hobby 

(Sch) 

!-. ~_ . 

.s'riiifYri1s',av, sche~;t' ~'står hel~ " anordning-
-d .......... ~ ." 

e'n ,. aven vanlig glödlampa inkopplad i ena 
nättilledningen. Över denna glödlampa ligger 
en strömbrytare. 

o>------+-Q~o 
Nöt- 40-60W 

o~---------~O 
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BREDBANDIGT 
OS LLOSKOP 

Se typ 515 och många an.~. os~illosk~p ~,,~ ~ Int"~~'I""'~!.·"" · ~~surements"
Utstallnlngen IOsterina'ns licallar 15-13 'septa"'er - . 

Tillverkare: 

TekfrODix, IDe. 
PORlCLAND 7, ORBGON 

USA 
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Nytt högklassigt instrument från CARL OLSSON 

Stabiliserad 

1000 - 2.500 V 500 .mA 
för trefas 12.0/380 V . ..... 

DATA { ---~....;'....::.~--...... , 

Stabilitet: ± l V för ± 10 9/: nätspänningsvariation 
. B.rum: mindre än 10 mV . 
Inre motstånd: mindre än 1 Q 

Dimensioner: 750X600 X 600 mm. 

SåVäl:- som·.....:' kunna anslutas till chassie. Apparaten är f~rse~d med gummihjul. 

Ångermannagatan 122 Stackhol';' ~-'/ällingby 
" Tel. 378933, 3790 49 ,~. 

Får man in en trasig radio, likriktare ' e.d. 
till reparation, kopplar man bara in den i 
nätuttaget med anordningens strömbrytare 
öppen. Om apparatens nätdel är felfri lyser 
lampan svagt. Då är det bara att kortsluta 
lampan och johba vidare. Vid kortslutning 
lyser lampan med full ljusstyrka. Fördelen · 
med att slippa byta säkringar är uppenbar. 

(PSW) 
Ventilationshål på apparatIådor 

En jämn och snygg fördelning av ventilations· 
hålen erhålles om man fäster ett millimeter
papper eller annat rutat papper på plåten och 
märker efter detta. (G J) • 

Järnfilspån i högtalare 

Järnfilspån och annan smuts har en obehaglig 
benägenhet att samla sig i luftspalten på per
manentdynamiska högtalare och helt förstöra 
ljudet. Det kan lyckas alt fiska bort det med 
en bit tape, ju klibbigare dess bättre. 

. (G J) 

Antenner för TV-sändarna i Nacka 
och Göteborg 

I höst startar TY-sändningar dels från en 
TY-sändare i Nacka (60 kW, kanal 4; hori
sontellt polariserade vågor) och dels från en 

Till' TV
mottagare. 

300 ohm 

Fig. 1. Inomhusantenn, tillverkad av 300 
ohms bandkabel. L= 190 cm för kanal 4 och 
= 60 cm för kanal 9. 

~~, ~:::' j 4 l f:::=::=j.3 cm=====::::~ 
j 

Till TV
mottagare 

300 ohm 

Fig. 2. Enkel dipol, tillverkad av 1 cm alu
miniumrör. L=433 cm för kanal 4, 131 cm 
för kanal 9. 

Antennförstörkning 
2,8 dB 

~ 
Till TV

mottagare 
240 ohm 

r~5cm 

Fig. 3. Enkel riktantenn, tillverkad av 1 cm 
aluminiumrör. Mått för kanal 4: L=433 cm, 
Lr = 228 cm och 1 = 91 cm. För kanal 9: 
L=131 cm Lr =70 cm och 1=29 cm. 

TY-sändare vid Chalmers i Göteborg (0,5 kW, 
kanal 9, horisontellt polariserade vågor). 
Måttuppgifter för några enkla typer av TY
antenner för Nacka- resp. Göteborgssändaren 
visas i ovanstående fig. 
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BRIMAR P'-rör är speciellt av
sedda för industriellt och militÄrt 
bruk, där de primära kraven är 
chock- och vibrationssäkerhet. 

BRIMAR T*-rör ger utrus~n-ingar 
högre -livslängd än rör av nnlig-. 
kommersiell typ. 

"T = Trustworthy 

Ett världsföretags 

RADIO OCH TELEVISIO- -

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

grund av de oerhörda vibrationer 
utrustningen utsattes för, var rörbyte

IlÖdvändigt efter 70 timmars drift. ' 
S an emellertid samtliga rör utbytts -_ 
mot BRIMAR T*-rör, sjönk rörfeleg ,_~}, > 
från 10 % till 0,1 e/i. ,_ '!-~ i: t "; I 

BRIMAR T*-rör: 

\ 
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Lär Dig mer om 

lAD/II och TRENS/DK 
Hermods kurser i radio och television har blivit populära bland yrkesmän och 
hobbyfolk. De grundläggande kurserna ger alla radio- och televisionsintresserade 
möjlighet all skaffa sig insikter i ra,dio- och TV-tekniken., Lämpliga fortsättningskurser: 

RADIO II 

FM-RADIO 
RADIOSÄNDARE I 
TELEVISION II 

(fortsättningskurs med särskild hän
syn till förstärkarteknik) 

(specialkurs om FM-teknik) 

(bl. a. lämpad för sändaramatörer) 

(utförlig kurs om TV-mottagare) 

Fullständiga upplysningar om dessa och övriga teletekniska kurser lämnas i 
vår tekniska studiehandbok, som sändes gratis på begäran. 

Använd nedanstående kupong! 

HERMODS - Slottsg. 260, Malmö " . .. .. .............. ........ . ..... . 

Sänd mig gratis närmare upplysningar om 
följande kurser 

D Radio 

D Television 

D Telesignalteknik 

D Telefoni 

D Allmän elektroteknik 

Angiv här ovan, om Ni är intresserad av 
något annat ämne 

NAMN • •• • •• • • • , •••• ••• •••••• •• • , ••••• 

BOSTAD •••••••••••••••••••••••• , ••• , • 

POSTADRESS •••••••••••••••••••••• , •••• 

, ••••.••.••••••••• , ••••••• R,T. 998, Sept,56 
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VEB STERN-RADIO ,STASSPURT • St •••• u .. ' S •• -Ah. 

Under rubriken Radioindustrini ny
heter införel uppgifter frin tillverkare 
och Importörer om nyheter, som av 
företagen introduceras pi marknaden. 

Löddon för aluminium 

Att det är omöjligt att löda på aluminium 
med vanlig lödkolv, känner varje radiotekni· 
ker till. Orsaken härtill är den snabba oxide· 
ring i luft som inträffar på aluminium. En 
engelsk uppfinning, introducerad av Belark 
Tool & Stamping Co. Ltd. i London, gör 
emellertid lödning på aluminium möjlig. Man 
har konstruerat en lödkolv, försedd med en 
snabbt vibrerande stålborste i kolvens spets. 

D en vibrerande borsten bortskaffar oxidfil
men på aluminiumytan. För att förhindra 
återoxidering måste »borstningen» utföras i en 
»pöl» av smäl t tenn. Efter det att oxid filmen 
brutits upp av stålborstens vibrationer och 
det smälta tennet har åstadkommit ett tenn
lager på ytan är materialet redo för lödning, 
vilken ev. kan utföras med en separat lödkolv . 
Lämpligt lödtenn för detta lödverktyg har be
funnits vara en blandning av t,en,n Qch zink i 
proportionerna 90/ 10 eller 80/ 2Ö. Däremot är 
lödtenn med lödpasta i kanaler oanvändbart. 
I och med att aluminiumytan är förtent kan 
emellertid vilket slag av lödtenn som helst 

användas. 
Två olika slag av lödspetsar tillverkas, en 

för pJ.ana arbetsstycken och en för hörn. Löd
spetsen har +500° temperatur och har ett 
inbyggt värmeelement på 165 W. 

Lödkolven har provats på RT :s provrum 
och befunnits vara synnerligen lämplig för 
aluminiumlödning. Snygga lödskarvar kan er
hållas med litet övning. För radiotekniskt 
arbete är givetvis möjligheten att ordna chas
siförbindning,ar direkt på 1lluminiumchassi en 
intres,sant möjlighet. Även för hopfogning av 
aluminiumJådor etc. av mindre typ bör detta 
löd verktyg innebära stora fördelar. Löddonet 

. " visade sig lämpligt för lödning på aluminium
plåt upp till 2 mm tjocklek, vid större plåt
tjocklek bör nog extra' uppvärmning av ar
betsstycket ordnas på något vis. 
Svensk representant: Deseg Handels & Agen
turfirma, Älvsjö . 

Rörhållare för tryckt ledningsdragning 

Ett amerikanskt företag, Aerovox Corp., har 
lanserat en ny typ av rörsocklar, avsedda för 
kretsar med tryckt ledningsdragning. Dessa är 
avsedda att anbringas vinkelrätt mot den 
t~yckta plattan och är försedd'a med stift av 
lagom avpassad längd. Rörhållarna finns med 
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Elektrolyt kondensat 
för enhåls-

fastsättning 
TEKNISKA UPPGIFTER I PEH 1~ I PEH 141 I PEH 1.(5 

Sockeldiameter mm la.5 

I 
18.5 16,6 

"Kontaklsäkrad genom nilning av negotiva uttaget 

till bägaren - - Ja 

Konlaklsäkrad genom anslutning av minuspolen 
till lödtabb i sockeln Ja Ja -

Lödbart uttag för minuspolen genom kontakt-
bricka - - Ja 

"Sägaren fullständigt isolerad från minuspolen - Ja -
"Livslängdsskyddade Ja Ja Ja 

Med övertrycksventil Ja Ja Ja 

Med låsbricka av neopren Ja Ja Ja 

Utföres med en kapacitans Ja Ja Ja 

Utföres med två kapacitanser Ja Ja Ja 

I Sägardiametrar mm 25 o. 35 25 o. 35 25,30 o. 35 

* Några fördelar av värde för Er! 
Kontaktsäkring 
av det negativa uttaget genom nitning av foliet till bägaren 
ger ökad säkerhet mot avbrott. 

Livslängdsskydd 
genom en extra tätning omkring förbindelse ledningarna 
mellan folierna och lödtabbarna i locket. 

Fullständig isolering 
av aluminiumbägaren från kondensatorpolerna är särskilt 
värdefull i apparater där chassiet har annan potential än 
kondensatorns minuspol. 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Tel. Stockholm (010) 262610 - U L V S U N D A 

- Ett LM Ericsson-företag -
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PEH 140 
Standardutfö
rande med 18,5 
mm gängad 
sockel . 

Specialulfö
ronde med 18,5 
mm gängad 
sockel och kon
densotorpoler
no isolerade 
'r6n böaaren. 

Serviceelektro· 
lyt med 16,6 
mm göngad 
sockel, som an· 
vändes i en stor 
mängd radio
mottagore . 

PEH 150 
Miniatyrelektrolyt 
med 8 mm gängad 
sockel för en håls
fastsättning. Lälllp. 
lig fär apparater 
",ed begränsade 
utrymmen . 
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För ökad driftsäkerhet:' 

SER funktionssäkra rör 
- ______ 11 -----------------_. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '. • • • • • • • • • 

•• • • • 

-SER-serien 
omfattar: 

LÄNGLIVSRÖR 

FUNKTIONS
SÄKRA RÖR 

TROKOTRONRÖR 

MIKROV ÄGSRÖR 

KALLKATODRÖR 

STANDARDRÖR 

* 
* 
* 

SER's funktionssäkra rör ger större 
pålitlighet åt elektronisk utrustning 
under påfrestande arbetsförhållanden. 

De kännetecknas bl.a. av: 

VIBRATIONSTÄLlGHET och stor motståndskraft mot 

stötar g.enom spe<:.iellt högvärdigt material i de 

olika systemdelarna och robust konstruktion. 

GLÖDSPÄNNINGSOBEROENDE inom vida gränser ge

nom förhållandevis hög nominell glödeffekt. 

FRIHET FRÄN MEKANISKA DEFEKTER garanteras ge. 

nom lång erfarenhet av elektronrörstillverkning 

och rigorös kvalitetskontroll. 

SER "ar på sitt tillverkningsprogram upptagit följande funktions-

säkra rör, ekvivalenta med de amerikanska "reliable" rörtyperl1a. 

TYP I BENÄMNING I MOTSVARANDE 
PROTOTYP 

5654 Högfrekvenspentod 6A,K5 

5670 Dubbeltriod 2C51 

6187/5725 Högfrekvenspentod 6AS6 

SER AB SVENSKA ELEKTRONRÖR 
lumavägen 6 - STOCKHOLM 20 - Telefon 440305 ETT ~-FÖRETAG 

--------------------------------
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Rörhållare för tryckta kretsar från Aerovox 
Corp., USA. 

Rörhållaie för tryckta kretsar från M c M urdo 
Instrument Co, England. 

7 eller 9 stift och i ett flertal utföranden. 
Svensk representant: Thure F Forsberg, 

Stockholm. 
Ä ven i England tillverkas rörhållare för 

tryckta kretsar. Rörhållarna som tillverkas av 
Mc Murdo Instrument Co. Ltd i Ashtead leve· 

reras med eller utan skärm. 
Svensk representant: Ella Radio & Television 
AB, Stockholm. 

Box 9070, Stockholm 9. 

Specialfirman för EKONOMISK 
bandspelning 

Till TONBANDSLAGRET 
Box 9070 - S t o c k h o l m 9 

Härmed rekv. att sändas mot postförskott: 

.......... st LAFAYETTE tonband HIGH 
FIDELITY 1800 fot, spoldiam. 
7 tum, plastbas. 

Namn: 

Bostad: 

Postadress: 
Skriv tydligt! RoT 

\ 

\ 

Det finns 

bara en 

tillverkare 
i Europa 
av 

Original 

OAK 
omkopplare och 
strömbrytare 

- NSF Limited Keighley, 
Yorks, England 

- the switch people -

Lång erfarellhet, tekniska 
resurser, förstklassigt 
material, garanterar 
en ökta 

OAK 

Säljes i Sverige endast av ensamförsäljaren 
1l 

o .... 

Vi utställa samtliga våra produkter i 

monter 613, hall S, på årets 
S:t Eriks - Mässa. 

AB IMPULS 
Kontor och lager S:t Erikspion 7, Stockholm 

Telefon växel 34 08 50 

. Radiohandlare och Servicemän 
rekvi,"era Vål" lagerlista å radiomaterial 

IMPORT AB 

I N ETRA 
Regeringsgatan 97 - Tel. 200147 - 216255 

STOCKHOLM C 

Europas största och äldsta 
specialfabrik för antenner 

UKVaTV 
antenner 

'ör b~nd I, II och III. 

Dessutom 7-elements yagiantenn 
för amatörbandet 2 m . 

Vi föra material för anläggningar av 
alla storlekar. 

Kvalitet - Pålitlighet - Lågt pris 
kännetecknar alla Kathreins produkter 

TELEAPPARATER 
Jungfrugat. 48, Stockholm O. Tel. 60 10 90 
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RAYTHEON 
Magnetiska komponenter 

Transformatorer och drosslar 
En mycket omfångsrik serie innehål
lande allt från centimeterhöga minia
tyrenheter till meterhöga trefas hög
effekttransformatorer. 

Nätaggregat och likriktare 
Kompletta apparater konstrueras och 
tillverkas enligt kundens önskemål. 

Magnetiska förstärkare 
För t. ex. spänningsstabilisatorer och 
servosystem. 

Filter 
Bl. a. L-C filter i helkapslat utförande 
för frekvenser mellan 100 pis och 200 
kp/s. 

Fördröjnings-linjer 
Tillverkas med fördröjningstider från 
0,25 till 4,0 !,sek. . 

Avlänkningsspolar 
AVlänknings-, fokuserings- och cen
treringsspolar för katodstrålerör i ra
dar och TV. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel IUtutssonsgatan 29, Stockholm Sö. 
31. Tel. 44 92 95. 

ELEKTRISKT 
O 

MOTSTANDSMATERIAL 
NICHROME V (80% Ni .20% Cr) fö! elug-

• nar, elspisar m. m. for tem
peraturer upp till 1150 0 C. 

.NICHROME (65 % Ni l; % Cr rest Fe) för 
hushållsapparater m. m. för 

temperaturer upp till 950 0 C. 

KONSTANTAN (ADVANCE) för start-, 
precisions- och radiomotstånd m. m_ 

MANGANIN för olika slags prec;sions
motstånd. 

KARMA 1,33 ohm/mm2/m för högohmiga pre
cisionsmotstånd med tåg temperatur

koefficient, el. töjningsmätare m. rn. 

TERMOELEMENTTRÄD l~d~Fn~~sations-
BIMETALL för termostater m. m. 

NICKELTRÄD och band. 

NICKELLEGERINGAR för spec. ända_mål-T,åd, bond, ror. 

KOPPARTRA'D ~ch H. F. Litz emaljerad med 
lodbart lack, omspunnen. 

GLIMMER mikanit m. m. 

ALUMINIUMFOLIER ~~~p~~k~i;~a~~~: 
Eli Ilertal dim.lager/öre8. Begär vår kalaIog. 

AB I OM f' TITAN Stockholm 16 ngeniors .rman Tel. 23 26 00 

48 

Nätspänningsregulatorer 

Apparatur för konstanthållning av nätspän

ningen är ofta nödvändig på laboratorier där 

man har apparater, känsliga för nätspännings-

variationer. Elektromagnetiska apparater för 

konstanthållning av nätspänningen har ut

vecklats av Kuhnke Elektrotechnische Fa'brik 
G.m.b.H. i Malente, Västtyskland. Apparater

na som vid spänningsregleringen ger ökad 

övertonshalt i utgångsspänningen, levereras 

för konstanthållning av spänningen inom 

±l % vid nätspänningsvariationer mellan 

-20 % och + 10 %. Regleringsnoggrannhe

ten är oberoende av belastningen. Apparater

na tillverkas för effekter mellan 10 och 200 

VA. Svensk representant: AB Bo Palmblad, 
Stockholm. 

Elektronikräknare 

En ny elektronikräknare för uppmätning av 

frekven ser från 10 Hz till 1,1 MHz, antal pe

rioder från 0,00001 Hz till 10 kHz och tids

intervaller från 3 fl S upp till 27,8 h introdu

ceras nu av Hewlett-Packard CD. i USA. Den 

nya räknaren med beteckning »523,B» möjlig

gör direkt avläsning i sekunder, millisekunder, 

mikrosekunder eller kiloherz. Noggrannheten 

vid frekvensmätningar är ±l räkning, ±kri

stallens stabilitet. Från speciella uttag kan 

puls spänningen uttas för Z-axelmodulering i 

ett oscilloskop för att registrera start- och 

stoppunkten för tidsintervaller. Dessa marke

ringar erhålles då som ljusa punkter ~å mät

spänningens vågform. 
I apparaturen utnyttjas i stor utsträckning 

tryckt ledningsdragning. 

Svensk representant: Firma Erik Ferner, 
Bromma. \ 

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

DUBBELPROGRAMMET ! 

BAMBINO 4 - liten behändig all
strömsapparat 127-220 volt - för mel
lanvåg, kortvåg och UKV. Utmärkt 
ljudkvalitet. 

Riktpris kr. 234:-
(+ kr. 5: - för vit färg) 

FM 
till
sats 

Komplettera Er växelströmsapparat 
med Champion FM-tillsats, som ger 
Er möjlighet att lyssna på program 2. 
Anslutes till nätet och grammofon
uttaget. För 110, 127 och 220 volt. 

Riktpris kr: 128:--

Fickradio med 
TRANSISTORER 

REGENCY Tr-1 Rörbestyckningen är 
utbytt mot transistorer med minim'al 
strömförbrukning och små dimensio
ner. Regency motsvarar en superhete
rodyn 5-rörs batterimottagare. HÖlje 
av pOlystyren. Tryckta kretsar. Ferrit
stav-antenn. En behändig mottagare 
med förbluffande god ljudåtergivning. 

Riktpris kr. 245:--

AB CHAMPION RADIO 
Stockholm. 

Rörstrandsgatan 37. Tel. 227820. 
Polhemsgatan 38. Tel. 51 65 72. 

Södra vägen 69, Göteborg. Tel. 200325. 
Isak Slaktaregat. 9, Malmö. Tel. 97 67 25. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1956 



\. 

för snabbare och noggrannare 

DMPlEDANS 
MÄ1NDNGAR 

Generalagent: 

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

Ny! -hp- 415& 
Ståendevåg - indikator 

• 'mäter SVF med "slotted lines" 
• skalexpander för lågt SVF 
.. output för matning av skrivare 
• kristalldetektor för rf- signaler 
• brygg- och nollindikator 

Modell 415B är ett helt nytt instrument liknande den be", 
prövade 415A men försedd med avancerade egenskaper 
som aldrig tidigare utnyttjats i ett instrument av detta 
slag. 
Modell 415B är i grund och botten en högkänslig, brusfri 
förstärkare som arbetar på fast tonfrekvens. Den ger ut
slag på en kvadratrot-killibrerad rörvoltmeter direkt i 
SVF eller dB för anslutning till kristalldetektorer såsom 
-hp-modell 440A och 444A samt -hp-805-serien av »slotted 
lines». 
Bland de många extra bekväma finesserna märkas en 
expanderad skala för noggrånn mätning även vid lågt 
SVF; en 200 kohm ingång för noll- och bryggmätningar; 
en förspänning för användning med bolometrar; ett i 70 
dB kalibrerat område reglerbart i 5 dB-steg, så att visar
instrumentet kan avläsas på den förmånligaste delen av 
skalan. Anslutningsklämmor finnas även för matning av 
ett registrerande instrument . . 
-hp- 415B levereras normalt för att funktionera vid 1000 
Hz men enkla »plug-in»-enheter finnas tillgängliga på 
speciell beställning för andra frekvenser mellan 315 till 
3000 Hz. Instrumentet är försett med ett lätt, kompakt och 
kraftigt metallhölje. 

DATA , 
Frekvens: 1000 Hz + 2 ' /,. 
Känslighet: 0,1 /LV vid 200 ohm för fullt skalutslag . 
Brusnivå: Mindre än 0,03 /LV. 
Förstärkningsfaktor: 25 ± 5. 
Kalibrering: Kvadratisk. Instrumentet visar SVF, dB. 
Mätområde: 70 dB. Ingångsattenuatorn på 60 dB i steg om 

10 dB. Noggrannhet ± 0,1 dB per 10 dB-steg. 
Skal-väljare: "Normal", "Expandera" och "-5dB". 
Instrumentskalor: SVF 1-4 ; SVF 3-10; Exp. SVF 1-1,3; 

dB 0-10; Exp. dB 0-2. 
Förstärkningsreglering: Inställer lämplig referensnivå. Om

råde ca 30 dB. 

Ingång: "Bolo" (200 ohm) . Förspänning för 8,4 mA bolo
meter eller 10 mA smältsäkring eller 4,3 mA låg
strömsbolometer. "Kristall", 200 ohm för kristall
likriktare. "200000 ohm". Hög impedans för kristall
likriktare som nolldetektor . 

Ingångskontakt: BNC. 

Utgång: Kontakt för registrerande milliamperemeter med 
1 mA mätområde, ca 1500. ohm inre motstånd. 

NätanSlutning: 115/230 V, 50/60 Hz, 60 watt. 

Dimensioner: Portabelt utförande: 184 breddX285 högX355 
djup. Rackutföninde: 19" X178 hög X280 djup. 

Vikt: 9 kg . 
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lo Eo Ro Co 
International Electronie Research Corporation 

Värmeavledande skärmkåpor 
tör elektronrör 

, 

Glas är en dålig värmeledare, vilket med
för att värmen absorberas i glaskolven 
och endast en ' liten del avgår genom 
strålning. Används en skärmburk av 
vanlig typ plir detta förhållande ändå 
sämre, och .i moderna, kompakta elektro
niska utrustn;ingar blir drifttemperatu
ren ofta så hög att rörens livslängd re
duceras. 
I.E.R,.C:s vänneavledande skannkåpor 
tillverkas för alla standardstorlekar på 
amerikanska rör. Den mekaniska utform
ningen ger samtidigt ett effektivt skydd 
mot vibrationer och skakningar. 

Generalagent: 

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

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

LITESOLD • • • 
ett behändigt 
engelsM löd verktyg 
med högsta precision. 

Trots låg effektåtgång 
är lödförmågan myc
ket stor. Den höga 
verkningsgraden har 
uppnåtts med speciell 
patenterad konstruk
tion. 
Med PERMATIP löd
spets, som finns till al
la modeller, elimineras 
Olägenheter förknippade 
med lödspetsar av van
lig typ. 

LITESOLD-ETTA, 10 W 
24:

LITESOLD-TV AA, 20 W 
25:

LlTESOLD-TREA, 25 W 
26:

LITESOLD-FYRA, 30 W 
27: -

LITESOLD-FEMMA. 35 W 
28:-

Alla LITESOLD-model
ler lagerföres för 6, 12, 

24, 28, 36, 110, 127 och 220 V . 
För varje modell finns vänneskydd och verk-
tygsstäl!. . 
lITESOLD - litet, lätt lödverktyg - lITESOLD 

med stora egenskaper 
har accepterats av Armen, Marinen, . Flyg
vapnet. statliga och kommunala institutioner 
och teleindustrin. 

Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
Vlistmannagatan 74. TeL 33 26 06, Sthlm Va. 
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Elektroniskt räkneverk 

AB Scienta i Göteborg har översänt datablad 
för en Geiger-Miillerräknare typ DS-l av egen 

tillverkning och avsedd företrädesvis för me
dicinsk diagnostik och undervisningsändamål. 

Den lämpar sig även för industriellt bruk till

sammans med speciell fotocellgivare för exem· 
pelvis varvräkning. Räknaren har två deka

troner med delning l: 100 .samt mekaniskt 

av robust konstruktion med O·ställ
apparaturen kan anslutas ett själv
Geiger·Miillerrör via max. l m. 

registrerar negativa pulser 

en amplitud stiirre än 0,25 V. Utspänning 
yttre förstärkare är tillgänglig från sär

skilt uttag. Maximal räknehastighet hos räk: 

ket för likformigt fördelade pulser är 
1000 pulser per sekund. 

för nätanslutning 

Kanalväljare med tryckta kretsar 

The Telegraph Condenser (TCC) i England 

tillverkar nu kanalväljare med tryckt led
ningsdragning . • Såvitt man kan bedöma av 
översända fotos (se fig.) är kanalväljaren av
sedd endast för en kanal inom band I och en 

inom band III. För omkopplingen ut
en vanlig Yaxley-omkopplare. Troli

är det fråga om en kaskodingång ; rören 
84 och PCF 80 ingåi i kanalväljaren. 

00 

R E LA E R ~äxe~~tröm~~eläel 
Ltkstromsrelaer 

Miniatyrreläer _ Tryckomkastare 

Ingeniörsfirman ELEKTRO-RELÄ 
Maltesholmsvägen 63, Stockholm - Välli/1gby 

Telefone" 385859, 383988 

AB ·STOCKHOLMS 
PATENTBYRÅ 

Zacco & Bruhn 

G .... ndlltI J 8 78 

'Patent 
Varumärken 
H. Onn, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Larfeldt 

M.Jumtnll .. • " S .. ensk. Patentombuds/i,.eningen 

CENTRUM STOCKHOLM 

\ 

Kungsgatan 36 - Tel. 23°970 

OSCILLATOR 
20-200.000 p/s, Sinus- och kantvåg. 

• 
MOTSTAND 

Precisionsmotst4nd. Q,II5 'i.. Typ RPF 

• 
DEKADMOTSTAND 

0-111,1 kO och 0-11,11 MO, 2 ./ •• Typ RD 
e.1 0-100 kO-steg, 0,05 .,.. Typ ROP 

Begär specialprospekt! 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.I. 
Pepparväcen 30, Stockholm - Enskede 

TeL 94 OS 10. 

FLYGVAPNETS SURPLUS 
RADIORÖR 

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

tOO st.yarav so st. olika kr.t t S:-
so " " 2S " " " 

6S:-

INDUSTRIPRODUKTER 
JÖNKÖPING 

\ 
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T EL E F U N K E N prl}senterar 

nya effekttransistorerna 2x OD 604 
i 4 watt förstärkare med låg distorsion 

OC 602 
(OC 604) 

2xOC 602 spez 2xOD 604 N1C 
5/ 881321101 P/5O! 

(2xOC 604spez.) 
(2xOC604) 

Schemat här ovan, som utvecklats av 
Telefunken -la bora torierna, innehåller 
flera intressanta nyheter. Direktkopp
ling tillämpas mellan det mottakt
kopplade effektsteget med transisto
rer 2X OD604 och det likaledes mot
taktkopplade drivsteget. Såväl driv
steg som e!fektsteg går i klass B och 
stabilisering sker gemensamt för 
driv- och effektsteg med ett NTC
motstånd. Med den nya kopplingen 
ernås flera viktiga fördelar framför 
konventionella kopplingar med driv
transformator : 

k 

("lo) 

10 

5 

O 

o Drivtransistorernas strömförstärk
ningsfaktor utövar ingen verkan på 
förstärkningen, varför drivtransisto
rema inte behöver vara speciellt ut
valda för att hålla exakt lika data 

8 
e 
o 

Lägre distorsion i slutsteget 

Lägre viloström i slutsteget 

Högre verkningsgrad (nära 60 B/O för 
hela förstärkaren vid full utstyrning) 

Bättre stabilitet 

l ~mA f Vila ) 

lA 

0.15 II 

lA 

0,15 II 

34 ilA I500~F G.3Y 
.2,-

Belostnlngsreslstons 
Frekvens f . 
Klirrfaktor k 

2 5 2 5 

M.TV.RDEN: 

För en förstärkare enligt det visade sche
mat har följande mätvärden erhållits : 
Känslighet: 50 mV för 50 mW utgångseffekt 
Ingångsimpedans: 1,25 kohm (inklusive 
potentiometer ), 
Effektförstärknlng: 44 dB 
Distorsion: max. 3 ' /, upp till 3,5 W uteffekt 
max. 5 'I. upp till 4 W uteffekt. Se kurvan 
ovan! 
Frekvensområde: 35 HZ-35000 Hz (-3 dB 
fall) 
Total strömförbrukning: vid tomgång ca 
40 mA, vid full utstyrning ca 940 mA 
Verkningsgrad vid full utstyrning (ink!. 
förluster i transformatorer och ledningar): 
60 'I. ' 
Arbetsspänning: 6,3 V 

Begär vår nya katalog 

Fasvändartransformatorn: 

Kärna: El 48 (D yn IV) u t an luftspalt 
Primär lindning: kollekt.orlindnillg 690 
varv 0,17 Cul 
Injel,torlindning: 110 varv 0,17 Cul 

Sekundärlindning: 850 varv 0,17 Cul + 
850 varv 0,17 Cul 
Lindningsföljd: ena sekundärlindning
en, kollektor lindningen, inj ektorlind
ningen, andr a sekundär lindningen 
ISOlering: olj e impregn'erat pappe r 1X 
0,06 mellan lindningarna 

Utgångstransformatorn: 

Kärna: El 60 (Dy n IV), luftspalt 0,1 
mm 
KOllektorlindning: 2X 44 varv 0,8 Cul 
Injektorlindning: 2X 46 varv 0,8 Cul -
LindningsfölJCi ( kollektor lindning, in
jektorlindning 
Isolering: en gång oljeimpr egner ad 
väv mellan lindningarna. 

2 5 103 2 
Effekt 

5 104 

Nm (mW) 
(sekundär) 

DATA FUR O;D 8.04 

Kollektor-
spänning: - 2 V - 2 V 
Kollektor-
ström: -0,02A , - lA 
Basspänning: - 0,20 V - 0,58 V 
Basström: -0,6 mA -60mA 

Kollektorrestspänning 

(vid I k = - l A): ...... .. 22,5° C/W 
Termisk inre resistans': ' - 0,5 V 

Maximalvärden (vid + 45° C): 
KOllektorspänning: . . . . .... -27 V 
Kollektorström: . . .... . . ' . .. . - 2 A 
Förlusteffekt: . .......... . .. 1,3 W 
Spärrskiktstemperatur : . .. . + 75° C 

SVENSKA AB TRÄDLÖS TELEGRAFI 
Stockholm 32 Tel. 452760 
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METRIX "Wobuloseo pe 
typ 230" 

Detta instrument är i första hand avsett 
för visuell trimning av bredbandsförstär
kare. Med hjälp av det inbyggda katod
stråleröret kan HF- och MF-kretsar i te
levisionsapparater, FM-förstärkare och 
FM-diskriminatorer justeras med en nog
grannhet, som är överlägsen alla andra 
metoder. 
Tekniska data: 
Frekvensområde 5-200 Mp/ s. 
Utspänning: 50 mV och 1 mV. 
Utimpedans: 75 ohm. 
Svepbredd: 1-2-5-10 eller 20 Mp/s. 

Linearitet: 10 'I, vid 10 Mp/ s svep. 
Amplitudmodulering: 10 'I. vid 10 Mp/ s 
svep. 

Enkel- eller dubbelspår: Dubbelspår för 
fasjustering. Atergångsspåret kan släckas. 
Frekvensmarkering: Genom anslutning 
av generator, som kan lämna över 10 mV 
(t . ex. Metrix typ 900, 925 eller 936). 
Katodstrålerör: (DG7/6). Diam. 3" . 

Med kontrollrattar märkta: "Bright
ness, Focus, Y-shift, Ph ase, Gain". 

Nätanslutning för: 110-130-160-220-250 V. 

Generalagen t: 

BO PALMBLAD AB 
Torkel ]inutssonsgatan 29, Stockholm Sö. 
JJ . Tel. 44 92 95. 

'-----------------------------------, 

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 
Kondensa torer 
Kristalldetektorer 
Elektronröret och dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Television 
Mätinstrument 
Störningar och störningsskydd 
Kopplingsföreskrifter 

Kronor 4:50 

Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från 

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

Utställningar: 

Göteborg: Kyrkogatan 41. 

Malmö: Rundelsgatan 12. 

~~--------------------------------_/ 
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Transistoriserat oscilloskop 

Pre Ltd. i Cambridge har utvecklat en expe

rimentmodell för ett transistoriserat oscillo

skop med ett 12 V batteri, effekt uttag ca 6 W. 

Anodspänningar 65 V resp. 1,2 V erhålles 

med hjälp av transistoroscillator. Y-förstärka

ren har 32 dB förstärkning och rak frekvens

kurva från 30 Hz till 50 kHz. 

Mottagare för låga radiofrekvenseI' 

En ny superheterodynmottagare för frekvens

ornrådet 10--540 kHz i sex band tillverkas nu 

av Hammarlund Manufacturing Co. i USA. 

Mottagaren, som har typbeteckningen SP-600-

VLF, är avsedd för AM radiotelefoni, tele

grafi, frekvensskiftsmottagning av teletype 

m.m. Också för laboratoriebruk som exakt 

kalibrerad demodulator för låga radiofrekven

ser är mottagaren särskilt lämplig_ Mottaga

ren är nätansluten för spänningar mellan 90 

och 270 V växelström. 
Svensk representant: Firma lohan Lager

crantz, Stockholm. 

Tändkabel för bilavstörning 

Speciella tändkablar tillverkas nu av den av 

General Motors ägda kabelfabriken Packard i 

USA. Den nya kabeln, som benämnes »TVRS 

(Television-Radio Suppressorl Cable», ingår 

i original utrustningen på flertalet av General 

Motors personbilar_ Den uppges vara tillver

kad aven icke-metallisk ledare, vilket lär 

effektivt hind~a elektrisk strålning från ka

beln. 
Enligt »GM-NYTT» (Meddelande från 

General Motors Nordiska AB, Stockholm). 

BERÄKNING och 
KONSlRUKTION 

av elektroniska apparater 

och instrument utföres 

av experter_ 

Produktion i mindre skala. 

Special- Electronie 
Kinmansonsvägen 76, Hägersten 

SCHNIEWINDT 
UKV- och TV-antenner 
ett ledande märke med 6 plus 

• En komplett serie TV - antenner från 
bordsmodell till långdistans 

• UKV I ALL VÅG kombinerad - med in-
byggt åskskydd 

• Högeffektiv förstärkning f.långdistans 

• Utmärkt riktvarkan 
• Stabil konstruktion av högvärdigt 

aluminium 

• Korrosionsskydd - vid större krav 
mad plastöverdrag 

ISOLCO TRADING 
Tranebargsvögen 62 - Bromma 

Telefon 252410 

Försäljning genom grossister 

RADARTEKNIKER 
Ett antal flygtekniker i yrkesgrenen 
elektro kommer snarast att anställas 
vid Kungl. Södermanlands flygflot
tilj, Nyköping. 

Sökande skall inneha god teore
tisk underbyggnad samt flerårig 
praktik av reparationer av radio
eller radarmateriel. Begynnelselön 
876: - kr/månad. 

Sökande, som ej tillfullo innehar 
erforderlig kompentens kan anstäl
las som hjälptekniker för vidare ut
bildning till flygtekniker. lön utgår 
då med 732: - kr/månad. 

Ansökningshandlingar, åtföljda av 
uppgifter om tidigaste tillträdesdag, 
åldersbetyg, skolbetyg och övriga 
handlingar sökanden önskar åbe
ropa, ställes till Chefen för Kungl. 
Södermanlands flygflottilj, Nykö
ping; och skall vara flottiljexpedi
tionen tillhanda senast den 1/10 
1956. 
läkarintyg insändes vid anfordran. 
Närmare upplysningar lämnas av 
Teleingenjören, F 11, tel. Nyköping 
17400. 
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den nya rörvoltmetern "Voltohmyst WV98A" 

från ReA 

Har alla fördelar som den tidigare Voltohmysten. Dessutom: 

• Mycket lättare att avlä8a • Större noggrannhet 
• Enklare att 8köta • Större 'vi8arin8trument (165 mm) 

Växelspänning : 

Likspänning : 
Resistans: 
Impedans : 
Noggrannhet: 
Frekvensområde : 

0-1500 V effektivvärde över 7 områden 
0-4200 V topp-till-toppvärde ÖVer 7 områden 
0-1500 V över 7 områden 
0-1000 Mohm över 7 områden 
11 Mohm för alla spänningsmätningar 
±3% för alla mätområden 
30 Hz-3 MHz vilket utökas till 50 kHz-25O MHz med kristallmätkropp 

R CA - instrument passande varje teletekniskt laboratorium 

TV Svepgenerator TV kalibrator B,atteridriven Batteri prova re Oscilloskop 
WV-37A WO-91 A WR-59C · WR-89A w Ammeter WV8 4A 

ngar 
,uA i 

_ med inbyggda belast- 10 Hz-4,5 MHz för alla kanaler och med inbyggda kristall- för känsliga mätni 

ningar känslighet 21 mY/cm mellanfrekvenser för oscillatorer ' för euro- . inom 0,001-1000 
bild och ljud peiska TV-system 6 områden 

E L E KT R O N I K B O L.A G E.T, .. A B . ~ '. ' 

Barnängsgatan 30 
Mätinstrumentavd. - - .' . 

Stockholm SÖ ' 
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-SURPLUS • 
BBMA 2 volt blyackumulator i 

transparent plasthölje. Lev. utan 
syra ........... .. ... . ..... . ........ . 

Packard-Bell förförstärkare med 
2 st. rör. inbyggd i alumInium-
låda .. . ............... . .. . .... . .... . 

BC-442 Antennreläbox med HF
instrument och keramiskt isole-
r~t relä ......... . ........ . ........ . 

Motorola antenn relä .. . .. . . ........ . 
Miniatyrrelä 3 väx!.. 6 V /2l5 ohm .. 
Kapslad transformator lämplig för 

lågohmig m ikrofon eller pick-up 
DT-1 Drivtransformator för triod 

till 807 i push-pull eller motsva-
rande ............................. . 

MC-3S5 Transformator för anpassn. 
av lågohmig hörtelefon till hög-
ohmigt uttag ... .. .. ...... ........ . 

Enltel hörtelefon, lågohmlg ...... . . 
Hörtelefon 2X2000 ohm .......... . . 
Helpressat aluminiumchassi 5XI3X 

18 cm .............................. . 
Ratt med planetväxel ur Tu-enhet 
Mikroskala med snäckväxel ....... . 
59001 Millen dekalkomanisats ..... . 
IV-66 Voltmeter 0-120 V och O~ V 
Keramisk toppanslutning för t . ex. 

807 ... .. .. .. . . ..... ............ . . ... . 
Kabel 2XO.7S mm' ....... .. . per m . 
Motstånd sats om 100 st. olika vär

den och watta!. (Obs.! ej valfria) 
• per sats 

Roterande omformare: 
Prim. 6 V/ IS A. sek. 400 V/ ISO mA .. 
Prim. 12 V/ I .7 A. sek. 210 V/ 40 mA 
Prim. 13 V / 12 A. sek. 400 V / 135 mA 
Prim. 24 V. sek. 250 V/ 50 mA ..... . 

14:-

19: 50 

19: 50 
9: 75 
7: 50 

2: 50 

4: 50 

l: 65 
2: 95 

14:90 

6: 50 
9: 75 
8: 50 

11: 25 
9: 75 

l: 85 
O: 20 

4: 50 

37:-
18: 50 
39: 50 
19: 50 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, stockholm Sil.. 

Tel. 4492 95. 

r-----------------------------------~, 
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Vi tillverka 
Högspännings
generatorer 2 - 75 KV 

Högspänningsspobr 

HF - drosslar 

UKV---drosslar 

Videodrosslar 

Sug- och spärrkretsar 

Nätstörningsfilter 

Spolar för spolsystem 

Spolar i specialutföranden 

Firma ETRONIK 
Slottsväg. 5 - Näsbypark - Tel. 561828 

LP - besvärligheter 
har väl de flesta med sina långspelande 
skivor. Damm och statisk elektricitet ' är 
svårt för att inte säga omöjligt att få bort 
effektivt. Bästa hjälpen heter 

"DUST BUG" 
som rengör :;;kivan automatiskt medan 
den spelas. tar bort damm och eliminerar 
statisk elektricitet just innan avspelnings
nålen passerar i spåret. Prova själv. 

Pris kr 13: 90 portofritt. 

LEAK-förstärkare TL/lO 10 watt uteffekt 
med Point-One förförstärkare. 220 volt 
växelström. Studiomodell för inbyggnad. 
komplett Kr. 525: -. 

HANDELSBOLAGET TOYMAN 
HÄLSINGBORG 
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KATALOGER 

Richard Hirschmann, Esslingen/ Neckar, Tysk

land, har översänt en broschyr över bilradio· 

antenner, en katalog över FM· och TY·anten· 

ner samt en tidskrift »Die Briicke zum Kun

den» med en del tips för antenn uppsättning 
av UKY·antenner. 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, Stockholm har 

översänt en utförlig katalog, omfattande ger· 

maniumdioder och transistorer hån Telefun· 

ken. Bland nya skikttransistorer märks effekt

transistorer för mottaktkopplade steg 2 X OD 
60.1 för 4 W uteffek~ och en HF·transistor för 

förstärkning upp till 1 MHz. 

AB Scienta, Göteborg, har översänt några 

kataloger från utländska företag. som firman 

representerar i Sverige, bl.a. Imhofs i London 

(apparatlådor, paneler, stativ m.m.), Diplom· 
ingenjör U Knick, Berlin·Nikolassee (lik· 

strömsmätförstärkare, teraohmmetrar och pico· 
amperemetrar), Contraves AG, Ziirich (funk

tionsgivare och servomotorgeneratorer, steg· 

kopplare m.m. ). 

Tower ConstrucUon Co., 'i Iowa,USA har över

sänt ett antal kataloger upptagande mikro· 

vågstorn. 

-RÄTTELSE 

Resemcttagare för mellanvåg med 
åtta transistorer 

I stycklistan på sid. 22 i RT nr 7-8/ 1956 . 

står: T 5 = Germanium Products RD·2525A 

eller General Electric 2N76. Skall vara: T 5 = 
Germanium Products RD·2525A eller General 

Electric 2N78. 

Avstamningsenheter tör U KV 
I!!NGIILSK SURPLUS 

Följande eDgelskiWverkade fabriksnya HF
och blandarenheter för frekvensomridet 
15-21 MUs (3, ..... 15 m) offereras till eD brik
del av urspnmgUga priset: 
1) HF-enhd, typ Zt, 311--20 MHz (11-15 m) . 

Omkopplare för fem på fOrhand fixerade 
fasta frekvenser. 3 rö'r VR65 (SP61). Ut
gångsfrekvens 7-11 MHz. Pris 25: ~ 

%) Hl'-eDhet, typ 25. ~ MHz (8-7.5 m). 
I övrigt lika med typ 24. Pm 25:-. 

3) HF-enhet ~ 26, frekvensområde 65-58 
MBs !~ m), kontinuerligt variabel av
stAmning. 2 rör VRI36 (EFS4) . I ' rör VR137 
(ECU). Utgångsfre~vens 7--i MHz. Pris 
3&1-. 

4) HP-enhet ~p 27. frekvensområde 85-65 
MBz (3.5-5 m), l övrigt' lika med typ 
26. Prls 31:-. 

Alla enheterua. 80m är förs.edda med me
tallh61je med dimensionerna 2S X18X12 cm. 
levereras i originalförpackningar. 
Om alla 4 enheterna beställes är priset 105: -. 

Inwportllrnwan Radio;' Eleklro 
Llndsbergsgat. 4 C, 1 tr_, 'Uppsala. Tel. 403 22. 

ANNONSÖRSREGISTER 

SEPTEMBER 1956 
Sid. 

Alpha AB, Sundbyberg .......... ' 11 
Beja-Produkter, Sthlm-Vällingby . . 16 
Champion, Radio AB, Stockholm 14 

48 
Cosmocord Ltd., England . . . . . . . . 12 
Ediswan-ClIx Radio Components, 

England .. . ..... . ... . . . .......... . 40 
Ela Radio, Stockholm . . . . . . . . . . . . 52 
Ekofon, Ingenjörsfirma, stockholm 12 
Elektriska Instrument AB Elit, 

Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Elektronikbolaget AB, Stockholm 53 
Elektro-Relä, Sthlm-Vällingby .. .. 50 
Elfa Radio & Television AB, Stock-

holm . . ........ . ..... . .. . .... 3, 4, 5 
Etronik, f:a, Näsbypark .......... 54 
Ferner, Erik, AB, Bromma ... . 41, 49 
Forslid & Co AB, Stockholm .... 17 
Gylling & Co, Stockholm . .. . .... 13 
Hermods, Malmö .. . .... . . . . .. ... . . 44 
Impuls AB, Stockholm ......... . .. 47 
IndustriprodUkter, Jönköping .... 50 
Inetra, f:a, Stockholm ............ 47 
Isoleo Trading, Stockholm ....... . 52 
Kungl. Södermanlands Flygflottilj, 

Nyköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Lagercrantz, J., Stockholm. ....... 9 
Netuchil & Co, Kabelwerk, Tysk-

land . . .. ... . .. .. . .. . ................ 40 
Olsson, Carl, Sthlm-Vällingby .... 42 
Painton, Svenska AB, Akers Runö 39 
Palmblad, Bo, Stockholm 48, 50, 52, 54 
PhtUps, Svenska AlB, Stockholm lO, 18 
Radio-Elektro, Uppsala 54 
Reflex, Industri AlB, Stockholm 16 
Reinlus & Co AIB, Stockholm .... 17 
Rlfa AB, Sundbyberg ....... . ...... 45 
Roslagens Elektr. Bolag, Norrtälje 55 
Siemens Svenska AB, Stockholm. . 8 
SIgnalmekano, Stockholm . . .'. . ... . . 50 
Sonoprodukter AB, Stockholm . . 6 
Standard Radio, Bromma . ......... 43 
Stockholms Patentbyrå, Stockholm 50 
Svensk Lagerstandard, Stockholm 14 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, 

Stockholm ......... . . . ..... . ...... 51 
Svenska Elektronrör AB, Stock-

holm .. . ............ .... ........... 46 
Svenska Mätapparater Fabriks AB, 

Enskede .......................... 50 
Svenska Radioaktiebolaget, Stock-

holm ............................ .. 15 
Teknikerskolan, Sala . . .. . . . ....... 54 
Teleapparater, Stockholm . .. ... .. 47 
Teleinstrument AB, Sthlm-Välllng-

by .. . .................. ... .......... 56 
Thellmod, Harry, Stockholm ..... . 14 
TITAN, Ingenjörsfirma AB, Stock-

holm . . .. . ... ............. . ........ 48 
Tonbandslagret, Stockholm . . . . . . 47 
Toyman, Handelsbolag, HIUslng-

u:f::r~~il~p'~· ·Äö; . si~·~kh·~i';; . :: 5: 
Veb Stern-Radlo, Stassfurt, Tysk-

land ....... . . ........... .. .. .... . .. . 44 
Veb-Werk filr Bauelemente der 

Nachrlchtentechnlk, Tyskland .. 16 
WåUgren, Harald, Göteborg ..... . 14 

, 

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

RADANNONSER 
Till salu: Trafikrnottagare B , C , 348 P säl

jes. Svar till "Lågt pris". den , Udn. f . v. b. 

Till salu: Ny. PH. Signalgenerator typ 
G . M. 2883. Svar till " 500: - kr .... den. tidn , 
f. v. b , 

Till salu: Triumph signalgenerator typ 300. 
i förstklassigt skick. Säljes för 150:-. 

Till salu: 2 st. beg. 200 W slutförstärkare 
och 1 st. Mixer bord (förförstärkare). med 
6 st, mikrofoningångar säljes förmånligt . 
Hä~v, till Skansen. te!. 630500. 

\ 

EKNIKERSKO'LAN SALA 

\ 

kommunal skola med statsunderstöd, anordnar l-å riga kurser för ut
bildning av Radio- och Televisionstekniker. e Statlig studiehjälp 
upp till 125 kr/mån. e Rumsförmedling. e Kurser anordnas även för 
Starkströmselektriker (e- o. B-beh.) byggn. tekn. och verkstadstekn. 

. Terminskurser för elektriska montörer (nybörjare). Begär prospekt. 
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(REAs) TV-anten'ner= kvalitetsantenner -- , 

Oöverträffade i k..,alite och effektivitet 

Antenner Uh band I (kanal 4' ny. Nackaslnda~en och Köpenhamn. 

TV-antenn, typ 2 
Vikt halvvågsantenn. Lämplig I trakter med· 
relativt hög fältstyrka, dvs på avstånd mindre 
än ca 10 km från sändaren och i områden med 
låg störningsnivå. 
För mast, fönster och balkongmontage. 
Pris 38:-, 

TV-antenn, typ ::1r 
Vikt halvvågsantenn med reflektor. Lämplig 
i de fall ökad rlktrilngsverkan önskas samt 
för undertryckande av störningar, exempelvis 
tändstö,ningar från bilar på livligt trafikerad 
väg I närheten. 
Förstärkning 2,5 dB 
Pris 72: - mastmontage. 
Pris 82: - balkongrnontage. 

• 

TV-antenn, typ 3Rl 
Dubbelvikt halvvågsantenn me-d reflektor. ~ch 
direktor. Antennen har starkare -l"lktnmgs
verkan än typ ·2R och kan därför effektivt 
undertrycka störande "spökbilder", härröran
de från reflekterade vågor (från järnkonstruk~ 
tioner i byggnader, broar etc.) som infaller i 
annan riktning än riktningen sändare-mot
tagare. 
Förstärkning 5 dB. 
Pris 90:-

TV-antenn, typ 4R2 
Tredubbelt vikt halvvågsantenn med reflektor 
och två direktorer. Denna antenn har stark 
riktningsverkan och ger i maximiriktningen 
ca 7 dB antennförstärkning, vilket betyder att 
den lämnar mer än dubbelt så hög spänning 
som en vikt halvvågsantenn (typ 2) . 
Förstärkning 7 dB. 
PMs 112:-

Extra kraftiga element och 
monteringsrör, universalfäs
te för mastdiameter 25-50, 
dragavlastningsklämma för 
nedledningen. 

En antenn 
l stAllet för tTå 

På samma nedledning ser 
Ni på TV eller lyssnar på 
UKV, detta genom att mon
tera upp en _ 

REAB kombinationsantenn . 
för TV och FM 

ett flertal typer att välja 
på med olika förstärkning. 

Begär specialbrochyr . 

TV-antenner för kanal 5-10 
11 olika typer för mast; 
fönster och balkongmon
tage. 

UKV (FM) antenner 

5 olika 
fönster 
tage. 

typer för mast, 
och balkongmon-

Begär specialbroschyrer. 

Tillbehör 

Allt vad marknaden har att 
erbjuda i master, skorstens_ 
fästen, kabel, fastsättnin'gs
detaljer m. m. 

Begär vår nya 
tillbehGrslista. 

TV-antenn, typ 4R3 
Tredubbelt vikt halvvågsantenn med reflek
tor och tre direktorer. Gel'" 9 dB antennför
stärkning. Lämplig att användas I områden 
med relativt låg fältstyrka, dvs på avstånd mer 
än ca 50 km från sändaren och I områden med 
hög störningsnivå och besvärande reflexioner. 
Förstärkning 9 dB. Pris 13!: -

Två effektiva lånådistansantenner 

I. 
TV-antenn, typ' 2X3R2 
Dubbelvikt halvvågsantenn med reflekt!>r och 
två direktorer I två våningar. Denna antenn 
ger inte mindre än 10 dB antennförstärkning 
och samtidigt en starkare riktningsverkan i ver
tikalled än motsvarande antenn I en våning (an
tenn, typ 4R2). Härigenom minskas störningar 
som Infaller från markplanet, vilket framförallt 
vid stor masthÖjd. ger avsevärt förbättrade mot
tagningsförhållanden. 
Förstärkning 10 dB Pris 256: -

TV-antenn, typ 2X3R3 
Dubbelvikt halvvågsantenn med reflektor och 
tre direktorer i två våningar. Denna antenn 
med i stort sett samma egenskaper som antenn 
typ 2X 3R2 men med 11 dB' antennförstärkning 
är avsedd att användas i områden med mYCket 
låg fältstyrka, dvs på avstånd 50-100 km från 
sändaren och i områden med hög störningsnivå. 
Förstärkning 11 dB. Pris 286: -

För bättre och skarpare bilder, . välj en ER E A Bj TV- antenn 

EREA[J TV-UKV-antenner • NORRT.LIE • Tel.1G811 
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·NYA M .JlTINSTROM·ENT I 

för F M- och TV- service -

l. 

SIGNALGENERATOR typ E-2.00-C 

Typ E-2QO-C är en standard signalgenerator för 
servicebruk samt en utmärkt markeringsgenerator 
tillsammans med svepgeneratorn typ E-400. 

Frekvensområde: 88 kHz - 240 MHz i 9 band 
Inre modulering: 400 Hz 
Moduleringsgrad: O - 100 % 
Noggrannhet: 1 % 

TONGENERATOR typ E - 300 
för både sinus- och kantvågsspänning 

Frekvensområde: 
sinusvåg : 20 Hz - 200 kHz 
kantvåg: '20' Hz - 20 000 Hz samt 4 fasta frekvenser: 

50 kHz, 100 kHz, 250 kHz och 500 kHz 

Utgångsspänriing! 0- 10 V 

SVEPGENERATOR typ E - 400 

för trimning av FM- och TV-mottagare med oscillo
skop. 

Frekvensområde: 3 - 900 MHz i 8 band 
Svep: O - 1 MHz och O - 15 MHz 
Inbyg&d krlstalll<alibrator: 4,5 MHz och 2 MHz 

OSCI LLOSKOP typ ES - 550 

Bredbandsoscilloskop med 5" katodstrålerör: 

Frekvensområde: 10 Hz - 5 MHz 
Känslighet: 4 mY/cm 
Svepfrekvens: 10 Hz - 2 MHz 

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

GENERALAGENTEN 

TE LE I -N ~STR UME NT AB 
Härjedalsgatan 136 - Vällingby - Telefon Stockholm 377150 f. 

~- -
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