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Roterande 'omformare 

I nu Irån lager I lölJande utlöranden : 

Super Converter: 

Utgångseffekt 100 watt. 

Typnr "A 2210 C 5 Ingångsspänning: 6 volt = . 
Utgångsspänning: 220 volt rv 50 p/ s. 

Typnr B 2210 C 5 Ingångsspänning: 12 volt =. 
Utgångsspänning : 220 volt rv 50 p/ s. 

Typnr D 1010 C 5 Ingångsspänning: 115 volt =. 
Utgångsspänning: 115 volt rv 50 p/ s. 

Typnr D 2210 C 5 Ingångsspänning: 115 volt =. 
Utgångsspänning: 220 volt rv 50 p/ s. 

Typnr K 2210 C 5 Ingångsspänning: 230 volt = . 
Utgångsspänning : 220 volt '" 50 p/ s. 

Utgångseffekt 150 watt. 

Typnr B 2215 C 5 Ingångsspänning: 12 volt = . 
Utgångsspänning: 220 volt '" 50 p/ s. 

Typnr E 2215 C 5 Ingångsspänning: 24 volt =. 
Utgångsspänning : 220 volt", 50 p / s. 

Typnr D 2215 C 5 Ingångsspänning: 115 volt '" 50 p / s. 
Utgångsspänning: 220 volt '" 50 p / s. 

Typnr K 2215 C 5 Ingångsspänning: 230 volt =. 
Utgångsspänning: 220 volt '" 50 p / s. 

Heavy Duty 
Super Converter 

Heavy Duty Super Converter. 

Utgångseffekt 200 watt. 

Typnr E 1020 C 5 Ingångsspänning: 24 volt = . 
Utgångsspänning: 115 volt", 50 p / s. 

Typnr E 2220 C 5 Ingångsspänning: 24 volt = . 
Utgångsspänning: 220 volt rv 50 p/ s. 

Typnr K 2220 C 5 Ingångsspänning: 230 volt =; 

Utgångsspänning: 220 volt '" 50 p/s. 

CARTE'R 

MOTOR COMPANY:s 

Magmotor 

Heavy Duty Gen emotor 

tillverkningsprogram omfattar omformare för såväl batteri

drift (5~., 6, 12, 24, 28, 32 och 64 volt) som för nätanslutning: 

Likström till likström: 

Dynamotor 

Magmotor 

Genemotor l Utgångsspänningar: 6 volt-l000 volt. 

Utgångsströmstyrkor: 30 mA-50 amp. 

Likström" till växelström: 

Super Converter. Utgångseffekter 50-150 watt. 

Heavy Duty Super Converter. Utgångseffekter 200-250 w~.tt. 

Custom Converter. Utgångseffekter 300-750 watt. 

Inductor Alternator. 

U~'K~~!!~~iI~T!c~H'!! 
KRONOBERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEL 520685 

Vår nya 130-sidiga katalog 1957 . utkommen. Översändes gratis till inregistrerade firmor. 
Till övriga mot kronor 10: ~ i frimärken. 
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~ S.O .. 
TAG H E A T H:s 
TRIMNINGS-GENERATOR 

i byggsats för TV-mottagare 

En HF-generator med ett frekvensområde från 4 till 
220 Mp/ s. Variabel markeringsoscillator kalibrerad från 
19-180 Mp/ s kristallkalibrator. Svepområdet kontinu
erligt från O-50 Mp/ s. Vidare bör det finnas mojlighet 
att med yttre markeringsoscillator kolla MF-kurvan. 
Alla dessa möjligheter finner Ni hos HEATHs trim
ningsgenerator TS-4. 
Det är en svepgenerator för TV som ingen serviceman 
har råd att avvara, om han skall kunna göra ett snabbt 
och fullgott trimningsarbete. 
Vi stå med nöje till tjänst med ytterligare upplysningar. 

Pris netto Kr. 485:-
5,5 Mp/ s markeringskristall .......... Netto Kr. 14: 50 

10,7 Mp/ s för trimning av FM-mottagare Netto Kr. 28:-

Heathinstrumenten tillverkas endast för U. S. A.-standard 
110-117 volt växelspänning. Om denna spänning icke finns 
tillgänglig leverera vi speCiell autotransforrnator mot tillägg. 

NI FÅR bättre resultat och 
bättre service med 

BUR(iESS 
Världens förnämsta 

instrument- och industribatterier 

1-· , .. d 

Generalagen~: 

ELFA~& ~d1tt,413 
Holländargatan 9 A - Stockholm 3 

Box 3075 
Tel. 240 280 '"":" Postgiro 25 12 15 

Bilaga medföljer deltq nummer 3 



FÖR 2S ÅR SEDAN 

Ur PR nr 5/32 

Om »Sommarens kortvåg» skrev SM5ZE i 
maj numret 1932 av Populär Radio : »Våren har 

kommit, och inom kort är sommaren här med 
sina långa dagar och ljusa nätter. Och med 
sommarens ankomst är den dåliga utlands
mottagningens och de atmosfäriska störningar
nas tid inne på våra breddgrader. Heilsberg, 
som under vinterkvällarna vrålat i högtalarna 
med tordönsstämma, hör man nu knappast i 
hörlurarna, och Daventry's mäktiga vinter
stämma slocknar till en svag andeviskning, 
som försvinner i de atmosfäriska störningar· 
nas oväsen, ia, t.o.m. grannländernas rund
radiojättar bIr lågmälda.» 

»- I des~,a , dystra radiotider vänder sig 
lyssnaren med ,ovilja från sin långvågsmotta

t -

4ii'fi!!t.tG 

Några radiokomponenter från 1932. Från väns
ter: lågfrekvenstransformator, högohmsmot
stånd och utgångs transformator, samtliga av 
tyskt fabrikat »W ei~o». 

Fakta 

gare och börjar ,kasta längtande blickar mot 
de korta vågornas regioner.» 

De europeiska rundradiosändare på kort
våg som på den tiden hördes bäst i Sverige 
var Philips då synnerligen populära kortvågs
sändare i Eindhoven, vidare en tysk sändare i 
Königswusterhausen och en rysk i Moskva. 
Chelmsford i England på 25-meters-bandet 
gick ofta in fint, vidare - åtminstone i norra 
Sverige - danska kortvågssändaren i Lyngby. 
Bland utomeuropeiska stationer kunde man 
räkna med god mottagning på nätterna från 
de många amerikanska stationerna på 19- och 
25 metersbandet. Vidare holländska stationer 

i Bandoeng på Java på 16 m och japanska 
kortvågs stationer i Tokyo på 19 m. Samtliga 
dessa sändare var experimentsändare och byt
te ofta våglängd. 

Olika typer av elektromagnetiska högtalare 
som på den tiden helt dominerade högtalar. 
marknaden beskrevs av ingenjör T Norden
berg i en längre artikel i PR nr 5/ 32. En an
nan artikel i samma nummer, »Likriktare för 
elektrodynamiska högtalare» tyder emellertj.d 
på att även andra högtalartyper började vinna 
terräng. Emellertid var det en nackdel för
knippad med dessa, de fordrade ,strömmat· 
ning för fältmagneten. Man hade på den tiden 
inte tillräckligt kraftiga och säkra permanent
magneter att ta till. 

Under rubriken »Radioindustrins nyheter» 
presenterades en del tekniska nyheter, bl.a. 
kärn bleck för transformatorer från T jernelds 
Radio, Stockholm. AB Nickels & Todsen i 

om 

(GRUnDIG) 
bandspelare TK 5 

fran världens största bandspelarfabrik 

Frekvensomfånget är 50-10.000 p/s. Grundig bandspelare 
TK 5 håller verkligen sina 10.000 p/s. Bandhastighet 9,5 
cm/sek. (3 3,4"), effektförbrukning ca 50 watt, dynamik min. 
40 db. 

Riktpris 

Stockholm hade insänt uppgifter om tyska ut
gångs- och mellan transformatorer. Vidare pre
senterades i detta nummer högohmmotstånd 
av fabrikat J11 eilo, av~edda att , anbringas i 
särskilda hållare. AB Erik Sundberg i Sigtuna 
presenterade en likriktare avsedd för att möj
liggöra drift av likströmsmottagare från 
växelströmsnät och AB Harald J11 ållgren i 
Göteborg, en på den tiden mycket känd firma, 
som sålde radiomateriel, hade för provning 
insänt en del nya komponenter. 

TV-DX 

Genom förmedling av fotograf B Pettersson 
SkilIingaryd har RT fått mottaga uppgifter 
om de ryska TV-sändarna och de frekvenser 
dessa sänder på. Se tab. 1. Effekten för TV· 
sändarna i Riga ooh TalIin är ca 15 kW. Dessa 
två sändare kör varje dag program utom mån
dag och tisdag kl. 17.30-20.00. Söndagar kl. 
17.00-20.00 svensk tid. Sändningar på finska 
språket förekommer söndagar och onsdagar 
kl. 20.00-21.00. Testbild sändes varje dag 
utom måndag och tisdag kl. 14.00-16.00 
svensk tid. 

Mars månad har i övrigt ur DX-synpunkt 
vari t ovanligt tyst. Herr P etterssOn i Skillinga
ryd rapporterar endast några enstaka synkpul
ser från Schweiz och England. Nacka·sända-

, 

Inbyggd permanentdynamisk högtalare. Räkneverk som 
bandindikator, internationell inspelningsriktning, automa
tiskt stopp, magiskt öga. 6" spolar med 2x45 min. speltid 
(vid LP +50 %). Snabbspolning i båda riktningarna: spol
tid 80 sek. Dynamisk mikrofon. 835:-

4 

Rörbestyckning :. EF 804, ECC 81, EL 42, EL 42, EM 85 och 
2 st. torrlikriktare. Växelström 110,)25,160,220 och 240 volt. 

Dimensio~er med stängd ~äska 36x30x21 cm. Vikt ca 
10 kg. 

inkl. mikrofon o. band 

scmoprocl,.kter 
GÖTEBORG - STOCKHOLM MALMÖ 
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En la'gfrekvensgenerator 
, 

från KROHN-HITE INSTRUMENT Co 

som lämnar både sinus- och kantvågsspänning 

0,35 - 52.000" Hz 

Krohn-Hite Instrument Co. tillverkar en lågfrek
vensgenerator, typ 420-A, som lämnar både sinus

och kantvågsspänning över frekvensområdet 

0,35-52.000 Hz. 

Generatorn, som har ett bekvämt format, karakte

riseras av konstant amplitud, lågt brum och låg 
distorsion. 

Vi har levererat denna generator till ett flertal le

dande elektroniklaboratorier 'här i landet och 

samtliga dessa kunder har förklarat sig synnerli
gen nöjda med desamma. 

Data: 
Frekvensområde: 0,35-52.000 Hz, kontinuerligt variabel 
i fem dekadområden. , 
Frekvensnoggrannhet: Kalibreringsnoggrannhet ± 2 %, 
frekvensdriften är mindre än 1 % (även under uppvärm
n~ngst.~de~) och mindre än 0,05 % för ± 10 % ändring i 
natspannmgen. 
Utgångsspånning, sinusvåg: 
Spånning: Max. 30 V, kontinuerligt justerbar och kalibre
rad inom området 0,01-10 V (effektivvärde). 
Amplitud: Konstant ± 1 dB inom hela frekvensområdet; 
amplituden ändras mindre än ± 0,25 dB vid ± 10 % änd
ring i nätspänningen. 
Uteffekt: 25 mW över 1.000 ohm. Kan även levereras för 
stativmontage 100 mW över 1.000 ohm. 
Distorsion: Mindre än 1 % vid godtycklig uteffekt. 
Brum: Mindre än 0,1 % vid godtycklig uteffekt. 
Utgångsspånning, kantvåg: 10 V toppspänning . . 

l' 

GENERALAGENT: 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 136 - Vällingby - Telefon Stockholm ,37 7150 
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Cirka 5000 typer av 

standarddetaljer - specialdetaljer 
tillverkas efter ritning 

Tab. l. Ryska TV-sändare och 
ryska TV-kanaler. 

Rysk TV-
TV-kanal sändare 

Kazan 
Kaunas 
Leningrad 
Moskva 

Frekvens 
(MHz) 

Bild Ljud 
(MHz) (MHz) 

I Minsk 48,S-56,S 49,75 56,25 
Omsk 
Tomsk 
Vladivostok 
Voronesh 

Gorki 
Kalinin 

II Kaluga 58,0-66,0 59,25 65,75 
Kiev 
Tallinn 

. Baku 
Charkov 
Kuibyshev 
Moskva 

III Riga 

IV 

v 

Smolensk 
Stalingrad 
Sverdlovsk 
Tashkent 

76,0-84,0 77,25 83,75 

84,0·92,0 85,25 91,75 

92,0-100 93,25 99,75 

ren har kommit in med varierande styrka, en· 
dast vid få tillfällen har programmet gått ige
nom i sin helhet. 

Nils Eklund i Öttum, ca 2 mil från Skara, 
rapporterar god mottagning den 18/ 3 av dam
ka TV-sändaren i Aarhus på kanal 8 . 

18/ 3 gick danska TV-sändaren i Aarhus på 
kanal 8 in bra i Skara·trakten. Foto: Nils Ek
lund, Öttum. 

FM - DX 

Från Vallby·Salarp rapporterar Ingvar Tu/ves
son troposfärreflexer den 2/3 och 3/ 3. En 
norsk FM-sändare på 87,9 MHz gick då in 
jämte tyska och en ny dansk FM·sändare på 
samma frekvens. Samma dag kom FM-sända
ren i Göteborg in med god styrka, likaså båda 
Stockholms-sändarna. Även några engelska, 
franska och italienska stationer hördes. Sam
manlagt kunde 41 olika UKV-sändare registre
ras kl. 17.00 med antennen riktad mot söder. 
Under senare delen av mars månad har Göte
borgs FM-sändare gått in starkare än FM
sändaren i Malmö. 

Även Tom Eliasson i Norrköping kommer 
med en rapport om troposfärmottagning den 
2/ 3. Bornholms·sändarna gick då in i Norr
köping med full styrka. Sändaren på 94,5 MHz 
var starkare, även Köpenhamns FM-sändare 

.... ELLESENS generalagenter: A. B. Nils Mattsson" C:o, Stockholm Ö 
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mw 
för panelmontage tillverkas av 
en av Tysklands ledande fabri
ker, Milller & Weigert, ur vars 
synnerligen rikhaltiga tillverk
ningsprogram vi här ger några 
typexempel. 

Vridspoleinstrument typ D SO/IS 
eller med vridjärnssystem typ E 
S./83. Rund kåpa av svart press
massa med dimensioner: flänsdia
meter 83 mm och husets diameter 
65 mm. Tillverkas i standard mät
områden från 0-1 V upp 'tlll 0-600 V. 
Inre resistans 1000 O/V, högre re
sistansvärden på beställning. Run
da instrument kunna även erhållas ' 
med en flänsdiameter 65/83, 80/100, 
110/130. 130/160, 160/ 188, 190/ 225. 

Vridspoleinstrument typ DQ .5 för 
likström. infällt montage, Samma 
data som för instrument 1) . Front
panelens storlek .5 X 45 eller 85 X 85 
mm. 

Vridspoleinstrument typ DQ-ts el
ler med vridjärnssystem typ EQ" 
tör infällt montage. Kvadratisk 
svart kåpa av svart pressmassa. 
Vridspolesystem med spetslagring. 
Tlllverkas för mätområden trån 
0-1 mA upp till 0-60 A. Fläns
rnått: 72 X 72, 96 X 96 eller 1l0X llS mm. 

Vrldspolelnstrument typ DHQ-II 
eller med vridjärnssystem typ 
EHQ-IS för infällt montage. Samma 
elektriska data som tör instrument 
typ D SO/63. Stor lättläst skala, skal
vinkel 90° . Frontpanelens storlek: 
72 X 72, 96X 96, H.X1H, 192X192. 

Tidmätare, avsedd för kontroll av 
drifttiden vid olika slag av elekt
riska apparater och anläggningar. 
Utföres med räkneverk upp till 
99.999 timmar. Tidmätaren kan er
hållas i runt utförande med di
mensioner 65/83 mm eller 80/100. 
Den kan även erhållas i kvadra
tiskt utförande med dimensioner 
72X72, 96X96, B.X 14. mm. 

KombinatIonsinstrument med tre 
instrument i samma hölje: volt
meter, amperemeter och frekvens
meter. Flänsens ytterdimensioner 
250 X 96 mm. Volt- resp. ampere
metern av vridjärnstyp. Tungfre
kvensmeter .7-52 Hz. 

* Leverans omgående från lage~. 
Vi sänder Er gärna vår utförliga 

katalog. 

* 
Instrumentens robusta konstruk
tion och prisbIllighet gör dem 
utomordentligt lämpliga för an
vändning l paneler för övervak
ning och drlftskontrolJ. Utöver l 
annonsen angivna typexempel finns 
ett ston antal andra för oUka an
vlndnincsområden. 

INSTRUMENT 

Vridspoleinstrument typ D 50/63 

Vridspoleinstrument typ DQ-96 

Vridspoleinstrument typ DQ-.CS 

Vridjärnsinstrument typ EHQ-96 

Tidmätare 

Kombinationsinstrument 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 230880 
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TYP PEH 139 

• Elektrolytkondensatorer • 
• 
• i aluminiumbägare • 
• 

med lästbult • 
• 
• 
• 

Nu finns även elektrolytkon

densatorer i aluminiumbägare 

med fästbult i botten. Rifa er

bjuder en helt ny serie med 

höga kapacitanser i spänning

ar från 12 V till 350 V i bägare 

med 50 mm diameter för an

vändning i glättningsfilter, för 

reläfördröjning etc. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

, 

PEH 139 har en specialkonstruerad, 
kontaktsöker nitförbindning mellan till
ledningarna från kandensatorlindan 
och lödtabbarna i lacket. 

PEH 139 levereras med yttre iso
lerhylsa av plast, isolermutter och iso
lerbricka, så att kondensatorn kan 
monteras bekvömt öven i apparater 
dör chassit har annan polenhet än 
kondensatorns minuspolo 

Motsvarande utfärande finns även i 
bögare med 25 och 35 mm diameter -
typ PEH 133. 

I formatet 50 0x1oo mm iiIIverkas bi.a . 

12.000 p.F 12 V 

7.500 p.F 25 V 

6.000 p.F 35 V 

3.500 p.F 50 V 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Telefon Stockholm (010) 262610 Ulvsunda 1 

ETT L M ERICSSON.FORETAG 

gick in, likaså FM-sändaren i Göteborg. Den 
senare dock endast med styrka 2-3. FM-sän. 
daren i Bornholm har för övrigt varit hörbar 
praktiskt taget varje dag under senare hälften 
av mars. 

RT efterlyser TV -DX
rapporter 

Under det närmaste året med utpräglat sol
fläcksmaximum kan TV-DX-are göra en fin 
insats i vetenskapens tjänst genom att inrap
portera sina iakttagelser till RT, som bearbe
tar och publicerar dylika rapporter under 
rubriken TV-DX-spalten. Införda bidrag ho
noreras. 

Man vet f.n . rätt litet om de sporadiska 
E-skikten, deras förekom st, tillblivelse, var
aktighet och omfattning eller om de har nå
got samband med solfläckscykeln_ Mycket ty
der på att något sådant samband inte existe
rar, men säkra bevis härför saknas_ TV-DX-are 
kan genom regelbundna iakttagelser rörande 
långdistansöverföringar företrädesvis på de 
lägre UKV-frekvenserna, TV-kanalerna 2- 4 
ge viktiga bidrag bl.a_ till denna frågas lös
ning: 

Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer eller diSkuSsionsinlägg 
från våra läsare_ De åsikter som fram
föras står helt för vederbörande in
sändares räkning. 

En antennuppsättares vedermödor 

En dag gick jag här i Linköping med blicken 
lyft mot den härliga blå himmeln. När hem
met i hyreshuset skymtade i blickfånget slog 
mig plötsligt en tanke. 18 stycken hyresgäster 
och ·endast 6 stycken skorstenar. Fatalt med 
tanke på Uffe, Unkas och den historiekunnige 
Boman. Dvs. ur den synpunkten att när Norr
köping får sin TV-sändare så måste man upp 
med skapliga antenner här i stan, om ej an
nat så för det sociala anseendet och kreditens 
skull. 

D en som kommer först på taket får den 
bästa skorstenen, vare sig han har TV-motta
gare eller ej, tänkte j-ag. Sedan vandrade tan
karna till VM i bordtennis med diverse japa
ner som stockholmarna fått avnjuta i sina titt
skåp. Japanen Yagi var inte med i VM men 
han uppfann en kratta till antenn som nog 
skulle passa fint på husets bästa skorsten. 
Nedledningen från denna 'antenn skulle sedan 
sluta inne i min lägenhet, i bästa fall i en 
mottagare, i sämsta fall i tomma intet. Hu
vudsaken var att skorstenen var upptagen före 
den allmänna rusningen. 

Nu gällde det att handla snabbt! Av tak· 
tiska och experimentella skäl var det bäst att 
börja från botten. I detta fall med en FM
antenn för program II, T.V. (=tills vidare) 
avsedd för Nackasändaren. Ekonomin , hade 
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allicrafters för 
am's av H A L L I C R A F T E R S 

VÄLKÄNDA MOTTAGARE 
presenteras här ett urval. 

OBSERVERA VÅRA PRISER! 

SX-101 
Dubbelsuper, 15 rör, S-meter, 100 kc kalibreringskristall, antenn

trimmer, variabel bandbredd, känslighet 1 ",V eller bättre på alla 

band, 160, BO, 40, 20, 15, 11-10 metersband, tee-notchfilter"gram-

mofonuttag. 

S-8S, S-86 
7 rörs trafikmottagare, bandspridning, BFO, tonkontroll, störnings

begränsare, hörtelefonuttag, inbyggd högtalare, S-85 levereras för 

105/125 V växelspänning, S-86 allströmsutförande. 

Pris kr. 730:-

S-38D 

Pris kr. 2.33 S:':'" 

Allströmsmottagare för DX-ing, och nybörjare bland amatörer, 

bandspridning, 4 rör + likriktarrör, 5-tums högtalare, 105/125/220 V. 

SX-100 
Dubbelsuper, bandspridning för amatörbanden, 100 kc kalibre

ringskristaII, antenntrimmer, S-meter, variabel selektivitet, sid

bandsväljare, tee-notchfilter, 105/ 125 V AC. 

Telefon 
Växel 63 07 90 

" Pr'is kr. 1.7 9'S :-

Vi utföra även service å H A L L I C R A F T E R S mottagare 

Generalagent: 

* FIRMA Johan Lagercrantz * 

RADIO OCH TELEVISION - NR 5 - 1957 
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PRECISIONSFREKVENSMETER 
100-10000 Mp/s 

KALIBRERINGSNOGGRANNHET 
0,002 % med 5 Mp/s kristallkontrollpunkter. 

INTERPOLERINGSNOGGRANNHET 
0,03 % eller bättre mellan 5 Mp/s kontroll· 
punkter. 

GRUNDTONSOMRÄDE 
FOR HETERODYNOSC. 
500-900 Mp/s, direktavläst utan tabeller. 

KRISTALLKALIBRERING 
5 och 50 Mp/s. 5 Mp/s kristall, temp. kontr. 

PRO precisionsfrekvensmeter typ 504 är en flexibel 
frekvensstandard med häg känslighet. 
Typiska användn ingsområden är inom produktion, 
laboratoriearbete och fältprov av sändare och 
mollagare, trimning och kalibrering, signal gene
rotorkalibrering. 
Oella instrument är idealiskt för precisionsfrekvens
mötningar på mikrovågsfrekvenser, där största 
noggrannhet erfordras. 
l<lystroner, traveling wave tubes och andra mikro
vågsoscillatorer kan indikeras på katodstråleröret 
för signalrenhet och brusfrihet. En signal av exakt 
känd frekvens är tillgänglig vid HF utgångskontakt. 

POLYTECHNIC RESEARCH 
A DEVELOPMENT CO. INC. 

Generalagent i Danmark, Finland, Norge, Sverige 

SIVERS LAB ~:~:;c:~:~!f~ 
1el.198633 

nämligen tillåtit inköp aven FM-mottagare. 
De s.k. taktiska skälen är att man får lov att 
vänja hyresvärden innan man smäller upp den 
verkliga skrävel antennen, men tanke på det 
sociala anseendet, i sådär 2 till 4 våningar 
med 18 element i varje och med en förstärk
ning på omkring 24 dB. 

Som synes har författaren studerat såväl 
Radioteknisk årsbok för 1953-54 som RT: s 
radiohandbok och givetvis RT och behärskar 
därför vokabulären. Dessutom förekommer 
mera populärvetenskapliga skrifter såsom Al
lers och Damernas värld i huset. Ur de sist.
nämnda skrifterna kan man inhämta hur frun 
skall skötas så att hon ej inverkar fördröjan
de på experimenten. En sak som hobbyfolk 
ofta förbiser! 

Nu började ett intensivt »tänkande». An
tennimpedans, matarledningsimpedans, motta
garens ingångsimpedans. Ur RT:s radiohand
bok 1956 fick man utan tänkande fram en 
skaplig antenn med t:== 300 ohm, dvs. samma 
som FM-mottagarens. Matarledning modell 
»lakritsrem» beslöts avskaffas. Den ofärgade 
är helkassa, sa en s.k. goq vän. Då det var mera 
månad än pengar kvar, så blev det den billiga 
bandkabeln i alla fall. Den bör i alla fall gå 
bra inomhus. 

Sen blev det frågan om materialet i dipo
ler,' reflektorer och direktorer. De ska vara 
aluminiumrör, sa en expert och det står i 
RT:s radiohandbok också för den delen. Men 
varför aluminium och rör. Jo, sa han: Du för
står högfrekvensen går i ytan och det måste 

vara en god ledare. Går i ytan, tänkte jag, men 
där ligger ju aluminiumoxiden och den är en 
synnerligen god isolator. 8 mm rostfria stål
rör var det enda som fanns kvar i skrotförrå
det så det tar jag och provar med. Där har 
man ju en relativt god ledningsförmåga i 
ytan. Eller har man inte det? 

Sen är det rördiametern. Hur stor skillnad 
blir det om man för 96,6 MHz har t.ex. 8, 10, 
12 mm? Är impedansen för en hopvikt dipol, 
utan direktorer och reflektorer, 240 eller 300 
ohm? Hur inverkar reflektorn och direktorer
na på impedansen? Om man skulle få för sig 
att mäta antennimpedansen, kan man i så fall 
göra detta på ett enkelt sätt? 

En icke lättlöst fråga är hur man lämpligast 
fäster en mast (ca 5 m hög) på en vanlig 
standardskorsten. 

(AWB) 

Svar på de flesta av dessa frågor gavs i en ar
tikel i nr 4/ 57 av V Lumila om dimensione
ring av TV- och FM-antenner. Stålrör går 
mycket väl att använda i stället för rör av 
aluminium. Rördiametern inverkar på anten
nens slankhetstal, vilket i sin tur påverkar an
tennens längd. Se Radioteknisk Årsbok 1952/ 
53. För enklare antennsystem är det dock 
tämligen likgiltigt om man tar 8, 10 eller 12 
mm rör. Fastsättning av antennmaster vid 
skorstenar underlättas om man · använder s.k. 
skorstensjärn ; de flesta radiohandlare har så

dana don att sälja. 
(Red.) 

ALPHA vippslrörnslallare 

ALPHA VIPPsTRÖMsTÄLLARE 

finns i flera olika utföranden. Den avbildade typen, 
för 2 A 250 V, utföres dels som 2-polig strömställare, 
typ 2724, och dels som l-polig tvåvägsomkopplare, 
typ 2827. Den har momentbrytning, är försedd med 
dubbel isolering för manöverarmen och är godkänd 
av SEMKO för användning enligt montagegrupp B 2, 
alltså högsta isolationsklass. 

Bland vippströmställarens goda egenskaper kan föl
jariC!le nämnas: lödanslutningen göres direkt på kon
taktfjädrarnas förlängning. Förspänningen på kontakt
fjädrarna kan ej oavsiktligt ändras. Förutom förnick
lad metallvipparm kan strömställaren erhållas med 
vipparm av fenoplast. 

AKTIEBOLAGET ALPHA 

10 
i 

gedigna och driftsäkra 

/ 

ETT LM ERICSSON FÖRETAG 
Sundbyberg Tel. 282600 
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OSCILLATORER 
O~008 Hz-10 MHz 
Hewlett-Packard, pionjär på den nu standardiserade RC-kopp

lade oscillatorn, erbjuder i dag 11 stabila, bredbandiga RC

oscillatorer som täcker alla frekvenser från 0,008-10.000.000 Hz. 

Varje instrument är en kvalitetsapparat i precisionsutförande 

som garanterar Er högsta stabilitet, störningsfri funktion under 

lång tid samt bekvämt format och brett frekvensområde. Kort

fattade data anges här; kontakta oss för erhållande av kompletta 

detaljer eller demonstration. 

Instrument I I Användning Frekvensom,råde 

-h P- 200 AB Tonfr ekvensmä tningar 20-40.000 Hz 
-hp- 200 CD Tonfrekvens och ultraljud 5-600.000 Hz 
-hp- 200 J InterpOlation, frekvensmätn. 6-6.000 Hz 
-hp- 200 T Fjärrmätn., bärfrekvensprov J.!So-100.000 Hz 

-h p- 201 C Högkvalitativa tonfrekvensmätn. 20-20.000 Hz 
-hp- 202 A Lågfrekvensmätn. 0,008-1200 Hz 
-hp- 202 C Lågfrekvensmä tn. 0,5-50.000 Hz 
-hp- 205 AG Högeffektprov, förstärkningsmätn . 20-20.000 Hz 
-h p- 206 A Högkvalitativa, noggr. tonfrekv.-mätn. 20-20.000 Hz 
-hp- 207 A Tonfrekvens-sveposcillator 20-20.000 Hz 
-hp- 233 A Bärfrekvensoscillator 50-500.000 Hz 
-h p- 6S0 A Bredbandiga videomätn. 10 Hz-10 MHz 

l av 11 berömda -hp- oscillatorer: 

-hp- 200 CD, 5 Hz - 600 kHz 
Den tonfrekvensoscillator i preci
sionsutförande som säljes mest i 
U. S. A. Erbjuder högsta stabilitet, 
konstant utspänning, pålitlig år ef
ter år, 5 områden, frekvenssvar ± l 
dB, distortion mindre än 0,5 0/0. 
Kompakt, väger knappt 10 kg. 300 0 

logaritmisk skala. Mer än 1500 mm 
skallängd. 

-hp - 200 A Lågfrekvens
funktionsgenerator 

Ensamrepresentant för Sverige: 

Bekväm, synnerligen stabil, mång
sidig generator av transient-fria 
provspänningar från 0,008-1200 Hz 
i fem band, distortion mindre än l 0/0, 
alstnr sinus-, triangel- och fyrkant
våg. 30 V toppspänning, frekvens
kurvan rak inom 0,2 dB. 

ERIK FERNER 

RADIO OCH TELEVISION - NR 5 - 1957 
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Utspänning 

1 W / 24,S V 
160 mV/ 20 V obelastad 
100 mW! 10 V 
160 mW el. 10 V över 600 

ohm, 20 V obelastad 
3 W / 42,S V 
20 mW/ 10 V 
100 mW/ 10 V 
SW 
+ · 15 dBm 
160 mW/ 10 V 
3 W / 600 ohm 

I IS mW/ 3 V 

-hp- 650 A Test-oscillator 
Ger snabb och noggrann inställning 
från 10 Hz-10 MHz. Extremt stabil; 
utspänningen rak inom l dB av fullt 
mätområde. Utspänningen variabel 
mellan 0,00003-3 Volt. Utgångsim
pedans 600 ohm. Ingen nollställning, 
ingen justering under användningen. 
Attenuator för utspäningen, inbyggd 
rörvoltmeter. 

Björnsonsgatan ' 197, BROMMA 
Tel. 377700, 374277 

Il 
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TELETEKNIKER 
Marinverkstäderna i Karlskrona ledig
förklara härmed vid elektroverkstäder
~as televerkstad tre befattningar såsom 
tekniker i lönegrad Cg 15 (begynnelse
lön f.n. 876 kr/ mån. ; enligt föreliggan
de lönereglering ca 912 kr/ mån.), varav 

A. en vid radarverkstaden 

för utförande av avprovning, kontroll 
och slut j ustering av radarmateriel, 

B. en vid telefonverkstaden 

för utförande av kontroll-, installations
och servicearbeten å telefonanläggning
ar (såväl manuella som automatiska) 
och 

C. en vid radio verkstaden 

för utförande av installation, avprov
ning och slutjustering av radio- och för
stärkaremateriel. 

Sökande bör ha examen från tekniskt 
institut eller motsvarande utbildning 
samt flerårig väl vitsordad praktik inom 
resp. arbetsområden. 

Till Marinverkstäderna, Örlogsvarvet, 
Karlskrona, ställd ansökan, åtföljd av 
meritförteckning och betygsavskrifter 
jämte de övriga handlingar sökande 
önskar åberopa ävensom uppgift om 
tidigaste tillträdesdag, skall vara in
kommen till Personalkontoret, örlogs
varvet, Karlskrona, senast den 20 maj 
1957. 

FRACARRO 

~ 

"ETTAN" 
i 1/4 nato 
storlek 

FRACARROs-master för radio 
och TV-antenner etc. är u t
förda i fackverkskonstruktion 
med tvärsektion 140X 140 mm 
och max. höjd 23 m. Vikt 28 kg. 
FRAC CARO teleskopmast 12 
m., vikt 26 kg. och 18 mi vikt 
32 kg. 
FRAC CARO tillverkar även 
TV-antenner, antennförstärk a
re för TV samt kompletta cen
tralantenn~ystem för TV. 

Koaxlal- och bandkabel. 

LITESOLD 
ett "ESS" bland lödverktyg, 
med snabb uppvärmning, låg 
effektförbrukning, små dimen
sioner, hög verkningsgrad. 
LITESOLD tillverkas i effekt
storlekarna: 
10 W LITESOLD-ETT A 
20 W LITESOLD-TV AA 
25 W LITESOLD-TREA 
30 W LITESOLD-FYRA 
35 W LITESOLD-FEMMA 
Alla modellerna lagerföras för 
6, 12, 24, 28, 36, 110 och 220 volt. 
Till de olika modellerna finnas 
värmeSkydd och lödställ. 
LITESOLD användes av Ar
men , Marinen , Flygvapnet, 
statliga och kommunala insti
t utioner och teleindustrin. 
Ater fö rsäljare an tagas. 

Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74, Stockholm Va. 

Tel. 33 26 06. 
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Här ser man den rätt blygsamma kameraut
rustningen i »reseledarkupen» på tåget. Den 
upptagna bilden återges av TV-mottagare 
uppmonterade i de olika vagnarna i tågsättet. 

TV på tåg 

Pre Ltd i Cambridge har nyligen introducerat 
en TV-anläggning avsedd att monteras på tåg 
och avsedd att u tnyttjas för att underhålla 
tågresenärerna. I första hand har man tänkt 
sig att anläggningarna skall bli till glädje 
vid studieresor och andra gruppresor och tan
ken är att reseledare skall kunna peka ut 
sevärdheterna som man passerar och fortlö· 

Två TV-mottagare är uppsatta i de olika vag
narna så att alla resenärerna bekvämt kan se 
programmet. 

Kameran kan rik
tas genom föns t
ret varvid resele
daren kommente
rar de sevärdhe· 
ter man passerar. 

•• 
Antiigen en riktig 
nybörjarbok i radio 

byggboken 
av JOHN SCHRÖDER 

KAPITELRUBRIKER I 
Radion som hobby O Verktyg för radio
bygge O Lödning och lödverktyg O Fre
kvens och våglängd O Motstånd O Kon
densatorer O Att beräkna och linda spo· 
lar o Om schemer och schemasymboler 
O Vi bygger en kristollmottagare [J Nå
got om antenner O Att förstärlr.a signaler 
O Vi bygger en tronsistorförstärkare [J 
Vi bygger en lokalmottagare O Schema 
med variationer O Vi bygger en tiptop 
reseradio 

En radwbok, latt/attlillt akri~en 
oek 100 % praktiak, doek med 
tittl"U ut mot radioteknikena 
teoretiaka bakgrund. 

Pris 13: 50 (inb. 16:-) 
NORDISK ROTOGRAVYR 

Stockholm 21 

med högre effekt 

den perfekta 
lödpennan 

- strömsnål men har ändå 
tillräcklig värmekapacitet. 

- uPPl1år full lödvärme på 
c :a 1 minut. 

- synnerligen hållbar på 
grund av enkel och robust 
konstruktion. 

- utbytbara spetsar med 
gooa lödegenskaper och 
lång livslängd. 

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

- lagerföres i olika model
ler för 6, 9, 12 eller 18 watts 
effekt_ 

Ring eller skriv oss 
för närmare detaljer . 

HÖRAPPARATBOLAGET 
Kungsg. 29. T el. 23 1 7 00. 

S tockholm C. 
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begrepp för god kvalitet och service 

'COLVERN 

• 

, 
och BICKSTROM 

• lägg detta på minnet om COLVERN potentiometrar: • 

• • 
CLR 2000 ny preci
sionspoten tiometer 
i miniatyrutförande 

COLVERN Wire Wound preclsionspotentlometrar 
används I all elektronisk apparatur, där nog
grannhet och kvalitet är den viktigaste fal<torn. 

Linjära precisionspotentiometrar: 

SERIE 6500 med linjär noggrannhet 
2000 
7300 
8300 
8500 
9100 

Sln-Coslnuspotentlometrar: 

. . . . ± l 'I, 

.... ± 0,5 'I, 

... . ± 0,1 'I, 

.... ± 0,1 'I, 

.... ± 0,05 'I, 

.. .. ± 0,04 'I, 

SERIE i~gg med noggrannhet :: ::::::: : :: ~ ~ :~: 
8600 ..... . .. .... ± 0,5 'I, 
9600 ............ ± 0,1 'I, 

Hellcalpotentiometrar: 

SERIE 2400 10 varv, linjär noggrannhet ± 0,5 'I, 
2500 10- " " " ± 0,2 0/o 
2600 l till 20 varv linjär noggr. ± 0,1 'I, 

Angivna noggrannheter är standard och vid spe-
ciaibeställning kan ännu bättre toleranser er
hållas. 

• • • 
• • 

• • 
• 

l. Tillverkade för den noggrannhets
klass som uppges (ej utsorterade). 

2. Det uppgivna linjaritetsvärdet gäller 
varje punkt på motståndsbanan; ej 
som genomsnittlig procent av totala 
motståndsvardet. 

3. COLVERN potentiometrar kan fås 
med olika grader av olinjär kurvform 
samt med blandad linjär och olinjär 
kurvform. 

4. COLVERNS nya potentiometrar CLR 
2000 kan även levereras med toro
dial lindning. 

5. Alla COLVERN precisions-potentio
metrar och 2600 av helicaltypen är 
kullagrade med genomgående axel. 

6. Ni kan få COL VERN potentiometrar 
med s. k. servomontering för motor
drift eller med axel för manuell 
kontroll. 

7. COLVERN potentiometrar kan i stor 
utsträckning fås från lager i Sverige. 

8. Begär vår nya COLVERN katalog 
(på engelska). Vi sänder den gratis 
och står för övrigt till tjänst med 
alla upplysningar om potentiometrar. 

• Generalagent för Sverige: 

AB GOSTA BI~KSTROM 
Ehrensvärdsgatan 1-3 - STOCKHOLM K - Tel. väx. 540390 
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ENGEL-LÖTER 
Sveriges mest sålda lödpistol 

Engel löd pistol är genom sitt behändiga 
och väl avvägda format idealisk för de 
flesta lödningar. 

Lödpistolen är försedd med i handtaget 
inbyggd transformator och strömbrytare. 

Uppvärmningstid endast 5 sekunder. 

Lödspetsen är tillverkad aven special
legering som ej oxiderar. 

Engel lödpistol finns i två utföranden 
60 och 100 Watt. 

UNIVERSALINSTRUMENT 

för 100000 ohm pr Volt 

SIMPSON 
Modell 269, 

med 33 mätområden 

Ett ultrakänsligt instrument för de hög
sta anspråk. Idealisk för spänningsmät
ningar av högresistiva kretsar - .TV
mottagare - och andra elektroniska en
heter. Instrumentet är i kompakt och 
robust utförande försedd med stor skala, 
lätt att avläsa. Med endast en omkopp
lare väljes de olika mätområdena. 

AB CHAMPION RADIO 
Rörstrandsgat. 37, STOCKHOLM. Tel. 227820 
Södra vägen 69, GÖTEBORG. Tel. 200325 
Regementsgatan 10, MALMÖ. Tel. 976725 

Den senare modellen är försedd 
med inbyggda lampor som bely
ser lödobjektet. 

Pris: 

modell 60 220 V ............ 54:-
60 110/220 V 60:-

100 220 V ...... .... .. 76:--
100 110/220 V ........ 82:-

S täll till di to .... 2:10 

Mätområden : 
Likspänning: 6 lägen 0-4000 Volt, käns
lighet 100000 ohm pr Volt. 

Växelspänning: 5 lägen 0-800 Volt. 

Lågfrekv. spänning (output): 4 lägen, O-
160 Volt. 

Volymnivå·i dB: 4 lägen, -12 + 45,5 dB. 

Resistans: 6 lägen, 0-200 M-ohm. 

Likström: 7 lägen, 0-16 ampere, lägsta 
område 0-16 mikroampere. 

Dimensioner: bredd 185 mm, höjd 150 
mm, djup 75 mm. 

Pris: 555:
Beredskapsväska: 65:-

pande ge resenärerna informationer om resan 
detaljer, och genom olika former av under 
hållning hålla uppe humöret på resenärerna 
I anläggningen ingår ordinära 17" mottagare 
som installeras två stycken i varje vagn. Ge 
nom att mottagarna placerats en i varder, 
änden på vagnen kan alla passagerarna 
vagnen följa programmet. 

I England lär dessa »TV·tåg» ha slagit myc· 
ket väl ut. 

Vad Ni hör veta om ... 
(For's, fr. sid. 28) 

tillverkningen. Produktionen löper lekande lätt 
och maskinerna bollar med stora karosser och 
tunga· motorer som om de vore vantar (se fig. 
8) - helautomatiskt, utan direkt mänsklig 
tillsyn. 

Operationsanalysator, statistik
maskiner m. m. 

Det är fel att tro att automationen och instru· 
menten i dess släptåg bara skulle medföra 
krassa materiella fördelar. Innan vi slutar 
denna artikel skall vi betrakta en företagsle· 
dare eller varför inte en statsman i färd med 
att fatta ett viktigt beslut på grundval av vissa 
informationer han erhållit. Dessa kan vara av 
hundratals, ja, tusentals olika slag, från otaliga 
i och för sig obetydliga detalj uppgifter till 
rapporter om skeenden och förlopp av mer 
eller mindre uppseendeväckande art. De har 
alla en gemensam nämnare: de berör samtliga 
på något sätt de förhållanden om vilka före· 
tagsledaren eller statsmannen skall fa~ta sitt 
beslut. Det är inte lätt för honom eller någon 
människa att ur denna mångfald av fakta sila 
fram det väsentliga. 

Konsten att se vad som sker i vad som synes 
ske är bara förunnad ett fåtal stora andra -
och dessa sitter inte alltid på chefsposter. Men 
det råder inget tvivel om att en elektronhjärna 
kan ställas i ordning som hjälper människan 
med den konsten. Vare sig vi kallar den »ope· 
rationsanalysator», »statistikmaskin» eller nå
got annat kommer den att på bråkdelen aven 
sekund kunna sortera, sammanställa, utvärdera 
och rapportera innebörden ur olika synpunk
ter av miljontals informationsimpulser. 

Vad tillkomsten av sådana maskiner - de 
finns redan till stor del färdiga - kommer 
att betyda för människan i hennes besvärliga 
tillvaro, har vi väl ännu inte fått riktigt klart 
för oss. Men ett är säkert och det är att dessa 
automationens möjligheter inte får undervär
deras. 

JAN BELLANDER 

TV - mottagaren 
• Konstruktion 
• InstaRation 
• I Verkningssätt 

224 s. + bilagor. 
Pris 18:50 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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Bästa IDasten • 
PERMA-TUBE 

IDastror 
med Vinsynite-finish 

PERMA-TUBE maströr tillverkas av ett 
för TV -master speciellt framställt stål med 
utomordentliga egenskaper. PERMA-TUBE 
maströr tål därför hårdare belastning och 
större påfrestningar än andra maströr. 

PERMA-TUBE maströr är skyddade mot 
korrosion genom en ny, patenterad metod 
och helt rostsäkra. Efter fosbondering in
och utvändigt är rören överdragna med 
aluminium-pigmenterad specialplast, som 
effektivt skyddar mot starkt saltmättad 
havsluft liksom mot svavelsyrlig skorstens
rök och frätande tjärämnen. Rörens siden
glänsande finish förändras ej. 

PERMA-TUBE maströr finns i två läng
der, 1,5 m och 3 m, skarvbara inbördes. De 
finns i två grovlekar, 11/," o. 11/2" diam. 

Lätt att skarva 
PERMA-TUBE maströr sam
manfogas lätt med ett en
kelt handgrepp till önskad 
masthöjd. 

Läs här 
provningsanstaltens utlåtande! 

Maströr av skilda fabrikat, som vid 
provningsanstalten American So
ciety for Testing Materials utsatts 
för besprutning med sedtlösning un
der 60 dygn. Perma-Tube (nr 4) 
är lika fint som före provet! 

Dessa rör har legat 30 dagar i 
3,3 % sedtlösning. Proverna 1-3 är 
svårt angripna, galvaniseringen är 
fullständigt bortfrätt och svår grav
rost har gjort rören porösa. Perma
Tube-röret (nr 4) är oförändrat_ 

PERMA-TUBE maströr PERMA-TUBE maströr 
med diameter 1%" med diameter lY2'" 

Best.-nr I Längd I Riktpris Best.-nr I Längd - I Riktpris ·· 

A5-1252 I 1,5m I 11:50 A5-1262 I 1,5m I 13:-
AS-l 253 3 m 21:- A5-1263*) 3 m 24:-
OJ Finns ö"en i extra lätt utförande med raka ändar för montering på rotor. 

Best.-nr. AS-1263RX. Riktpris 19: SO. 

Celler(lI(l~ell t 

TV 
på högre nivå med 

PERMA-TUBE 
telesl{op
master 

PERMA-TUBE teleskop mast 
är utförd av samma förnäm
liga specialstål som PERMA
TUB E maströr och har samma 
beständiga finish som dessa. 
Masten levereras färdig med 
sektionerna inskjutna i var
andra klar;:t att skjutas upp till 
mastens fulla höjd. Masten är 
lätt att montera, tack vare de 
lås ringar som medlevereras 
och med vilka sektionerna lå
ses i önskat läge under arbe
tets gång. Med teleskopmas
terna levereras dessutom till
hörande stagringar och låsbult. 
Masten finns i längder om 9 m, 
12 m och 15 m. Hopskjuten är 
masten 3 m lång_ 
Diametern på övre sektionen 
11/,"_ Okar med 1/," för varje 
sektion. Undre sektionen hål
ler således 13/," på en 9 m 
mast, 2" på en 12 m och 21/," 

på en 15 m hög mast. 

Gör själv 
detta prov! 

Placera ett 3 m Perma-Tube mast
rör med 1 %" diameter och 1 ,65 mm 
godstjocklek så att endast kortast 
möjliga ände har stöd på varje 
sida. Ställ Er därefter själv på rö
ret. Obs. hur obetydligt det sviktar! 

PERMA-TUBE teleskopmaster 

Bes!.-nr I Längd I Riktpris 

AS-T30 9m 

I 
110 -

A5-T40 12 m 145 -
A5-T50 15 m 195 -

Göteborg A B G Y L L I N G & C O Malmö 
Husargatan 30-32 östergatan 'Il 

Tel. 175890 Stockholm Landonviadukten Tel. 449600 Tel. 70720 
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Växelströmsrör 
Allströmsrör 
Batterirör 
Indikatorrör 
likriktarrör 

Bildrör 
Kamerarör 
Oscillogralrör 

Rör för radio- och TV-sändare. 
Rör för högfrekvensvärme 
Magnetroner för radar 
likriktarrör 

Gosfylldo likriktarrör 
Thyratroner 
Ignitroner 

Fotoceller 
Små thyratroner för 

relä-utrustningar 

"Special quality"-rör 
Dekadräknerör 
Förstärkarrör 
Ko II ko todrör 
likriktarrör 
Motstå ndsrör 
Spännings-stabilisatorer 
Termokors 
UKV-rör 
Klystroner 
Geiger-Muller-rör 

Germaniumdioder 
Transistorer 
Selenlikriktare 
Voristorer (VDR-motstånd) 
Termistorer (NTe-motstånd) 

Precisionsmotstånd 
Ytskiktsmotstånd 
Trådlindade motstånd -

Kolpotentiometrar 
Trådlindade potenti.ometrar 

Keramiska kondensatorer 
Rullblockkondensatorer 
Glimmerkondensatorer 
Elektrolytkondensatorer. 
Oljekondensa torer 
Avstämningskondensatorer 
Trimkondensatorer 

Genomföringar 
Kopplingslister 
Omkopplare 

) Rörhållare 
Rollar och vred 
Polskruvor 
Reläer 
Signallamphållare 
Säkringshållare 

Antennstovor 
Ferroxcube-kärnor lör hög
värdiga induktanser 
Ferroxcube-filter 
Ferroxdure-magneter för TV. 
högtalare, instrument och 
generatorer m.m. 

Kvartskristaller 

Kanalväljare 
Avlänkn ingsenheter 
linjeutgångstransformatorer 

Hi-Fi högtalare 
Ovala högtalare 
Standard-högtalare 

FM-enheter . 
MF-filtej " 

den automation, som nu är på väg inom industrin, är fotocellen en 
av de viktigaste elektroniska komponenterna. Om fotoce llen utsättes 
för strålning - synlig eller osynlig för ögat - avger den en svag elek
trisk ström som lätt kon förstärkas och styra elektromekaniska regle
rings- och automatiseringsutrustningar för olika slog. 

Fotocell 90 C G 
Philips tillverkar både gas fyllda och högvacuumfotoceller. De är re
sultatet ovett mångårigt utvecklingsarbete och praktiska prov vid 
egna verkstäder vörlden runt, vilket garanterar hög och jämn standard. 
De gosfylldo fotocellerna med sin höga förstärkningsfaktor lämpor sig 
väl för användning inom industrin. medan vacuumtyperna med sin 
~törre noggrannhet i första hand används för vetenskapligt bruk. 
Maximala känslighetsområdet för de rödkänsligo fotocellerna ligger 
mellan 7000-9000 Å - motsvarande röd och infraröd strålning. För 
de blåkänsligo är området 3850-4500 Å, violett och blå strålning. 
Philips hor fotoceller för praktiskt taget 0110 förekommande behov och 
vi sänder gärna trycksaker med utförliga dato. 

Type" 

l vacuum I~~~~ 
RÖD-känsliga ~~~~ 

gas fyllda 90CG 
3546 
3554 

. k I { vacuum 90AV BLA- äns Iga gasfylld 90AG 

TYRATRONER och TRIGGERRÖR för 
Fotocell-styrda utrustn ingar 

Likriktare med variabel utstyrning 
Lik- och växelspänningsomvandlare 
Spånavskiljning 
Motorkontroll 
Tidreläer 
Termostater 
Nivåreglering 
Pulsgeneratorer 
Räknare m.m. 

Tyratroner: 
PL2D21 max la = 100 mA 
Pl5727 " ,,= 100 mA 
PL1607 " = 500 mA 
PL5557 " = 500 mA 

Kallkatod-trlggerrör: 
Z300T max lo = 25 mA 
Z804U 25 mA 

·Z900T 25 mA 

220V 

SOP/S 

Schemat visar exempel på hur ell växelströms matat fotoelektriskt relä kan utföras 

e PHILIPS 
Avd. Elektronrör och Komponenter 
Postbox 60Zl ~tockholm 6 • Tel. 340580, riks 340680 

lSk 
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REDAKTÖR JOHN SCHRÖDER 

Månadens kommentar 

D en svenska televisionen ha~ fått en an
märkningsvärd god start. Radioindustrin räk
nar med att det nu skall finnas bortåt 50 000 
TV·mottagare runt om i landet, därav i Stock
holmstrakten 40 000, i Malmöområdet ca 6 000 
och i Göteborgsområdet ca 3 000. För ungefär 
halva antalet har TV-licens eller registrerings
bevis lösts. 

Radiotjänst som för sin TV-programverk
samhet behöver tre saker: pengar, pengar och 
åter pengar vill snarast möjligt få ut program
met över flera TV-sändare, för att få så många 
licensbetalande TV-tittare som möjligt. Pro
grammet är ju lika dyrt antingen det går ut 
över en sändare eller tjugo. Det är mot bak
grunden härav som man får se Radiotjänsts 
beslut att med egna resurser ordna en provi
sorisk radiolänk till Göteborg, sedan Telesty
relsen meddelat, att man inte inom rimlig tid 
kan få färdig den av statsmakterna beslutade 
TV-länken Stockholm-Göteborg-Malmö. 

Radiotjänst 

tänker sig en av provisoriskt anordnade radio
länkar uppkopplad enkelriktad förbindelse 
från Stockholm till Göteborg via Kolmården, 
Ämmeberg, Falköping (alternativt Tidaholm) 
och Borås (alternativt Alingsås). Man har 
först direktmottagning från Nacka·sändaren 
på Kolmården, varifrån sedan överföring via 
reportagelänkar sker på återstående sträckan 
fram till Göteborg. 

Denna provisoriska radiolänk skulle bli en
kelriktad ocb skulle ba till enda uppgift att 
överföra Stockholms-programmet till Göteborg. 
Någon överföring i motsatt riktning kan där
emot inte komma ifråga b1.a. med hänsyn till 
delsträckan Nacka-Kolmården, där ju pro
grammet överföres genom direktupptagning 

från Nacka-sändaren. 

För att real,isera detta projekt vill man nu 
på Radiotjänst komma i kontakt med ett an
tal kvalificerade radiotekniker på de orter el
ler i de trakter som nyss omnämnts: sändar
amatörer eller kvalificerade servicemän, helst 
flera på samma ort. Dessa personer skulle -
mot skälig ersättning - få i uppdrag att sköta 
radioapparaturen på de olika länkstationerna. 
De som är intresserade av och anser sig ha 
erforderlig kompetens att bli »länkskötare» 
kan sända in uppgift härom till Radiotjänst. 

På Kolmården, där direktupptagning av 
Nacka-sändaren skall ske, kommer i anslut
ning till den provisoriska länken att anordnas 
en extra länk ner till den industri-TV-sändare, 
som sedan någon tid är igång vid Norrköpings 
Elektriska Fabriks AB (»NEFA»). Mera här
om i nästa nummer. 

Solfläcksmaximum 

är det i år och enligt uppgift är detta maxi
mum det kraftigaste som registrerats sedan 
man för ca 180 år sedan började registrera 
solfläcksantalet. Antalet solfläckar beräknas 
komma upp till 170-180 ev. ännu högre mot 
152 som var förra solfläcksmaximets (1947) 
toppsiffra. Tidigare rekord löd på ett antal av 
160 solfläckar. Rekordmaximet betyder att 
mycket korta vågor nu blivit användbara för 
långdistanskommunikation. Se mera härom i 
artiklar på sid. 18 och 20: 
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T.v. Fältstyrkekarta för den nya UKV·sändaren i Östersund, t.h. motsvarande karta för mellan· 
vågssändaren. 

I 
AKTUELLT 

Fältstyrkekartor för nya 
•• 
Ostersunds -sändaren 

V i visar här ett par av Telestyrelsen upp· 
gjorda fältstyrkekartor, dels för mellanvågs· 
sändaren i Östersund, dels för UKV·sändaren 
på samma ort. Gränsen för god mottagning 
för UKV-sändare går vid ca 250 flY, i gynn· 
samma lägen och med förstklassig mottagare 
vid betydligt lägre fältstyrka. Med effektiv 
riktantenn kan i störningsfria områden god 
mottagning på UKV uppnås ännu vid en fält
styrka av 1-10 flY/m! Det betyder att UKV· 
sändaren har ' ungefär samma räckvidd som 
mellanvågssändaren kan uppvisa. (Gränsen 

för god mottagning för en mellanvågssän
dare brukar anges till ca 2 m V/ m, i gynnsam. 
rna lägen iOO-500 flV/m.) 

Genom den riktningsverkan som anordnats 
för mellanvågssändaren och som koncentrerar 
strålningen i nordlig riktning blir räckvidden 
söderut från stationen rätt begränsad. På 
grund av störsändare på kontinenten är effek. 
tiva räckvidden för mellanvågssändaren f.n. 
i denna riktning endast ett ID-tal km under 
kvällstid! 

Solfläcksrekord ökar DX
chanserna 

V i är just nu inne i ett solfläcksmaximum 
vars make inte registrerats sedan 1749 då de 
första regelbundna soliläcksiakttagelserna tog 
sin början. Sista solfläcksrninimet inträffade i 
maj 1954" sedan dess har antalet solfläckar 
ökat i mycket snabbt tempo och maximet be
räknas inträffa någon gång under månaderna 
mars-maj i år. Därefter kan man se fram 
emot ett långsamt avtagande solfläcksantal, 
så att vi under 1957 och större delen av 1958 
kommer att befinna oss i en period med stort 
solfläcksantal. 

Detta är inte av intresse enbart för astro
nomer! Det berör i hög grad även radiotekni
kerna, i det att ökat solfläcksantal är för
knippat med en kraftigare jonisering av de 
luftskikt, som på 100-300 km höjd över jord
ytan fungerar som en slags speglar för radio-

l Se artikel på sid. 20 i detta nummer. 

vågorna och sätter oss i stånd att anordna 
radiokommunikationer över stora distanser 
trots jordens rundning. 

Solfläcksmaximum innebär högre jonise
ringsgrad av jonosfärskikten, och det innebär 
i sin tur att högre frekvenser än normalt åter
kastas mot jorden; därmed blir allt högre fre
kvenser användbara för långdistanskommu
nikation. 

I första hand är det kanske kortvågstekni
ker, sändareamatörer och DX-Iyssnare som 
berörs av detta: områden av kortvågen som 
vanligtvis ligger öde och tyst blir »aktivera
de». Sändareamatörernas 28 MHz-band är nu 
åter ett DX·band liksom under förra solfläcks
maximet, rundradiobandet på 26 MHz är åter 
fullt av stationer från exotiska nejder. 

Den kraftigare joniseringen av de speglande 
jonosfärskikten har medfört att även de lägre 
UKV-frekvenserna nu tidvis blivit använd-

bara för långdistanskommunikation. På da
gen har sålunda under den gångna vintern 
polisradio och annan trafik på -frekvenser om
kring 35 MHz hörts tvärs över Atlanten. TV
sändaren på ca 40 MHz i London har tagits in 
i USA, ljudkanalen har t.o.m. hörts i Austra
lien! 

KV-D X 

Man kan nu förutse följande för den när
maste tiden beträffande DX·chanserna på 
kortvåg: 

Under sommaren kommer möjligheterna för 
de verkligt långväga förbindelserna på de 
högsta kortvågsfrekvenserna upp till 30 MHz 
att avsevärt minskas för att sedan i november 
i år under ljusa delen av dygnet nå en ny 
topp. Förhållandena blir sedan gynnsamma 
tills fram i februari-mars 1958. På lägre fre
kvenser upp till 20 MHz blir dock banden 
öppna för långdistansförbindelser även under 
sommaren nästan dygnet runt. 

T V-DX 

Beträffande chanserna för TV-D X gäller föl· 
jande: Troligtvis blir det inga mera sensatio· 
nella TV-DX i vår eller i sommar, däremot 
i november i år och i februari-mars 1958 
kan det tänkas att de lägre UKV-frekvenserna 
mera regelbundet reflekteras mot F-skiktet. Då 
uppstår chanser för att TV-sändare på kanal 
2-4 på avstånd 2 500-4000 km kommer in 
under den lj usa delen av dygnet. 

N u finns det, räknat från oss här i landet, 
inte några TV-sändare på dessa distanser, TV
sändarna i USA och Canada ligger mellan 
6 000 och 8 000 km avlägsna, de sydameri
kanska TV-stationerna bortåt 10 eoo km. Det 
betyder att man för dessa TV-sändare måste 
förutsätta tvåhoppsförbindelser, dvs. vågorna 
måste studsa mellan de joniserade skikten 
och jorden två gånger för att de skall komma 
in här vilket avsevärt reducerar chanserna 
till mera regelbunden mottagning. 

Men. .. chanserna finns där! 
I sommar kan man räkna med att TV-sän

dare på distanser 1000-2000 km (Italien, 
England, Ryssland, Frankrike och Schweiz) 
genom förekomster av sporadiskt E-skikt kom
mer in rätt ofta, företrädesvis mitt på dagen 
och vid tiden för solnedgången. Troligtvis blir 
dock inte TV-DX-chanserna på dessa distan
ser större än de varit under de senaste två 
åren. (Sch) 

RT:s TV-statistik: 
Antal 

30CXXl 

20CXXl 

llCXXl 

o Ii 
1/11 V12 V1 
1956 

I licenser 

Yl 1/3 1/~ 1/5 1/6 
1957 n RegistreringsbevIS 
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Från Stockholms Observatorium i Saltsjöbaden. Fil. kand. Kerstin Loden ställer här in observa· 
toriets »solkikare». Trälådan under tuben innehåller en kamera med vilken solbilderna tas. Ett 
urverk håller tuben ständigt inriktad mot solen. . 

AKTUELLT 

Solflammor stör radiotrafiken 

V id solfläcksmaximum ökas det frekvensom
råde som kan användas för radiokommunika· 
tion via jonosfärskikten1 genom att jonise· 
ringsgraden i dessa skikt ökas. Samtidigt med 
det ökade solfläcksantalet inträffar emeller· 
tid en ökad aktivitet av annat slag på solen, 
som ger upphov till en strålning, som tempo· 
rärt mer eller mindre effektivt kan ödelägga 
jonosfärskikten och därmed omöjliggör radio· 
kommunikation via dessa skikt. Sådana feno· 
men uppträder bl.a. vid uppkomsten av s.k. 
»flares», flammor på solen. Flares som ofta 
uppträder i närheten av solfläckar är starkare 
lysande än solytan i övrigt, de har en varak· 
tighet från några minuter upp till ett par 
timmar och är att betrakta som våldsamma 
eruptioner på solen. 

Vid dylika solutbrott utsändes från akti
vitetshärden dels olika slag av elektromagne
tisk strålning av enorm styrka, dels en mäktig 
ström av laddade partiklar, korpuskler. Den 
fö.rra strålningen som utgår i alla riktningar 
når jorden efter 8 minuter, den korpuskulära 
strålningen (som måste skjutas ut från solen 
under viss vinkel för att överhuvud taget nå 
jorden) kommer fram efter ca "16-30 timmar. 

Verkningarna av dessa slag av strålning är 
vid kraftiga »flares» ytterst kännbara på radio
trafiken. Den elektromagnetiska strålningen 
från en flare ger på den solbelysta sidan av 
jorden upphov ' till en enormt kraftig jonise. 

l Se artiklar på sid. 18 och 20 i detta nummer. 
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ring i det s.k. D-skiktet, som är beläget 
strax under E-skiktet. Detta medför en sä 
stark dämpning av alla radiovågor, att all 
radiotrafik via jonosfären förhindras, alla fre· 
kvensband blir tomma och döda. Dellinger. 
fadeout eller DelIinger-effekt är benämningen 
på detta fenomen som brukar vara så länge 
en flare är synlig på solen, dvs. från några 
minuter till några timmar. 

Den korpuskulära strålningen som når jor
den ungefär ett dygn senare är mindre dra· . 
matisk till sin verkan men har längre varak· 
tighet. Denna strålning upplöser ofta mer eller 
mindre effektivt F-skiktet, och framförallt den 
långväga kortvågstrafiken som ju ofta före· 
trädesvis avverkas via detta skikt blir kraftigt 
störd eller helt omöjliggjord genom snabb
fading. En dylik »jonosfärstorm» brukar vara 
ett eller två dygn. Jonosfärstormar åtföljs all· 
tid av norrsken och störningar i det jordmag
netiska fältet. 

Bilderna visar några moment i den över· 
vakning av solaktiviteten som är anordnad vid 
Stockholms Observatorium. Under geofysiska 
året är bevakningen förstärkt genom utökad 
verksamhet vid den solstation som observato
riet organiserat på Capri. Där bevakas sol
aktiviteten kontinuerligt och bl.a. är det upp' 
trädandet av flares som man är angelägen att 
hålla under - uppsikt: ett solutbrott utlöser 
telegrafiskt larm till astronomiska observato; 
rier och institutioner som har med radiotrafik 
att göra. 

1957 

Ett fotografi aven ovanligt stor flare (»impor
tance 3») observerad vid Stockholms Obser
vatoriums Capri-station 31/ 8 1956 kl. 13.30-
17.15. Fotografiet är upptaget i den röda väte· 
linjen (våglängd 6563 A) med användande av 
en av prof_ Y Öhman projekterad s.k. mono
kromator. Prof. Öhman förestår solforskningen 
vid Stockholms Observatorium och är grun
dare av Capri-stationen. 

FiL stud. Anita Lagerkvist, solassistent vid 
Stockholms Observatorium placerar in obser
verade solfläckar och andra företeelser sym· 
boliserade av spelmarker av olika valörer på 
en roulettliknande skiva. Skivan ger en god 
överblick över den aktuella solaktiviteten. 

0.'"':' .t.(t. ~ 1957 .>Io<.tho';;'~.~Iorl~ 
~/""I 011 JoloJ,Ji",i ltlen 
JaCur m.d fk~stJtlor.,. .'udd Il'ö" f'JOl"NI polEn 

Med j ämna intervaller utarbetas »solkort» av 
detta slag som distribueras till 18 olika in
stitutioner, bl.a. Televerket, SJ och Radio
astronomiska observatoriet på Råö. Korten som 
ger en utmärkt översikt över solaktiviteten 
kan bl.a. användas för att förutsäga risken för 
radiostörningar. Jämför detta solkort med sol· 
fotografiet på sid. 20 i detta nummer. 
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Fig. 2. Kurvor visande förändringarna under sista solfläckscykeln i fråga om antalet solfläckar (kurva A), kritiska frekvensen för F2·skikten vid middagstid (kurva B) och kritiska frekvensen. för samma skikt vid midnatt (kurva e). Enligt T W Bennington. 

N är 1901 Marconi lyckades att i New Found· 
land få in signaler från sin station i Poldu i 
England ställdes vetenkapsmännen inför pro· 
blemet hur man skulle förklara att radiovå· 
gorna kunde följa jordens rundning. Det var 
Heaviside och Kennelly som oberoende av 
varandra framlade teorin, att det på viss höjd 
över marken fanns ett skikt av joniserad och 
därmed ledande luft, som hade förmåga att 
reflektera radiovågorna och som därigenom 
förhindrade att de försvann ute i världsrym· 
den utan återvände mot jordens yta. 
D~t var dock inte förrän 1924 som Edvard 

Appelton och hans medarbetare med radar· 
liknande anordningar lyckades bevisa, att det 
verkligen fanns sådana joniserade skikt på 
höjder mellan 100 och 450 km höjd över jord· 
ytan. Sedan dess har det utförts mycket mät· 
ningar och undersökningar av dessa s.k. jono· 
sfärskikt och man har kommit långt på väg 
att förklara mekanismen för radiovågornas 
spegling i dessa. Ännu känner man inte till 
allting, och det finns många fenomen som 
ännu endast är ofullständigt förklarade. 

Så mycket tror man sig dock veta, att dessa 
ledande skikt orsakas av den ultravioletta 

km 
500 

200 

o c. 

km 

300 

o 

strålningen från solen som förorsakar en 
jonisering av gasmolekylerna i dessa luft· 
skikt. Man räknar också med att det finns 
fyra olika joniserade skikt, nämligen D, E, Fl 
och F2·skikten. Se fig. 1. Av dessa intresserar 
för radioöverföringen i allmänhet huvudsak
ligen endast E och F 2-skikten. 

Man kom efter hand underfund med att de 
joniserade skikten är sta;kt beroende av sol
strålningen, så att joniseringsgraden föränd
ras i intimt samband med solhöjden. Man 
fann sålunda att de joniserade skiktens egen
skaper varierade starkt med tiden på dygnet 
och med årstidernas växlingar. Men fann ock
så, att jonosfärskiktens joniseringsgrad varie
rade med de förändringar i solaktiviteten som 
avspeglas i antalet solfläckar. Man har så
lunda funnit att under en solfläckscykel, som 
omfattar 11 år förändras exempelvis elektron
tätheten i F 2-skiktet så att den är ungefär 
fyra gånger starkare vid solfläcksmaximum än 
vid solfläcksminimum. 

Nu är det så, att starkare jonisering i jo
nosfärskikten medför att högre frekvenser re
flekteras mot skikten, och det betyder sålunda 
att under solfläcksmaximum reflekteras det 

b. 

AKTUELLT 

Solfläckarna o 

I föreliggande artikel ges en 
kortfattad orientering om sam
bandet mellan förekomsten av 
solfläckar och radiovågornas 
fortplantning via jonsfärskik
ten. 

Fig. 4. Foto av solen taget 24/ 3 i år vid Stock
holms Observatorium. 

väsentligt högre frekvenser mot skiktet än 
vad fallet är under solfläcksminimum. 

Som mått på graden av jonisering i jono
sfärskikten brukar man ange den s.k. kritiska 
frekvensen för skikten, dvs. den frekvens då 
en infallande våg totalreflekteras mot skikten_ 
Kritiska frekvensen under lj usa delen av dyg
net för F 2-skiktet varierar under en solfläcks
cykel. från 5 MHz under solfläcksminimum till 
11 MHz vid solfläcksmaximum. För E-skikt är 

Högre frekvens 
on MUF 

; 
/ 

,-.IfI'W1~1j)1fltlii' ,i!' L • • . ' . . / , \ ' . . 11;-. 
/.. . - . 

/ , 
/ , 

/ \ MUF" eller 
/ .. Lögre frekvens / , 

/ , / , 
/ \ 

S ~-- , 

Fig. 1. De olika jonosfärskikten varierar ifråga om joniseringsgrad och höjd över jordytan med solstrålningens styrka, a) visar förhållandena en sommarnatt, då det endast finns två skikt E och F-skikten, b) visar förhållandena en sommardag, då man har fyra olika skikt D, E, Fl" och F,-skikten. 
Fig. 3. »MUF» för viss distans är den högsta frekvens som kan användas för kommunikation över denna distans. 
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Av 
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JOHN SCHRÖDER 

motsvarande förändringar väsentligt mindre, 
kritiska frekvenser för detta varierar mellan 
2,8 och 3,6 MHz. Fig. 2 visar hur kritiska fre· 
kvensen för F 2·skiktet varierat under den se· 
naste solfläckscykeln. 

En annan för en radiotekniker mera intres· 
sant uppgift i dessa sammanhang är den 
maximalt användbara !rekvens,»MUF» (»Maxi· 
mum Usable Frequency») som kan användas 
för radiokommunikation via jonosfärskikten 
över viss distans. Fig. 3 förklarar närmare 
begreppet. Tar man till högre frekvens än 
MUF förmår inte jonosfärskikten reflektera 
vågen, utan denna fortsätter genom skiktet. 
MUF kan härledas ur uppgifterna om den 
kritiska frekvensen och skenbara höjden till 
de olika jonosfärskikten. 

I fig. 5 har sammanställts kurvor om hur 
MUF varierar med dygnets timmar under sol· 
fläcksmaximum (sommar resp. vinter) Hg. 6 
visar samma sak för solfläcksminimum (som· 
mar resp. vinter). 

Av kurvorna kan utläsas att högsta MUF 
inträffar på vintern under den ljusa delen av 
dygnet i anslutning till solfläcksmaximum. 
Tiden mellan november 1956 och februari 
1957 var sålunda speciellt gynnsamma för , 
kommunikation med höga frekvenser via F 2' 
skiktet, även under vintermånaderna 1957/ 
1958 kan man påräkna särskilt gynnsamma 
förhållanden för kommunikation via F 2·skik. 
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Fig. 5. MUF under solfläcksmaximum som
martid (överst) och vintertid (nederst) . Enligt 
T lP' Bennington. 

tet med frekvenser gränsande till eller beläg· 
na delvis inom UKY·området. 

Slutligen kan påpekas att radiokommunika
tion även kan komma till stånd genom att 
radiovågorna gör två eller flera hopp mellan 
jonosfärskikten, E· eller F 2·skikten, och jord· 
ytan (som i allmänhet är en relativt god »spe· 
gel» .för infallande radiovågor). Genom sådana 
flerhoppsförbindelser kan distanser över 10 000 
km o~h mer överbryggas, förutsatt att re· 
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Fig. 6. MUF under solfläcksminimum som· 
martid (överst) och vintertid (nederst). Enligt 
T lP' Bennington. 

flexionsställena i jonosfärskikten har tillräck· 
lig joniseringsgrad vid den aktuella tidpunk· 
ten för den använda frekvensen. 

Fig. 7 visar som exempel MUF för kommu· 
nikation över mycket stora avstånd. Kurvorna 
är visserligen beräknade för förbindelser mel
lan England och avlägsna orter i olika rikt
ningar men kan i stort sett anses tillämpbara 
på förhållanden för orter åtminstone i Syd· 
och Mellan·Sverige. 

Fig. 7. MUF (streckade kurvor) i MHz för mars 1957 för kommunika· 
tion från England i olika riktningar mot vissa avlägsna orter. Heldragna 
kurvor avser frekvens användbar alla ostörda dagar, prickade_ kurvor av· 
ser frekvens användbar 25 % av tiden. Enligt» Wireless World» nr 3/ 57. 
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TEKNISKT 

L E O WALTER Leo Walter, konsulte· 
rande ingenjör iChel· 
tenham i England, 
även 'yerksam som 
teknisk skriben t. 

Bildröret som på en gång är 
hjärtat och ögat i televisions
mottagaren är samtidigt den 
mest komplicerade och dyrba
raste enheten i hela mottaga
ren. En komplicerad tillverk
ningsprocess ligger bakom till
komsten av moderna bildrör. 
Här ges några fakta om bild
rörstillverkningen vid E. M. I. 
(E I e c t r i c & M u s i c a I I n
d u s t r i e s), en av de största 
bildrörstillverkarna i England. 

Om tillverkning av bildrör för TV-mottagare 

B ildrör för TV.mottagare måste konstrueras 
i intimt samarbete mellan specialister på olika 
områden, elektronikexperter, kemister, fysi· 
ker och finmekaniker. När det sedan gäller att 
framställa bildrören i massproduktion krävs 
det välutbildat folk och ett invecklat maski· 

Fig. 2. Ett omfattande sy· 
stem av löpande band i ta· 
ket transporterar bildrören 
mellan de olika avdelningar. 
na vid E.M.l. Factories Ltd., 
en av Englands största till· 
verkare av bildrör. 

Fig. 3. Här förses bildrörs. 
kolvarna med halsar som 
smälts på speciella maski· 
ner. 
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neri för de invecklade tillverkningsoperatio· 
nerna. Det är därför ofrånkomligt att bildrö· 
ren blir rätt dyrbara även om man genom 
omfattande automatisering av tillverkningen 
sökt hälla ner framställningskostnaderna. 

Bildröret består sett ur tillverkningsteknisk 

Fig. 1. Genomskärning av 
bildrör för magnetisk av· 
böjning och magnetisk fo· 
kusering. Siffrorna beteck· 
nar: l) glödtråd, 2) katod, 
3) styrelektrod (styrgaller ), 
4) anod, 5) andra anod (ac· 
celerationsanod), 6) fokuse· 
ringsmagneter, 7) avböj· 
ningsspolar, 8) inre grafit· 
beläggning, ansluten till 
andra anoden, 9) toppkon. 
takt för anslutning av hög· 
spänningen till andra ano· 
den, 10) yttre grafitbelägg· 
ning, 11) bildskärm, 12) 
fluorescenslager. 

synpunkt av tre delar, elektrodsystemet med 
elektronkanonen, glashöljet och den fluoresce· 
rande skärmen. Se fig. 1. 

Elektronkanonen 

De olika delarna i elektronkanonen pressas 
i form av strimlor aven kopparnickellegering. 
Själva katoden tillverkas dock av speciellt 
rent nickel. Metalldelarna fär först genomgå 
en reningsprocess och fär därefter gå till en 
evakueringsanläggning, där noggrant tempe· 
raturkontrollerade ugnar håller metallen vid 
en temperatur av ca +1000 0 C. Metalldelarna 
hålles upphettade minst en timme för att man 
effektivt skall eliminera alla spår av gasrester 
som skulle förstöra röret efter kort drifttid. 

Glödtråden i bildröret tillverkas på ett 
ganska ovanligt sätt för att eliminera risken 
för att glödtråd och katodskikt skall komma 
i kontakt med varandra på grund av felaktig. 
heter i isolationsmaterialet mellan dem. Glöd· 

Fig. 4. Bildrören rengöres först i roterande 
skakmaskiner. Rören fylls med krossad mar· 
mor, som vid skakningen river bort eventuella 
föroreningar. Bildrören skölj es därefter med 
destillerat vatten. 
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Fig. 8. Här vis:!s några truckar med bildrör under evakuering. Rören 
är här på väg in i en torkugn, där bildrören upphettas till en tempera
tur av ca +500° C, detta för att avlägsna gasrester i röret. När truc
karna kommer fram ur ugnen sker aktivering av katodmaterialet. Här
med upphettas genom 'induktionsvärme metalldelarna inuti röret till 
glödgning. 

Fig. 9. De färdigställda bildrören åldras och provas i den automatiska 
apparatur som synes på denna bild, som består av 55 helt fristående 
provkabinett vardera innehållande J'lrovutrus~ning m.m. för ett rör. 
Provkabinetten rör sig långsamt i en sluten bana. Under första delen 
av denna bana sker åldring, därefter provas rören för ljusstyrka, foku
sering och linearitet i avböjning m.m. 

tråden består aven fin tråd aven legering 
av molybden och volfram. Besvärligheten vid 
tillverkningen ligger i det faktum att tråden, 
som är överdragen med ett isolationsmaterial, 
först skall lindas som små fribärande spolar 
som därefter placeras i den som en cylinder 
utformade katoden. Isolationen förblir i ett 
delvis plastiskt tillstånd tills dess elektron
kanonen upphettas. 

Katoden, som är en liten cylinder, i toppen 
försedd med ett elektronemitterande material, 
är anbringad på insidan av det burkliknande 
styrgallret. Katoden hålls i rätt position i för
hållande till styrgallret med hjälp aven kera
misk hållare. 

Sammansättningen av elektronkanonen är 
en mekanisk process av mycket komplicerat 
slag och särskilda anordningar måste därvid 
tas i bruk för att hålla avstånden mellan de 
olika komponenterna exakta. Det gäller också 

Fig. 5 .. En ~II\~ de mest besvärliga operationerna 
är anbringandet av det fluorescerande skikte~ 
på bildrörets insida. Bilden visar en av de tre 
gigantiska automatiska anordningar, som ut
för de olika op!lrationerna härför. Varje an
läggning är 20 m lång och 5 m hög. 

att se till att dessa mått innehålles under 
rörets hela livstid. 

Glashöljet 

Man tänker sig i allmänhet att glas är ett 
hårt material som kan stå emot mekaniska 
påfrestningar rätt bra utan att gå sönder om 
det inte blir särskilt illa misshandlat. Det är 
emellertid så, att bildrörens framsida är myc
ket ömtålig för repor, vilket gör att bild
rören måste hanteras med mycket stor försik
tighet i fabriken, lika försiktigt som om de 
vore såpbubblor. Efter det att de en gång 
blivit preliminärt rengjorda förses de med 
skydd, bestående aven »krage» av mjukt 
gummirnateriaI runt rörets periferi, rören får 
därefter aldrig vila mot sin egen frontsida. 

Första avtvättningen sker i .odalösning för 
att avskilja fett och andra föroreningar (se 
fig. 4), men den slutliga tvättningen måste 
göras med vatten som har blivit demineralise
rat, en process som gör vattnet lika rent som 
ett dubbelt destillerat vatten. 

Nästa steg är att sätta in anodtilledningen 
på insidan av röret. Denna består aven glas
plugg täckt med ett tunt ytskikt av platina, 
pluggen smältes in i röret. Platina och glas 
har samma utvidgningskoefficient, varför man 
får en vakuum tät insmältning. 

Bildrörsskärmen 

Nu kommer en av de mest besvärliga opera
tionerna hela tillverkningskedjan, på
läggningen av det fluorescerande skiktet och 
aluminiumbeläggningen på bildskärmen. Man 
kräver en perfekt jämn beläggning av fluo
rescerande material - fosfor - samt en lik
nande beläggning av aluminium som skall 
bringas i intim kontakt med fosforn. 

Bildrören transporteras vid denna process 
i ändlösa band, specialkonstruerade för att ge 
så obetydliga skakningar som möjligt. Första 
etappen i bildskärmstillverkningen består i, 
att ett munstycke automatiskt sticks ner genom 
rörets hals, varvid en automatiskt uppmätt 
kvantitet aven speciallösning, en blandning 
av fosforpulver i demineraliserat" vatten hälls 
i röret. Under rörets fortsatta transport i det 
löpande " bandet ~ommer fosforn att avsätta 

(Forts . på sid. 33) 
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Fig. 7. Nästa etapp är att röret anbringas i 
automatiska pumpmaskiner som utför den de
finitiva evakueringen och »avgasningen». Man 
använder därvid 28 »truckar», varje truck är 
utrustad för att betjäna två bildrör. Truckar
na drives fram i en ellipsformad bana. Bilden 
visar hur ett rör anslutes till evakueringspum
pen i en evakueringstruck. Evakueringen sker 
kontinuerligt under det att truckarna trans
porterar bildrören runt spåret för olika kon
trollåtgärder m.m. 

Fig. 6. Sedan det fluorescerande skiktet an
bringats på bildröret skall rören aluminiseras_ 
Därvid införes i röret en värmespiral i vilken 
en aluminiumtråd är instucken. Kraftig ström 
sändes genom värmespiralen varvid alumi
niumtråden förångas och avsätter sig som en 
tunn film på bildrörets insida. Denna process 
sker under tillfällig evakuering av röret. 
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Ny tysk fabrik för tillverkning av TV-bildrör 
i' Telefunken har nyligen i Ulm 

tagit i bruk en ny fabrik för 
tillverkning av bildrör, en 
fabrik som torde stå på höj
den av ~odernitet och effek
tivitet. Kapaciteten är 50000 
bildrör per månad. 

I Telefunkens nya bildrörsfabrik i Ulm har 
tillverkningen i hög grad automatiserats. Sche· 
mat i fig. l ger en uppfattning om de vikti· 
gaste tillverkningsprocesserna. Schemat skall 
läsas uppifrån vänstra hörnet. 

Första etappen är rengöringen av glaskol· 
varna, vilket sker i en karuselliknande tvätt· 
automat, se fig. 3. Efter tvättningsprocessen 
anbringas bildrören i ett ändlöst sedimenta· 
tionsband (se fig. 4), där bildrören automa· 
tiskt fylls med en lösning av kristallfosforer i 
vattenglas. Kristallfosforerna som bildar det 
Ij uskänsliga skiktet i röret avlagrar sig på 
»botten» av bildrören. 

Under drift kan i ett bildrör ströelektroner 
uppladda glasväggen så att elektronstrålens 
avböjning störs. Av denna orsak förses insidan 
av kolven delvis med ett ledande grafitskikt, 
som dessutom utgör tilledning för högspän· 
ningen från anodkontakten till elektrodsyste· 
met. 

För alt förbättra lj usutbytet i bildrören 
överdras det lj uskänsliga skiktet i bildröret 
med en tunn film av speglande aluminium, 
Aluminiseringen sker genom förångning av 
aluminium i glaskolven. Detta sker i en »alu· 
miniseringskarusell», se ifg. 5. I anslutning 
till »grafiteringen» och aluminiseringen upp· 
hettas skikten i kolven till ca 350 0 i en spe· 
ciell värme ugn. (Fig. 6.) 

Efter det att elektrodsystemet, monterat på 

Fig. 2. Bildrörshallen vid Telefunkens nya 
bildrörsfabrik i Ulm. 

en pressglasfot, anbringats i bildröret smältes 
detta in. Insmältningen sker i en speciellt 
konstruerad insmältningsautomat, fig. 7. Där· 
efter är röret fördigt för evakuering, vilket 
sker i en jättelik anläggning med olika slag 
av pumpaggregat monterade på 84 truckar, 
en för varje bildrör. 

Efter avgasning med högfrekvens och defi· 
nitiv insmältning är slutligen bildrören färdiga 
för elektrisk och optisk provning i speciellt 
utrustade stativ. 
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Fig. 1. Schema för bildrörsframställningen vid Telefunkens nya bildrörsfabrik i Ulm. 

Fig. 3. Tvättkarusellen som rengör bildrörs· 
kolvarna. 

Fig. 4. Sedimentationsbandet. 

> 
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Fig. 5. Aluminiseringskarusellen. 

Fig. 7. Insmältningsautomat. 

Fig. 9. Generatorerna för alstring av den hög
frekventa strömmen som skall användas för 
upphettning av bildrörens elektroder. 
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Frekvensproblem vid duplexradio
trafik på ultrakortvåg 

Av ingenjör BENGT O ÄSlUND 

V id duplextrafik på UKV är mottagarens 
selektivitet av mycket stor betydelse. Därför 
användes uteslutande superheterodynmotta
gare, ofta med kristalls t yrd oscillator och dub
bel frekvensomvandling. Selektiviteten måste 
vara god inte endast i MF-delen, utan även i 
HF·förstärkaren, så att icke önskade frekven
ser i möjligaste mån hindras nå fram till första 

blandarsteget. 
Befinner sig sändare och mottagare intill 

varandra i gemensamt metallhölje eller på 
samma stativ kommer sändaren förutom ge
nom strålning från antennen även genom di
rekt strålning från slutsteg etc., att i viss grad 
påverka mottagaren. Huruvida denna påver
kan inverkar menligt på mottagarens förmåga 
att mottaga den rätta signalen beror av de 
blandningsfrekvenser, som uppstå i l:a blan

darsteget. 

Fig. l visar l:a blandarsteget i en UKV·sta
tions mottagare. Följande spänningar kommer 
in på blandarsteget : 

a) Signalspänning, via HF·delen, med fre

kvensen I,,, 
b) Oscillatorspänning från kristalloscillator 

och mångfaldarsteg med den slutliga 

frekvensen lo 
c) Genom strålning från stationens egen 

sändare en icke önskvärd spänning med 
frekvensen 18 • 

Från blandarsteget uttages en spänning med 
mellanfrekvensen IMF. Ur frekvensstabilitets

synpunkt lägges i de flesta fall Im ovanför lo' 
varvid således gäller att 

1",=lo+hIF 
Genom interferens uppstår iblandarsteget 

vissa nya frekvenser, av vilka skillnadsfrekven
sen mellan I. och lo under vissa betingelser 
kan förorsaka direkt påverkan från sändare 
till mottagare i samma station, så att normal 
mottagning av Im försvåras eller omöjliggöres. 

Om skillnaden mellan I. och lo betecknas 
L I .0' kan förutsättningen för nämnda påver
kan uttryckas genom formeln 

där n är ett helt tal. Formeln anger således 
att påverkan av sändaren erhålles om motta· 
garfrekvensen Im råkar sammanfalla med sum
man av oscillatorfrekvensen lo och någon mul
tipel av skillnadsfrekvensen LI '0. 

Genom sammanslagning av de båda ovan
nämnda formlerna erhålles: 

(2) 

- 1957 

fm 

fo 

Fig. 1. Frekvenserna l., Im och lo blandas i 
mottagarens blandarsteg vid duplexradio· 
trafik. 

Genom omskrivning och insättning erhålles: 

IMF/n= !:~J.o 
L /80 = 1.-10 = 1.-(f",-lillF) = Is-/",+fillF 
Im-I. = /m·-LI.o = lill~(fMF/n) 
Im-I.~ IMF · [l-O/n)] (3) 

Skillnaden mellan mottagarfrekvensen l", 
och sändarfrekvensen I. får således ej vara = 
mellanfrekvensen IMF multiplicerad med ter
men [l-O/ n)], där n är ett helt tal , ty i 
annat fall påverkas mottagaren av stationens 
egen sändare. 

Exempel: Om n sättes = l, erhålles !.", = 
= Is, dvs. sändare och mottagare har sam
ma frekvens, vilket är orimligt vid duplex. 
Av formeln framgår att, under de givna 

förutsättningarna, dvs. I o är lägre än Im 
och 1

8
, påverkningsrisk endast föreligger 

när mottagarfrekvensen är större än sän
darfrekvensen, ty i motsatt fall skulle ekva
tionens högra led bli negativt, vilket är 
orimligt. 

Man får följande »farliga» frekvensskill

nader Im-I. i MHz vid olika mellanfre
kvenser: 

MF 8MHz 12MHz 12,91 MHz 

n= 2 4 6 6,455 

n= 3 5,333 8 8,606 

n= 4 6 9 9,684 

n= 5 6,4 9,6 10,328 

n= 6 6,666 10 10,758 

n= 7 6,857 10,286 11,066 

n= 8 7 10,5 11,296 

n= 9 7,111 10,666 11,476 

n=lO 7,2 10,8 11,619 

Av tabellen framgår, att en ojämn första 
mellanfrekvens i mottagaren minskar ris
ken för att vid bestämmande av Im och l. 
skillnaden Im- I. skall överensstämma med 
någon av de »farliga» frekvensskillnader
na. I praktiken behöver man i allmänhet 
ej taga hänsyn till »farliga» frekvensskill
nader för värden på n större än 6 å 8 eme
dan blandningsprodukternas amplitud av
tager med stigande värde på n. 
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VAD MENAS MED AUTOMATION? HUR ARBETAR EN AUTOMATION 
TEKNISKT ~ ~.'<u" 

I 

Vad Ni bör veta om AUTOMATION J) 

o rdet automation präglades av amerikanen 
John Diebold 1952 i hans bok »Automation», 
och med det nya ordet menade han en fullstän· 
dig process för automatisk tillverkning av ett 
föremål eller materiaL Senare har även andra 
definitioner uppstått i den populärdebatt som 
följt, och som behandlat automationens berät· 
tigande och nyhetsvärde samt själva ordets 
vara eller icke vara. 

John Diebold själv tar inte så högtidligt på 
ordet »automation». I sin bok lämnar han en 
avväpnande förklaring på hur det kommit till: 
»Ordets ursprung är enkelt nog. Medan 
jag skrev Harvard·rapporten 'Hur den auto· 
matiska fabriken förverkligas' fann jag ordet 
'automatisering' (Automatization) både otymp· 
ligt och - med tanke på min klena stavning 
- äventyrligt. I själva verket hade jag också 
en växande insikt om fördelen med att automa· 
tionens område h~lls åtskilt från den rena reg· 
leringstekniken. Men det är inte mer än rätt 
att jag erkänner att det var lättheten att stava 
det nya ordet som till slut besegrade min mot· 
vilja mot att prägla det.» 

Automation = automatisering? 

Vi känner alla till att det ständigt funnits en 
intensiv strävan mot automatisering inom indu· 
strin, och betraktar man »automation» bara 
som ett annat ord för »automatisering» så inne· 
bär den ju inte något direkt nytt. Men automa· 
tionen är inte någon sill i kapprock. Det hän· 
der många saker både före och efter ett före· 
måls tillkomst i en automatmaskin, och som 
måste räknas till föremålets tillverkningspro· 
cess i stort. Dit hör främst de mänskliga kon· 
trollfunktionerna. Särskilt under sista världs· 
kriget framkom en hel del nya tankar om hur 

1 Sammandrag av artikel i tidskriften »Tek. 
nika» som utges av Svenska AB Philips. 

Fig. L Så här ser en av människohjärnan styrd 
arbetsprocess ut sönderplockad i sina element 
- ett slutet kontrollsystem. 

26 

man skulle kunna ersätta några av dessa 
mänskliga funktioner med olika typer av »ro· 
botfunktioner». Detta resulterade i att spe· 
ciella apparater av elektronisk natur kon· 
struerades. Utvecklingen fullföljdes efter kri· 
get, och apparaturen korn även till civil an· 
vändning. Man var då - och är väl fortfaran· 
de - klämd mellan två sköldar, av vilka den 
ena var brist på arbetskraft och den andra 
kravet på ökad produktivitet. De nya appara· 
terna blev i många fall räddningen. Som nyss 
antyddes är det den moderna elektroniken som 
möjliggjort denna utveckling. Men trots att så 
mycket redan uppnåtts kan man säga att allt 
ännu ligger i sin linda. Slagordet »automation» 
täcker som vi sagt ett nytt sätt att producera, 
men ett allmänt införande av detta sätt korn· 
mer att dra med sig en mängd konsekvenser 
för oss alla, som det kan vara värt att titta 
närmare på. 

De första »automatörerna» 

Vissa framsynta män har givetvis tidigt lekt 
med tanken att låta maskiner »tänka» i stället 
för människor. De oftast nämnda av automa· 
tionens föregångsmän är James Watt med sin 
centrifugalregulator, som utan mänsklig hjälp 
kunde reglera en ångmaskin, samt J acquard 
med sin vävstol, som kunde väva ett mönster 
enligt en på förhand uppgjord plan, stansad 
i ett kartongkort (denna vävstol uppfanns 
1805 - vad amerikanarna kallar »tape pro· 
gramming» har således många år på nacken! ). 

Nu har vi som sagt kommit till den punkt 
där våra maskiner även måste kunna utföra 
ett mentalt arbete om vi vill att vårt materiella 
framåtskridande skall fortgå i samma takt som 
hitills. Att våra maskiner skulle »tänka» för 
oss får inte tas alltför bokstavligt - vi sysslar 
inte alls med »science fiction». Eftersom vi 
faktiskt än så länge vet mindre än intet om 
tankeprocessernas innersta mekanismer vore 
det en smula löjligt att fantisera om maskiner 
som kunde producera intelligens. Att fram· 

. 

ställa maskiner som kan reproducera den 
mänskliga intelligensen och dess yttringar är 
en helt annan sak, och de~ är j ust vad vi är 
i färd med att göra! 

Hur arbetar en automationsprocess? 

För att klargöra hur en automationsprocess 
fungerar skall vi analysera hur det går till när 
en människa helt och hållet själv tillverkar 
ett föremål, och hur de olika faserna i denna 
process har sina motsvarigheter i automations· 
processen. Låt oss anta att en smed smider en 
hästsko! Se fig. L Vi går inte så långt till· 
baka som till den första smeden som smidde 
en hästsko, alltså till uppfinnaren, som först 
kom att tänka på att en häst borde få sina 
hovar skodda. Det man kan kalla original· 
tänkande bakom hästskon är med andra ord 
redan avklarat, nu gäller det endast att repro· 
ducera en hästsko efter ett bestämt mönster -
detta har smeden lärt sig och det finns regi· 
strerat i hans hjärna. Hjärnan sänder så signa· 
ler till händerna (regulatorenheten) om hur 
redskapen skall behandlas. Muskelenergi och 
värme från härden tillsammans med redskapen 
hammare och städ bidrar sedan till att forma 
järnstycket ( 'önskad riktning (arbetsproces· 
sen). Hela tiden kontrollerar smeden järnstyc· 
ket med ögonen (detektorn) som rapporterar 
till hjärnan vad de ser. I hjärnan sker sedan 
en ständigt återkommande jämförelse mellan 
arbetsstyckets utseende och bilden av den öns· 
kade slutprodukten, och när de båda stämmer 
överens avbryter han arbetet. Smeden med sina 
händer och redskap representerar tillsammans 
en automationsprocess med ett s.k. slutet kon· 
trollsystem. Det är detta kontrollsystem eller 
hellre denna automatiska styrning som är nyc· 
keln i automationsprocessen. En sådan styre 
ningsanordning kan tänkas uppbyggd av föl· 
jande enheter: 

- detektorn, som ers:.itter den mänskliga upp
fattningsförmågan och som bevakar eller 

. 
Mekaniserade 

redskap 
Automotisk styrning Mänskligt 

tänkande' 

~4 AUTOMATION ----~. :.=. (Automationsprocess) 

Fig. 2. Blockschema för automatiskt styrd arbetsprocess. Jämför med den av människohjärnan 
styrda arbetsprocessen i fig. L 
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I~ OC ESS? NÄR KOMMER AUTOMATIONEN? 

Av tekn. lic. OllE FRANZEN 

varför inte »håller ett öga på» arbetspro
cessen. 

- omformaren, som ibland behövs för att ta 
hand om de från detektorn utsända signa
lerna och omvandla dem i lämplig form, 
vanligen elektrisk_ 

- kontrollenheten, som jämför de från detek
torn inkommande signalerna med det för 
processen uppgjorda programmet_ Brister 
det i överensstämmelse går en larmsignal 
till regulatorenheten. Kontrollenheten vida
rebefordrar också direkt det uppgjorda pro
grammets föreskrifter till regulatorenheten. 

- regulatorenheten, som helt enkelt är en 
»maskinskötare» som dirigerar maskinerna 
i arbetsprocessen enligt de instruktioner 
han får från kontrollenheten. 

Denna automatiska styrning kontrollerar allt
så den mekaniserade arbetsprocessen och de 
båda bildar tillsammans automationsledet i 
det totala skapandet. Detta senare, således den 
fullständiga tillblivelseprocessen, kan beskri
vas i form av ett s.k. blockschema av det ut
seende som visas i fig. 2. Ledet i mitten, de
tektor + omformare + kontrollenhet är något 
som alldeles speciellt utmärker automationen. 
Det är den s.k. återföringen eller återkopp
lingen (vad amerikanarna kallar »feed-back»). 
Genom denna anordning blir hela processen 

• självreglerande; apparaturen får med andra 
ord förmåga att rätta sina egna misstag. Bort
faller detta led får man vad man kallar en 
tillverkningsprocess med öppet kontrollsystem. 
Automatiska processer av denna öppna typ är 
ytterst vanliga inom industrin redan nu. Ett 
program matas in och en regulatorenhet styr 
de mekaniska redskapen i arbetsprocessen en
ligt de mettagna impulserna. Men i detta fall 
får de tillverkade bitarna bli som de blir. De 
får granskas i en efterföljande avsyningsopera
tion - som i och för sig kan vara automatisk 
- varvid en del blir godkända, andra kanske 
måste kasseras. Har man otur kan ett felin-

ställt verktyg i arbets pro cessen fördärva en hel 
serie. Finns emellertid återföringsledet med i 
processen kan något sådant inte inträffa. De
tektorn, som kan omfatta en mångfald kän
nande organ av olika slag, avspanar ständigt 
hela arbetsprocessen, och varje fel signaleras 
omedelbart bakåt och rättas. Vad vi nu be
skrivit är a~ltomation i sin enklaste form. Sy
stemet kan sedan utvecklas till allt mer kom
plicerade former, men principiellt kan auto
mationsprocesserna som vi nu känner dem 
alltid återföras på ovanstående grundschema. 

Vi skall också se hur en sådan mera inveck
lad process kan organiseras. Antag att ett före
mål - eller kemiskt ämne eller vad som helst 
- som skall framställas kräver en mångfald 
olika ingrepp och åtgärder, utsträckta i tid och 
rum. I en sådan så kallad komplexprocess ut
byggs återföringsorganen så att signalerna från 
detektorerna, som kan vara oerhört många, be
arbetas i en matematisk beräkningsapparat, en 
elektronisk räknemaskin eller »computor», De
tektorsignalerna kan antingen gå in direkt på 
denna eller också ta en omväg via s.k. »minnes
enheter», där de lagras tills räknemaskinen 
plockar fram dem vid lämpligt tillfälle. På 
bråkdelen aven millisekund har computorn 
utvärderat de inkommande signalerna, och 
med ledning av resultatet styr den regulator
enheten och därmed arbetsprocessen. I detta 
fall ~ommer blockschemat att se ut på det sätt 
som visas i fig. 3. 

När kommer automationen? 

Den frågan är fel ställd - automationen är 
redan här, och den har varit på väg länge. 
Man kan i stället fråga sig: När kommer auto
mationen i. stor skala? Svaret blir att det sker 
när vi ändrat vårt sätt att se. För att automa
tionen skall ge oss full utdelning fordras att 
den mänskliga tankeinsatsen, dvs. »program
men» i ovanstående blockscheman, är utförda 
så att de verkligen passar i en automations
process. 

Mekaniserade 
redskap 

Automatisk styrning Mänskligt 
tänkande 

l "~f------ AUTOMATION ----~ 
IAutomatlonsprocess) 

~!g. 3. BIocks~hema.för en mer.~ invecklad. automatiskt styrd arbetsprocess. En »computor» eller 
rakneautomat mgår l schemat for erforderhgt beräkningsarbete. 
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Tekn.Iic. Olle Fran
zen, direktör vid 
Svenska AB Philips. 

Det har alltid varit så att människan är in
ställd på att tänka enligt vissa banor; hon är 
van vid att saker och ting skall se ut på ett 
visst sätt. Det är så att säga svårt att lägga om 
växeln, och det är synd, eftersom den värld vi 
lever i inte är statisk utan tvärtom i högsta 
grad dynamisk. Vad vi gör i dag skiljer sig 
oerhört från vad vi gjorde i går, och vi är be
nägna att rycka på axlarna åt gårdagens ska
pelser. Men trots att vi ser den väldiga skillna· 
den mellan i går och i dag vill vi ändå gärna 
föreställa oss - det hör till våra egenheter -
att i morgon blir det ungefär som i dag. Auto
mationen kommer att kräva av oss att vi gör 
oss fria från den inställningen. Tiden har kom
mit för oss att spekulera på allvar, att verkli
gen ge fantasin fria tyglar. 

Ett roande exempel på människans oförmåga 
att dra konsekvenserna av sina egna upptäck
ter, av vad hon bokstavligen fått i händerna, 
utgör de första bilarna. Man uppfann bensin
motorn, den blev snart riktigt bra, och den var 
som gjord -för byggandet av åkdon. Vad gjorde 
man? Jo, man tog häst och vagn, plockade bort 
hästen och satte dit bensinmotorn i stället -
inte direkt mellan ska·klarna men inte långt 
·ifrån. Så gjorde man länge, och det nya åkdo
net kallades också mycket riktigt »självgående 
vagn». Man drog inte ut konsekvenserna av 
den nya uppfinningen. Man tänkte inte på att 
vagnen var avpassad efter hästen och inte efter 
bensinmotorn, men det dröjde många år innan 
så skedde. Nåväl, det är lätt att vara efterklok, 
men inför automationens tidevarv bör vi för
söka låta bli att göra samma misstag. Vi måst!; 
vakta på de gamla inkörda hjulspåren i vår 
hjärna och de spratt som de kan komma att 
spela oss och i stället, som sagt, med friskt 
mod pröva nya vägar - även om vi naturligt
vis hela tiden försöker hålla fötterna på jor
den. Vi skall här försöka ge ett exempel: 

Hur kommer exempelvis sjöfarten att se ut 
om ett antal år? Kommer vi att behöva någon 
personal på båtarna? Skulle man inte kunna ' 
helautomatisera en båt så att den lastades 
automatiskt, transporterade gedset från ett 
ställe till ett annat och sedan lossade sin last 
likaledes utan mänskligt ingripande? End~ 
man ombord ' skulle i sådant fall kunna vara 
en uppsyningsman, som är hemma på elektro- . 
niska apparater men inte behöver veta ett dugg 
om navigation. Sak samma med flygplan eller 
raketer eller vilket transportmedel vi än kan 
hitta på. Vad flygplanet beträffar är nog inte 
den dag alltför långt borta då ivägskickandet 
av ett flygplan med mänsklig förare kommer 
att betraktas som ett äventyrligt företag, fullt 
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Fig. 4. När man hos den engelska bilfabriken 
Austin vill ha fram en serie bilar med speciella 
egenskaper ifråga om exempelvis färg, rattens 
placering, instrumentering etc. låter man stan
sa ett hålkort med hål för dessa speciella ut· 
förandeformer. Yia hålkortscentralen och ma· 
skinerna får man sedan fram bilar vid sam· 
mansättningsbanans slut, som helt motsvarar 
de fastställda specifikationerna. 

Fig. 5. Hjärnan i det automatiska tillverk· 
ningssystemet är kontrollrummet med sina var· 
ningsljus och teletekniska organ. 

Fig. 6. På olika spår i en 350 m lång tunnel 
går de hålkortsdirigerade delarna fram till 
sammansättningsfabriken, där de automatiskt 
sorteras. 

Fig. 7. Bara två man sköter denna jättemaskin 
som på 32 stationer utför 160 olika arbets· 
operationer! 
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av vanskligheter och föraren sj älv som en far· 
lig faktor. 

Yi kan tänka oss att bygga hus på helt andra 

sätt än vad vi nu gör. Yi kommer att kunna 

resa väldiga huskroppar på helautomatisk väg 

- de nu använda glidformarna' representerar 
bara ett litet tuppfjät på vägen. Yi kan också 

vända på saken och fråga: Varför inte låta bli 
att bygga hus i vissa fall? Yarför skall till 

exempel en fabrik alltid ligga i ett hus? Yilken 

enorm besparing skulle inte göras om anlägg· 
ningen byggdes direkt i det fria, vilket borde 

kunna gå för sig då människorna försvinner 
från fabrikerna och allt bättre och korrosions· 
beständigare material kommer fram. Redan nu 

ligger vissa kemiska produktionsenheter halvt 
om halvt i det fria. 

Yänjer vi oss bara vid att lämna inrotade 
vanor och tänkesätt, öppnar sig oanade möj· 

ligheter på alla områden. Yar och en bör ställa 

sig frågan: »Är det alldeles säkert, att det jag 
gör eller tillverkar, är gjort på allra bästa sätt? 
Måste mina produkter verkligen se ut just så 

här? Svaret på dessa frågor blir i de flesta 
fall: »Nej, visst inte. Jag bör redan nu försöka 
föreställa mig hur mina produkter skall göras 

för att passa in i en framtida automationspro· 
cess och i en framtida värld.» 

Bilar på hålkort 

Ett utmärkt exempel på genomförd automation 
är Austin of Englands nya, hypermoderna fao 

brik där färdiga bilar i ett antal av över l 000 
om dagen rullar ut i en jämn ström. Yad auto· 

mationen betytt för denna tillverkning belyses 
bäst av några siffror: År 1939 framställde 

19000 anställda vid Austin·fabrikerna l 700 
bilar på en S2·timmars arbetsvecka. I dag pro· 
ducerar 23450 anställda inte mindre än 'S 600 

bilar på en arbetsvecka som är 10 timmar 
kortare än 1939. Fabriken har en yta på över 
200 tunnland, men det är inte i första hand 

storleken som imponerar utan effektiviteten 

(Forts. på sid. 14) 

Fig. S. Austins »l{otodip.anläggningar», var· 
dera med kapaciteten 22 chassier per timma, 
utför automatisk rengöring, rostskyddsbehand· 
ling och grundstrykning av bilchassierna. 

1k 

r------r----jf--' aMF -rör 

Fig. 2. Ändring av MF·kurvan för framhävan· 
de av höga videofrekvenser med hjälp av sug
filter L1+C1 med variabelt Q-värde (ändring 
med R1 ) för 39,5 MHz tillämpas av Grundig 
för att öka bildskärpan. Samtidigt höjs övre 
videofrekvensområdet genom att dämpningen 
(R2 ) över drosseln DR minskas. 

Skarpare TV-bild. 
Höga videofrekvenser är vid 
TV -överföring ansvariga för 
bildskärpan på samma sätt som 
de höga tonfrekvenserna vid 
ljudåtergivning kan sägas in
'nehålla briljansen i musiken. 
Genom att bl. a. framhäva hö
ga bildfrekvenser kan därför 
en viss »uppskärpning» aven 
dålig TV -bild erhållas. 

Genom att i TY·mottagare framhäva de hö· 

ga video frekvenserna eller genom att med hjälp 
av differentieringsnät »skärpa upp» avrunda· 

de vågfronter kan man öka skärpan i en då· 

lig TY·bild. Detta har tyska tillverkare av 
TY·mottagare tagit fasta på, och i en hel del 

nya tyska mottagare har numera som extra 
finess införts ett nytt regleringsorgan, »Scharf· 
zeichner», »Klarzeichner» eller »Brillantzeich· 
nen). 

I fig. 1 visas den koppling som tillämpas 

av Schaub-Lorenz i deras mottagare »Welt· 
spiegel 743»_ Man använder här en pentod

triod som första videorör. Trioddelen använ

des för förstärkning av hela videobandet. Ett 
icke överbryggat katodmotstånd P l för trio
den användes för kontrastreglering. Hela 

videobandet passerar den med »X» markera· 
de punkten (fig. 1) och påföres därefter via 

ett fasvridande nät av motstånd och konden· 

satorer gallret på pentoden PLS3 utan att 
frekvensomfånget beskurits. 

I pentoddelen av PCFSO vrides fasen ISO · 
och i anodkretsen differentieras videospän. 
ningen (genom Cl och R1 ) innan den på· 

föres videoslutröret PLS3. Här sammansättes 
nu den ursprungliga videospänningen och den 

i trioden differentierade videospänningen i 

lämpligt fasläge inbördes, vilket resulterar i 
en ökad branthet hos videospänningen för 
svart·vita övergångar. 

Potentiometern P 2 som bestämmer arbets
punkten för pentoddelen av PCFSO möjliggör 
inställning av lämplig förstärkningsgrad . för 

de differentierade videosignalerna och där

med kan man efter behag variera graden av 
»skarpteckning». En liknande teknik använ· 
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Medföller som tidningsbilaga 

Standard Iladio" R/elon AE 

RIKTPRISER 
för 

Rör, europeiska typer 

Rör, amerikanska typer 

Rör, typ "Trustworthy" 

Rör av egen tillverkning 

Transistorer 

Termistorer 

Kisel- och germaniumdioder 

Selenfotoceller 

Högtalare 

Lorenz och Brimar 
Standard Electric 
Brimar 
SRT 
STC 
STC 
Brimar och STC 
Kipphan 
Loren·z 

Brimar och STC = Standard Telephones & Cables, london 

Lorenz = C. lorenz AG, Stuttgart - Zuffenhausen 

Mai 1957 

Standard Electric = International Standard Electric Corp., New York 

Kipphan = D: r Kipphan AG, Niirnberg 
o 

A special rör och sändarrör samt å övriga komponenter såsom reläer, 

likriktare, selenventiler, pappers-, elektrolyt- och metallpapperskondensa

torer m. m. lämnar vi priser på begäran . 

. -<?-.o-.o--<?-~-<?-.o-.o-.o-.o-.o-.o-.o-.o--<?--<?--<?--<?--<?-.o-.o--<?--<?-~-<?--<?--<?--<?--<?--<?--<?-

~ ~ 
~ ~ 
~ International Telephone and Telegraph landvinningar och föra teleforskningen ~ 

'i Corp. - med sina 32 företag i 19 länder framåt. ~ 

~ -- omspänner i sin verksamhet hela det Standard Radio & Telefon AB är det ~ 
~ teletekniska området. IT& T-företagen in- svenska företaget inom fT& T med ständig ~ 
~ ~ 
~ tar en ledande ställning i världen när det tillgång till världsföretagets samlade re- ~ 

~ gäl/er att utnyttja vetenskapens senaste surser och erfarenheter. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
-<?--<?--<?--<?--<?-.o-.o-~.o-.o-.o-.o--<?--<?--<?-~~-<?-~.o-.o--<?--<?-.o-.o-

51andard Å'am" " Je/elon All 
AVD. ELEKTRONRöR o. KOMPONENTER 
LöVASVÄGEN 40, BROMMA 
TELEFON: 25 2940 

FILIAL I GÖTEBORG: 
NORDENSKIölDSGATAN 19 
TELEFON: 147790 



EUROPA-TILLVERKADE ROR 

Typ Pris I 
krist Typ Pris I kr/st Typ Pris I 

krist Pris I Pris I Pris Typ kr/st Typ kr ist Typ krist 

1AC6 7: - 9U8 12: - DF21 13: - EF85(6BY7) 6: - UBF80 6: - 6059(6BR7) 20 : -
1D6 12: - DF22 13 : - EF86 7: - UBF89 6: - 6060(12A T7) 20: -
1l4(DF92) 8: - 12AH8 14: - DF91 (1T4) 8: - EF89(6DA6) 5: - UBLl 16: - 6061 (6BW6) 13: -
1R5(DK91) 8: - 12AT6(HBC90) 7: - DF92(ll4) 8: - EF91 (6AM6) 16 : - UBl21 10: - 6062(5763) 20: -
lS5(DAF91) 8: - 12AT7(ECC81) 7: - DF96 6: - EF92(9D6) 13: - UC92 5: - 6063(6X4) 10 : -
1T4(DF91) 8: - 12AU6(HF94) 7: - DF97 7: - EF93(6BA6) 7: - UCC85 7: - 6064(6AM6 och 
lU5 10: - 12AU7(ECC82) 6: - DK21 13 : - EF94(6AU6) 7: - UCH4 13: - EF91) 17: -

12AV6(HBC91) 7: - DK40 10 : - EF95(6AK5) 16 : - UCH11 13: - 6065(9D6 o. EF92) 13 : -
3Q4(Dl95) 8: - 12AX7(ECC83) 6: - DK91(IR5) 8: - EF804 8: - UCH21 10: - 6067(12AU7) 17 : -
3S4(Dl92) 8: - 12BA6(HF93) 7: - DK92(IAC6) 7: - EFM1 13: - UCH41 8: - 6100(6C4) 15: -
3V4(Dl94) 7: - 12BE6(HK90) 7 : - DK96(lAB6) 7: - EFM11 13: - UCH42 8: - 6132(6CH6) 20 : -

12BH7 13 : - Dl21 13 : - EH90(6CS6) 7: - UCH81 6: - 6516(6AM5 och 
5U4G 10: - 12C8GT 19: - Dl41 10: - EK2 16 : - (=19D8) El91) 15: -
5V4G 13 : - 12J7GT 14: - Dl91(lS4) 12: - EK90(6BE6) 7: - UCLll 13: -
5Y3GT 6: - 12K7GT 13: - Dl92(3S4) 8: - El2 13: - UCl81 8: - BRIMAR SPECIALROR 
5Z3 12: - 12K8GT 18: - Dl93(3A4) 8: - El3 13: - UCl82 8: - OA2 11 : -
5Z4G 15: - 12Q7GT 11 :- Dl94(3V4) 7: - El5 13: - UF9 13: - OA3 11 : -

12Sl7GT 14: - Dl95(3Q4) 8: - El11 13: - UF11 13: - OB2 12: -
6A7 15 : - 12U5G(1629) 16 : - Dl96(3C4) 7: - Ell2 13: - UF21 10: - OC3IVR105 11:-

6A8GT 15: - Dll21 16: - El36 13: - UF41 7: - OD3IVR150 11:-
6AG6G(El33) 13: - 14H7 15 : - DM70(lM3) 5: - El41 7: - UF42 10 : - 1D5 10: -
6AK6 13: - 14S7 17: - DM71 5: - El42 8: - UF80 6: - 2C26A 35 : -
6Al5(EAA91) 5: - DY86 7: - El81 10: - UF85 6: - 2D21 16: -

6AM5(El91) 13: - 19AQ5 7: - El83 7: - UF89 5: - 5A/155M 16: -

6AM6(EF91) 16 : - 19BG6G 28: - E443H(l496D) 13 : - El84(6BQ5) 6: - Ul41 7: - 5A/156M 16: -

6AQ5(El90) 7: - EA50 8: - El86 6: - Ul84 6: - 5A/157D 17: -

6AT6(EBC90) 7: - 25A6G 13: - EAA91 (6Al5) 5: - El90(6AQ5) 7:- UM4 8: - 5A/159G 25: -

6AU6(EF94) 7: - 25l6GT 10 : - EABC80(6AK8) 7: - El91 (6AM5) 13: - UM80 7: - 5AIl59H 25 : -

6AV6(EBC91 ) 7: - 25Z4G 10 : - EAF42 7: - El95 6: - UM81 7: - 5A/1 59N 25: -

6B8G 18: - EB4 13: - EMl 16: - UM85 13 : - 5R4GY 15 : -

6BA6(EF93) 7: - 35l6GT 10: - EB41 7: - EM4 10 : - UY1N 8: - 7D5 11:-

6BE6(EK90) 7: - 35W4(HY90) 5: - EB91 5: - EM34(6CD7) 8: - UY11 8: - 7D6 16 : -

6BG6G 25: - 35Z4GT ' 8: - EBC3 13 : - EM80(6BR5) 7: - UY21 13: - 7D8 18 : -

6BH6 11:- EBC11 13 : - EM81 7: - UY41 6: - 9D2 8: -

6BJ6 11:- 42 10: - EBC41 7: - EM85 13 : - UY42 6: - 11D3 12: -

6BR7 18: - 43 13: - EBC81 5: - EM840 12: - UY82 5: - 13D1 25 : -

6BS7 34: - 50C5(Hl92) 7: - EBC90(6A T6) 7: - EQ80(6BE1) 8: - UY 85 5: - 13D2 25 : -

6BW6 10: - 50CD6G 28 : - EBC91 (6AV6) 7: - EY5l (6X2) 8: - VYl 13D3 17: -

6BW7 12 : - 50l6GT 10 : - EBF2 13 : - EY80 5: - VY2 10: - 15A2 16: -

6C4 8: - 75 11:- EBF11 13 : - EY81 6: - 1561 13: - 15D2 16 : -

6CD6G 29: - 77 12: - EBF80(6N8) 6: - EY86 7: - 1805 10 : - 807 15 : -

6CH6 13: - 78 14: - EBF89 6: - EZ2 10 : - (=G1064) 5763 15: -

6CW7 12: - 80 8: - EBll 16: - EZ40 6: - D15 15: -

6F6G 14: - 80s 12 : - EBl21 10: - EZ41 6: - NYCKELROR R2 9: -

6H6GT 10: - 83 18 : - EC90 10: - EZ80(6V4) 5: - EBl71 18: - R3 9: -

6J5GT 10: - 83V 15: - EC92 5: - EZ81 5: - ECH71 19 : - Rl0 28: -

6J7G/GT 14: - ECC40 10: - EZ90(6X4) 5: - EEl71 20: - R12 10: -

6K7G/GT 13: - AB2 13: - ECC81 (12AT7) 7: - HABC80(19T8) 14: - EMll 16: - R17 11 : - I 
6K8G/GT 16: - ABCl 13: - ECC82(12AU7) 6: - HBC90 (l2AT6) 7: _. EM11a 16: - R18 11 :-

6l6G/GA 16: - ABll 13 : - ECC83(12AX7) 6: - HBC91(12AV6) 7: - EM72 16: - R19 12: -

6N7GT 15: - ACHl stift 13: - ECC84 7: - HF93(l2BA6) 7: - UBl71 19 : - VR15-30 11:-

6Q1GT 11:- ACHl brunn 13 : - ECC85 7: - HF94(12AU6) 7: - UCH71 20: - VR105-30 11: -

6SC7GT 13: - AF3 13: - ECC91 (6J6) 10 : - HK90(l2BE6) 7: - UElll(Ul71) 20: - VR150-30 11 :-

6Sl7GT 14: - AF7 13: - ECF1 13: - Hl90(l9AQ5) 7: -

6SN1GT 10: - AK2 13 : - ECF80 8: - Hl92(50C5) 7: - TV-BILDROR Vårt rörförsöljningspro-

6T8 16: - Al4 13: - ECF82 8: - HM85 13 : - BM35 - R2 X gram omfattar utöver 

6U4GT 15: - AZl 8: - ECH3 13: - HY90(35W4) 5: - BS42-R3 200: - angivna typer följande 

6U5/6G5 13: - AZ4 Hl : - ECH4 13 : - PABC80(9AK8) 7: - BS42 -R6 200: - specialrör: 

6U5G 13 : - AZ11 8: - ECH11 13: - PCC84 7: - AW43-20 250: -
Kolikatodrör 

6U8 18: - AZ12 10: - ECH21 10 : - PCC85(9AQ8) 7: - AW43-80 200 : -

6V6G/GT 10: - AZ21 8: - ECH35 13: - PCF80(8A8) 8: - AW53 - 80 300: - Pulsmadulatarrör 

6X4(EZ90) 5: - AZ41 6: - ECH41 8: - PCF82 8: _. MW17-69 225: -
Termoreläer 

6X5GT(EZ35) 8: - ECH42 8: - PCl81 8: _. MW43-64 200: -

C8 16: - ECH81 (6AJ8) 6: - PCl82(16A8) 8: _. MW53-20 300: - Termokors 

7AN7 12 : - Cl0 16 : - ECl11 13 : - Pl36 13: _. MW53-80 300: -
Mikrovågsrör 

7B6 12: - CBll 16 : - ECl80 7: - Pl81 (21A6) 10 : _. MW61-80 450 : -

7B7 12: - Cl4 13: - ECl82 8: - Pl82(16A5) 7: - Sändarrör över 

7C5 12: - Cl6 13: - EF6 13: - Pl83(15A6) 7: _. BRIMAR l kilowatt 

7C6 12: - CY1 13 : - EF9 13: - PY80(l9X3) 5: - »TRUSTWORTHY» 
Större tyrotron- och 

7H7 13: - CY2 13 : - EF11 13: - PY81 6: - LANGLIVSROR 

7R7 18: - EF12 13 : - PY82 5: - 5654(6AK5) 26: -
likriktarrör 

7S7 16 : - DAF40 10 , - EF22 10 : - PY83 6: - 5726(6Al5) 15: - Punktbåg lampor 

7Y4 12 : - DAF41 10 : - EF40 10 : - UABC80 7: - (Kart kalv) 

DAF91 (lS5) 6 - EF41 7: - UAF42(UAF41) 7: - 5749(6BA6) 16 : -

8D3(6AM6) 16 : - DAF96(lAH5) 6: - EF42 10 : - UB41 7: - 5750(6BE6) 21: -

DC90 7: - EF43 10: - UBC41 7: _. 6057(l2AX7) . 17: -

9BW6 11: - DC96 7: - EF80(6BX6) 6: - UBC81 5: _. 6058(6Al5) 10 : -

9D6 13: - DCC90(3A5) 13 : - EF83 7: - UBF11 13: _. (lång kolv) X = pris på förfr ågan 

Denna rör prislista upptager ett urval av vanligen förekommande typer. Genom samarbete 
med våra systerföretag i skilda länder kan vi emellertid leverera 

praktiskt taget alla i världen tillverkade typer. 



AMERIKA-TILLVERKADE ROR, STANDARD ELECTRIC 

Pris I Pris I Pris I Pris I Pris I Typ 
Pris 

Typ krist Typ krist Typ kr/st Typ krist Typ kr/st krist 

OZ4 8: - SBK7A 17 : - 6BK5 14: - 6R7 15: - 12AB5 10: - 19AU4GT 16: -

OZ4G 8: - 5BR8 17 : - 6BK7A 18: - 6R7GT 15: - 12AD7 14: - 19AU4GTA 16: -

1A5GT 12: - 5CG8 15: - 6BL7GT 18: - 654 9: - 12AF6 10: - 19BG6G 31: -

1A7GT 13: - 5CL8 15: - 6BN4 12: - 654A 9: - 12AH7GT 16: - 19J6 13: -

1AG4 17: - 5J6 14: - 6BN6 16: - 657G 18: - 12AL5 9: - 19T8 18 : -

1AH4 17: - 5T8 17 : - 6BQ6GT/6CU6 19: - 658GT 16: - 12AQ5 11: - 24A 15 : -

1AJS 18: - SU4G 9: - 6BQ7A 17: - 65A7 12: - 12AT6 8: - 25AV5GA 20: -

1AX2 14: - SU4GA/5U4GB 10: - 6BR8 16: - 65A7GT 13: - 12AT7 13: - 25AV5GT 20: -

1B3GT 14: - 5U8 16: - 6B58 18: - 65B7Y lS: - 12AU6 9: - 25AX5GT 14: -

1C5GT 13: - SV4G 13 : - 6BU8 14: - 65Cl 13: - 12AU7 11 :- 2SBKS lS : -

1D8GT 23: - 5V4GA 13: - 6BX7GT 18: - 65D7GT 19: - 12AU7A 11:- 25BQ6GTI25CU6 21: -

1H5GT 11:- 5V6GT 11:- 6BY5G 17: - 65F5 11:- 12AV6 8: - 25CA5 11: -

1L4 10: - SX8 15: - 6BY5GA 17: - 65F5GT 11:- 12AV7 18: - 25DC6GA 28: -

1 L6 13: - 5Y3G 7: - 6BY6 11:- 65F7 13: - 12AX4GT 12: - 25CU6 21: -

lLM 14: - SY3GT 7: - 6BZ6 12: - 65G7 13: - 12AX4GTA 12: - 25CU6/25BQ6GA 21: -

1LA6 15: - 5Y4G 10: - 6BZ7 18: - 65H7 13: - 12AX7 11:- 2SCU6125BQ6GTB 21: -

1LB4 lS: - 5Z3 12 : - 6BZ8 24: - 65J7 11:- 12AZ7 13: - 25DN6 28: -

1LC5 15: - SZ4 18: - 6C4 8: - 65J7GT 11: - 12B4 14: - 25DQ6 21: -

1LC6 lS : - 6A7 lS: - 6CS 11:- 65K7 11:- 12B4A 14: - 25L6GT 10: -

1LDS 15: - 6A8 lS: - 6C5GT 11:- 65K7GT 11:- 12BM 9: - 25W4GT 10: -

1LE3 15: - 6AG8 17: - 6C6 14: - 65L7GT 14: - 12BAl 14: - 25Z5 11:-
1LG5 lS : - 6A8GT 15: - 6C8G 20: - 65N7GT 12: - 12BD6 12: - 25Z6GT 11:-
1LH4 15 : - 6AB4 10 : - 6CA5 11 : - 65N7GTA 12: - 12BE6 10: - 26 12: -

1LN5 15 : - 6AB7 18: - 6CB6 10: - 65N7GTB 12: - 12BF6 9: - 27 12: -

1N5GT 13: - 6AC5GT 17: - 6CD6G 32: - 65Q7 10: - 12BH7 13: - 35A5 12 : -

1QSGT 13 : - 6AC7 16: - 6CD6GA 32 : - 65Q7GT 10: - 12BH7A 13: - 35B5 11 : -
IR5 11:- 6AD7G 20: - 6CES 11:- 65R7 11:- 12BK5 15: - 35CS 

11: -I 154 12: - 6AF4 19: - 6CF6 12: - 6557 12: - 12BR7 13: - 35L6GT 10: -

155 9 : - 6AF4A 19: - 6CG7 11: - 65V7 19: - 12BV7 14: - 35W4 7: -

1T4 10: - 6AG5 10: - 6CG8 15: - 6T4 19: - 12BY7 14: - 35Y4 9: -

lU4 11:- 6AG7 18: - 6CL6 16: - 6T8 18: - 12BY7A 14 : - 35Z3 11:-
lUS 10: - 6AH4GT 15 : - 6CL8 15 : - 6US 13: - 12BZ7 15 : - 35Z4GT 8: -

1V 13: - 6AH6 16: - 6CM6 12: - 6U7G 13: - 12CS 11 :- 3SZSGT 7: -

1V2 8: - 6AK5 20: - 6CM7 13: - 6U8 18: - 12CA5 12: - 41 11:-
1V6 21: - 6AK6 13: - 6CN7 12: - 6V3A 20: - 12CR6 10: - 42 10: -
1X2A 15 : - 6AL5 8: - 6CR6 10: - 6V6 18: - 12CU6 21: - 43 13: -
1X2B 15: - 6AL7GT 24: - 6C56 12: - 6V6GT 10: - 12CU6/12BQ6GA 21 : - 45 12: -
2A3 23: - 6AM4 25: - 6C57 14: - 6W4GT 10: - 12CU6/1 2BQ6GTA 21 : - 47 17: -
2M 16: - 6AM8 lS: - 6CU6 T9: - 6W6GT 13: - 12CU6/12BQ6GTB 21 : - 50A5 12: -
2A7 16 : - 6AN8 lS: - 6CU6/6BQ6GA 19 : - 6X4 7: - 12DQ6 21: - 50B5 11:-
2AF4A 20 : - 6AQ5 10: - 6CU6/6BQ6GTA 19: - 6X5GT 8: - 12H6 11:- 50CS 10: -
2B3 14: - 6AQ6 9: - 6CU6/6BQ6GTB 19: - 6X8 lS : - 12J5GT 10: - 50L6GT 10: -
2BN4 13 : - 6AQ7GT 16: - 6D6 14: - 6Y6G 14: - 12J7GT 14: - SOX6 12: -
3A2 16: - 6AR5 10: - 6DE6 11:- 6Y6GA 14: - 12K7GT 13: - SOY6GT 12: -
3A3 16: - 6A55 11:- 6DN6 29: - 7M(XXL) 12 : - 12K8 18: - 50Y7GT 13: -
3ALS 10: - 6A58 14 : - 6DQ6 21: - 7AS 13: - 12L6GT 12: - 57 12: -
3AU6 10: - 6AT6 8: - 6DT6 10: - 7M 13 : - 12Q7GT 11:- 70L7GT 35: -
3AV6 9: - 6AT8 15: - 6E5 13: - 7A7 12: - 125Al 12: - 71A 13: -
3BC5 12: - 6AU4GT lS: - 6F5 12: - 7A8 13: - 125A7GT 12: - 75 11:-
3BE6 12: - 6AU4GTA 15: - 6FSGT 12: - 7AD7 2S: - 125F5 11 : - 76 10: -
3BN6 16: - 6AUSGT 18 : - 6F6 14: - 7AF7 14: - 125F7 14: - 77 13: -
3BY6 12 : - 6AU6 9: - 6F6G 14: - 7AG7 13: - 125G7 14: - 78 14: -
3BZ6 12: - 6AU8 15 : - 6F6GT 14: - 7AH7 13 : - 125H7 14: - 80 9: -
3CB6 12: - 6AV5A 18: - 6F8G 20: - 7AU7 12 : - 125J7 12: - 84/6Z4 11:-
3CE5 12: - 6AV5GT 18: - 6H6 10: - 7B4 11:- 125J7GT 12: - 117N7GT 29 : -
3CF6 12 : - 6AV6 8: - 6H6GT 10: - 7B5 11 : - 125K7 12: - 117P7GT 29: -
3C56 12 : - 6AW8 18: - 6J5 10 : - 7B6 12: - 125K7GT 12: - 117Z3 10: -
3DT6 11:- 6AW8A 18: - 6J5GT 10: - 7B7 12: - 125L7GT 14: - 11716GT i7: -
3LF4 17: - 6AX4GT 12: - 6J6 11:- 7G6 12: - 12gN7GT 12: -
3Q4 11:- 6AXSGT 11 : - 6J7 19 : - 7Cl 12 : - 125N7GTA 12 : - Priser å special- ach 
3Q5GT 14: - 6AZ8 18: - 6J7G 14: - 7E6 16: - 125Q7 10: - sändarrär, fabrikat 
354 11:- 6B4G 23 : - 6J7GT 14: - 7E7 18: - 125Q7GT 10: - Standard Elec!ric ach 
3V4 11:- 6B8 18: - 6J8G 19: - 7F7 lS: - 12V6GT 10: - Federal sändes på 
4BC8 20: - 6BA6 9: - 6K6GT 9: - 7F8 18: - 12W6GT 14: - begäran. 
4BQ7A 19 : - 6BA7 14: - 6K7 13: - 7G7 18: - 12X4 8: -
4B58 19 : - 6BA8 18: - 6K7G 13: - 7H7 13: - 14M 17: -
4BZ7 20: - 6BC5 11:- 6K7GT 13 : - 7J7 Tll: - 14Al 12: -
5AM8 16: - 6BCl 16 : - 6K8 16: - 7L7 18: - 14AF7(XXD) 14: -
5AN8 17: - 6BC8 19 : - 6L6 24: - 7N7 14: - 14B6 12: -
5AQ5 11:- 6BD6 12: - 6L6GB 20 : - 7Q7 14 : - 14Cl 14: -
SA 54 11:- 6BE6 9: - 6L7 17: - 7R7 18: - 14E7 17: -
SA58 16: - 6BFS 13: - 6LlG 17: - 7V7 18: - 14F7 16: -
5AT8 16: - 6BF6 9: - 6N7 lS: - 7W7 18: - 14F8 18 : -
5AV8 17: - 6BG6G 28: - 6N7GT 15: - 7X7(XXFM) 14: - 14H7 15: -
5AW4 14: - 6BH6 11 :- 6P5GT 13: - 7Y4 12: - 14N7 16: -
5AZ4 10: - 6BH8 17 : - 6Q7 12: - 7Z4 12 : - 14Q7 lS: -

I 

5B8 17: - 6BJ6 11:- 6Q7G 11:- 12M 13: - 14R7 19 : -
5BE8 16: - 6BJ7 13: - 6Q7GT 11: - 12A8GT lS: - 1457 17: -

Har Ni ett rörproblem? Vi kan säkert hjälpa Er! 



ROR AV EGEN TILLVERKNING 

Stabilisatorrör (Voltage Regulator) Jonisationsvakuummeterrör (Ionization Manometer tubes) 
lyp 

G2S5 
G2S9 
G2S12 

Data 

155V, 5-30 mA sockel=liten octal 
Pris Kr. pr st. 

16: -
15: -

...... 29:-

3S31-A med 10 mm blyglaspumprör .............. 36:-
3S31-B » 20 mm » .............. 36:-

155V, 2- 8 mA » » » 
160V, 10-80 mA » » Järnvätemotstånd (Ballast lamps) exempelvis : 

Tyratronrör (Thyratrons) 

G3S2 6,3V, 0,8A, 100 mA, 650V, triode, octal 
G3S2-B 4,OV, 1,3A, 100 mA, 650V, » 5-pin 
G4S5 6,3V, 0,8A, 125 mA, 650V, tetrod, octal 

36: -
36: -
36: -

Typ 

G1S5 
G1S9 
G1S11 
G1S12 
G1S18 

Andra värden kunna tillverkas om det gäller tillräckligt stora kvantiteter. 

Typ 

Spetstransistorer, Brimar 

TP1 150 mW 200e 
TP2 150 mW 200e 

Skikttransistorer, Brimar 

TS1 50 mW 20a e 
TS2 50 mW 200e 
TS3 50 mW 200e 
TS4 50 mW 200e (symmetrisk) 
TJ1 200 mW 200e 
TJ2 200 mW 200e 
TJ3 200 m W200e 

Fototransistorer, STC 

P50-A 
P40-A 

Pris 
kr/st 

45: -
45: -

16: -
19 : -
21: -
X 

45: -
50: -
55: -

28: -
35 : -

Termistorer, STC (mätändamål, RF) 

A 10:-
B 19: -
F 15: -
F 2 st. matchade 40: -
K 15:-
KB 15: -
M 20:-
U 12:-

Brimistorer, Brimar (strömreglering) 

el1 l: 50 
ellA l : 50 
el2 1:50 
el3 1: 50 
e4 3:-
e~ 4:-
eu 2:~ 
el8A l: 50 
CZ9A 1: 50 
el10 1:50 

Germaniumdioder, Brimar 

GD3 (OA60) 
GD4 (GEX44/45) 
GD5 (OA61) 

5: -
5 : -
5: -

I Typ 

2XJ102G 
2XJ103-G 
2XJ104G 
2XJlO5-GieV4481 
2XJ106-G eV425 

Kiseldioder, 

RS 20A, 50 V, 250 mA vid 1000e 
RS 21A, 100 V, 250 mA vid 1000e 
RS 22A, 150 V, 250 mA vid 100a e 

Lorenz högtalare 
Diskanthögtalare 

LPH65/12/100 
LSH75 (elektrostatisk) 
LSH100 ( » ) 
LSH518 ( » ) 

Mellanregisterhögtalare 

LP65/12/100 
LP110112175 
LP915/19/80R 

Inverterad högtalare 

LPF180/19/85 

Bredbandshögtalare, ovala 

LP915/19/70R 
LP915/19/85R 
LP915/19/ll OR 
LP1318/19170 
LP1318119/110 
LP1521119170 
LP1521119/85 
LPl725/19/85 
LP1826/19/85R 
LP1826/25/80R 

SELEN-FOTOCELLER 

Ström Spänningsomröde Pris Kr pr st. 

1,1 A 
0,4 A 
O,25A 
3,3 A 
3,3 A 

10 -25 V ........ 19:-
9,5-17,5V ........ 19:-
4 -12 V ........ 19:-
0,8- 2,5V . . . . . . .. 20:-
4 - 8,5V . . . . . . .. 25:-

Pris 
krist 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

14:50 
3 :50 
6: 80 
5 : 50 

15:50 
11:30 
17:30 

30 : -

17:90 
21:90 
25: 70 
18: -
26: -
20: 30 
24: 30 
25: 20 
27: 30 
32: -

Typ 

Bredbandshögtalare, runda 

LP100/19/70 
LPl 00/19/11 O 
LP120/19170 
LP120119/110 
LP130/19170 
LP130/19/ll O 
LP160/19/85 
LP160/19/ll O 
LP180/19/85 
LP200/25/80 
LP208/25/95 
LP215/25/80 
LP215125195 
LP24512711 00 
LP312/37/100 
LP312-1/37/100 
LP312-2/37 1100 
Bygel TB1 med l diskanthögt. 
Bygel TB2 med 2 diskanthögt. 
Bygel TBA utan högtalare 
Bygel TBB utan högtalare 
Högpassfilter HP1 

Hörnhögtalarkombination SZl 

Utgångstransformatorer 

E 30/10 prim. 4,5 ohm 
sek. 10.000 ohm 1 W . 

E 48/16 prim. 4,5 ohm 
sek. 3500/500017000 ohm 3 W. 

E 54/18 prim. 4.5 ohm 
sek. 2500/350017000 5 W . 

E 60/20 prim. 4,5 ohm 
sek. 2500/350017000 6 W. 

E 60/30 prim. 4,5 ohm 
sek. 1250/3500 ohm 8 W. 

X = pris på förfrågan 

Pris 
kr/st 

16:40 
24: 20 
17: -
23: -
17:60 
25:50 
22: SO 
27: 30 
23: 60 
27: -
44: -
35: 70 
44: 90 
57: 10 

125: -
150: -
180: -

23: -
35: -

8 : -
9: -

17: -

145: -

6: -

7: -

8: -

11:-

14: -

Runda fotoelement utan fästanordningar Rektangulära fotoelement utan fästanordningar 

Mött i mm Verksam yta c,a cm2 Vikt c,a gr Pris Kr. pr si. Mött i mm Verksam yta c,a cm' Vikt c,a gr Pris Kr. pr st. 

150 0,95 1,4 9: 50 24 X 10 2,0 1,8 9:50 
200 2,0 2,4 10: - 24 x 12 2,4 2,2 9: 50 
250 3,1 3,7 13: - 32 X 14,4 3,6 3,5 13: -
320 5,7 6,2 16: - 36 X14 4,0 3,8 13: -
350 7,0 7,0 16: - 37 X16,5 3,8 4,7 14: 50 
450 12,5 12,0 24: - 42 X12 4,0 3,8 13: -
670 30,0 27,0 32: - 38,5 X 17,5 4,2 4,9 14:50 
900 55,0 48,0 48: - 38,5 X 18,5 4,5 5,5 14:50 

43,3x16,8 5,2 5,6 16: -
40 X22 6,0 6,7 16: -
50 x50 20,0 27,0 32: -

Ovanstående typer äro utförda för normal ljuskänslighet. På begäran kunna dock samtliga typer levereras utförda för 
högre rödkänslighet. 
På begäran kunna de ovan angivna runda fotocellerna levereras inbyggda i skyddshölje med yttre anslutningsskruvar. 

Denna prislista gäller fr. o. m. liS 1957. Rätt till ändringar förbehålles. 
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Fig. 3. MF·kurvans form vid varierande Q
värde hos sug filtret Lt +C1 för 39,5 MHz (se 
fig. 2) i Grundigs TV-mottagare »Zauber
spiegel 336/ 57». 

O.~ 
V1d eo 

200 1,51'1 

Fig_ 4. Enkel »diskanthöjning» i videoslntste
get tillämpas av Loewe-Opta för deras»Scharf-
zeichner». . 

\led VF -korrektion Av KARL TETZNER 

des f.ö. även inom sändartekniken för att för

bättra bilder vars skärpa blivit lidande genom 
alltför långa överföringskanaler. Schaub är 
emellertid först att använda denna metod för 

att förbättra dåliga TV -bilder i mottagaren. 
En annan metod har tillämpats av Grundig 
en av företagets nya TV-mottagare. Fig. 2 

visar kopplingen. Direkt efter blandarröret 

har man anordnat en sugkrets Ll -tCl av
stämd till 39,5 MHz. Kretsens Q-värde kan 
regleras med ett variabelt motstånd R l på 5 
kohm. I fig. 3 visas den effekt som Q-värdet 

i sugkretsen har på MF-kurvans lutning. Tyd
ligt är att man kan ändra MF-kurvan så, att 

andelen av låga video frekvenser i bilden kan 
varieras. 

På samma axel som det variabla motstån
det R1 är anbringat ett annat variabelt mot
stånd R2 som mer eller mindre kortsluter en 

drossel DR i anod kretsen på videoröret. Ver
kan av dessa båda motstånd är följande: ju 

mera man vrider in motståndet i sugkretsen 
L l +Cl desto bättre kommer de högre video

frekvenserna med i I förhållande till de lägre 
och ju högre motståndet parallellt över dros
sel n DR blir, desto starkare kommer denna att 

verka så att högre video frekvenser förstärks 
ytterligare. Resultatet blir att frekvenskurvan 

ändras så att ett ökat framhävande av de höga 

videofrekvenserna uppstår i mottagaren, när 

+ 
"Skorptecknore" 

SOnF 

Fasvridande nät 

de gangade motst.ånden R l och R2 vrides in 

(ökad resistans i dessa). 
Ett annat sätt för ernående av bättre skärpa 

i dåliga TV-bilder tillämpas av Loewe Opta. 
Se fig. 4. Här har man enbart en reglerbar 
»diskanthöjning» i videodelen genom att man 

satt in en potentiometer PI på 500 ohio i 
katodkretsen på röret PCL81 parallellt över 

en drossel. Med Pli mellanställning är åter
givningen av video frekvenserna i mottagaren 

normal. När potentiometern är fullt urvriden 
blir höga videofrekvenserna gradvis mera 

verksamma genom att drosseln DR blir mer 
eller mindre kortsluten; detta medför en 
skärpning av konturerna. 

y tterligare en typ av »skarptecknar-system» 

lanseras av Nordmende som har ett tryck
knappsregister för inställning av olika grad 
av skarp teckning. Det finns tre lägen (se 

fig. 5), ett för studioframföranden (rak fre
kvenskurva), ett för film som ofta har sämre 

skärpa och som kräver framhävt »diskant
område» i video frekvenserna och slutligen ett 

för ernående av förbättrad »briljans» på bil
den. I detta senaste läge har man en gradvis 

ökning genom hela det videofrekventa områ
det. 

Schemat för hur man åstadkommer de olika 
frekvenskurvorna visas i fig. 7. Liksom fallet 

var med det system som tillämpades av 

+ 

25 0 

Fig. 1. »Skarpteckningssystem» enligt Schaub
Lorenz i TV -mottagare »W eltspiegel 743». 
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Fig.' 5. Dessa tre frekvenskurvor för video
spänningen kan erhållas i TV-mottagare från 
Nordmende. 

Fig. 6. Fjärrmanövrering tillämpas av Nord
mende för att få fram de tre olika frekven~
kurvorna »Studio», »Film» och »Briljans» 
(se fig. 5). 

Schaub använder man även här ett differen

tieringssystem. Dock har man för inställnings

förfarandet gått in för en annan metod. Man 
måste nämligen ha tryckknappsledningarna 
lågohmiga och låter därför induktansen hos 

differentieringsdrosseln DR regleras genom 

variation av likströmmen genom en på sam
ma kärna lindad reglerspole LR_ Med hjälp 

av de tre tryckknapparna i manöverenheten 
införes olika motstånd i likströmskretsen med 

LR. »Differentieringsdrosseln» DR ligger 
emellertid också i gallertilledningen till vi

deoslutröret PL83 varför även totalförstärk
ningen ändras i läge »Briljans», se fig. 5. 

Kommer skarpteckningssystem att i framti

den bli lika vanliga i TV-mottagare som 
klangfärgskontrollerna nu är i rundradiom,?t
tagare? J a, varför inte! Klangfärgskontrollen 
kom ju till för att man skulle kunna avpassa 

klangfärgen för tal och musik till rumsakusti
ken_ Motsvarande regleringsorgan för inställ

ning av bildskärpan bör ha sitt stora värde, 
när det gäller att bättra på filmbilder som 

vanligtvis blir rätt suddiga i television eller 
att i samband med långväga överföring få en 

viss förbättring av bilden. 

Fig. 7. Detta är schemat för Nordmendes 
skarpteckningssystem. Tre olika video frekvens- . 
kurvor erhålles genom att ström av olika styr
ka får passera genom en extra lindning, LR 
anbringad på samma kärna som »differentie
ringsdrosseln» DR. 
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Den färdiga hörnhögtalaren. 

HIGH fiDELITY 

Den hi-fi-anläggning som be
skrives i föreliggande artikel 
har i stort sett byggts med led
ning av artiklar i RADIO och 
TELEVISION. För ett par en
heter, exempelvis förförstär
karen och högtalaranläggnin
gen har ideer dock hämtats på 
annat håll. Vi presenterar här 
denna anläggning som är ama
törbyggd från början till slut. 

1150 

e ___ ~ ____ 11j 
16 rrm lomelltrö 

& 
-l 1--1.5 

I 120 r 

- --------t\~ 
720 I Lock, 22 mm 

MeUanrummet fyttes 
med torr sand 

lamellträ 

Måttskiss för hörnhögtalarens olika delar. 

HENRY LUNDBERG: 

E n high fidelity·anläggning är som bekant 
inte någon särskilt billig sak, och för en ama· 
tör med begränsade ekonomiska resurser in
nebär därför amatörbygge kanske enda utvä
gen att bli ägare till sådan apparatur. 

Fig. 1. Effektförstärkaren, förförstärkaren och nätaggregatet i hi·fi·anläggningen. Dessa enheter 
är - jämte grammofonverket - inmonterade i »hi·fi·möbelm>, se vinjettbilden! 

~ 
L230~ 

Måttskiss för diskanthögtalarens 
trähölje. 

Material: Trä el. pertrnox 

Bobin för delningsfiltret. 375 varv 
l mm lackisolerad koppartråd på· 
lindas (varvrätt) . 

Amatörbyggd hi-f J 

Den anläggning som skall beskrivas här är 
resultatet av åtskilliga års arbete och funde
rande hit och dit. Många uppslag har erhål
lits ur RT, exempelvis beträffande effektför· 
stärkaren och FM·tillsatsen m.m. Därjämte 
har en del ideer hämtats ur utländska tid· 
skrifter bl.a. ur den amerikanska tidskriften 
»Audio», som hade en utmärkt beskrivning 
aven förförstärkare lämplig för exempelvis en 
Williamson. eller Knapp·förstärkare. Del· 
ningsfilter och högtalareanläggning har byggts 
med ledning av uppgifter i boken »Grammo· 
fonavspelning» av J an Bellander'. 

Kostnaderna för hela anläggningen inklu
sive FM·tillsats, förförstärkare, högtalare etc. 
håller sig något under l 000 kronoT, ett syn· 
nerligen måttligt pris i betraktande av de 
förnämliga data som apparaturen uppvisar. 

I anläggningen har som effektförstärkare 
använts den Knapp·förstärkare som beskrevs 
i RT 1954, nr 10, s. 25. Denna förstärkare 
lämpar sig särskilt väl för amatörbygge ge· 
nom att den innehåller få kritiska kompo· 
nenter. Den . är stabilare vid låga och höga 
periodtal än exempelvis Williamson·förstär
karen, som dessutom inte är l00·procentigt 
bra ifråga om transientåtergivningen, särskilt 
om man har långa högtalarledningar. I effekt· 
förstärkaren ingår en hemmatillverkad ut· 
gångstransformator, en enhet som ju är sär-

1 BELLANDER, J: Grammofonavspelning i 
teori och praktik. Stockholm 1954, NORDISK 
ROTOGRAVYR. Pris 9: 50. 
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1,3mH 

In 85< 

Schema för delnings filtret . 

Meterlel , 19 mm lemelltrö 

I 

r 
690 

l 

J 

PIenegOngjörn 
\ 550 -\ 

~==-:=-'::::'7.7.==-::::;; 
1t==~15~ 

I 19 x15mm 
olist tr · 

65 

5 

1 Måttskiss för möbeln, 
19 mm lamellträ bör 
användas. L~~ Den kompletta hi-fi-möbeln klar för använd· 

ning. 

nläggning 

Stycklista 

R l = anpassas efter nål· 
mikrofon 

R2= 1,5 kohm, l W, 1% 
Ra= R22 = 220kohm, 2W, 

10 Ofo 
R 4 = R9=R24= 1 Mohm, 

l W, 10 0{o 
R5 =2,4kohm, lW, 5% 
Ra = 150 kohm, 2 W, 10 % 
R 7 = Rs=10 Mohm, l W, 

10% 
R10=R25 = 1,5 kohm, l W, 

10 % 
Rll= R26 = 15kohm,2 W, 

10 Ofo 

modell RT 

R12..4+R12B=2X25 kohm 
pot.linj. 

R la =R17 = 47 kohm, l W, 
10% 

R14=Rls=R2a=100 kohm, 
l W, 10% 

R15 = R16=1 Mohm 
pot.linj. 

R19=470 kohm, l W, 10 Ofo 
R20 =560ohm, lW, 100f0 
R21 =68 kohm, 2 W, 10 Ofo 
R2s = Rao=33 kohm,2W, 

10 % 
R29 = 18 kohm, 2 W, 10 Ofo 

Cl =Ca=Clo= C12 = O,25 
,uF,600V 

Fig. 2. Princip schemat för förförstärkaren. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 5 - 1957 

BYGGD EFTER RT:$ BYGGBESKRIVNINGAR 
K O S T N A D : M I N D R E Ä N 1 O O O : - K R. 

C2=Cll =50 ,uF, 25 V 

el.-Iyt. 

C4 =C5=C14=O,l ftF, 
600 V 

C6 = lftF,600V 
C7 =Cg =4700pF,600V 

C9 =100 pF, 500 V, ' glimmer 

C1a =O,15,uF,600V 

C15= 2ftF,200V 

C16 =C17 = Clg=32,uF, 
el.-Iyt., 450 V 

L = O,8 H, (ELFA) 

V1=12AX7 

V2 =12AT7 

Va =6AU6 

=1 

skilt dyrbar i anskaffning och som faktiskt 
mycket väl kan hemma tillverkas så som för
fattaren tidigare beskrivit i denna tidskrift'. _ 

Förförstärkarens schema är hämtat ur en ar
tikel i »Audio»B. Denna förförstärkare måste 
nog anses vara en av de bästa som hittills pub
licerats. Dess enkla uppbyggnad gör den 
också särskilt lämplig för amatörbygge. Det 
kompletta schemat visas i fig. 2. Fotografierna 
i fig. l och 3 visar den mekaniska utform
ningen. 

2 LUNDBERG, H: Bygg hi-fi-utgångstrans
formatorn själv. RADIO och TELEVISION 
1956, nr 7/ 8, s. 28. 
B MILLER, C R: Versatile Control Unit for 
the Williamson. AUDIO 1954, sept., s. 19. 

L.. _______ - _____________ --_____ _ ---1 
+Vo2 

R30 t R.19 
+V03~+30D\l 

, = C18 _~CT7 
~ R28 

+Vel ~+·300V 
~16 . 
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Fig. 3. FörförstärKaren sedd underifrån. 

Tab. 1. Komponentvärden för grammofonavspelningsfiltret. 

Kurva 

RIAA l Mohm l Mohm 470pF 3500 pF 

Columbia 110 kohm 560 kohm 1000 pF 5000 pF 

78 varv (moderna) 110 ko hm 4,3 Mohm 220 pF 4000 pF 

Dessa komponentvärden bör uppmätas och utprovas. 

Av schemat framgår att anodjordade för· 
stärkarsteg ingår på förstärkarens ingång och 
utgång, en 2·gangad potentiometer R12A + 
R12~ " utgör volymkontroll, vilket ger bästa 
kompromiss mellan "minimum distorsion och 
minimum brus. Om endast en volymkonu'oll 
Rl2A skulle användas på ingångssidan, skulle 
bruset som alstras i efterföljande steg för
sämra signalbrusförhållandet. Om endast en 
volymkontroll R I2B skulle användas på ut
gången skulle distorsion uppträda genom att 
tidigare steg skulle styras ut för mycket. 

Schemat för tonkontrollerna är i stort sett 
konventionellt, i det att den av P J Baxandall 
angivna kopplingen med frekvensberoende 
motkoppling tillämpats. En fördel med detta 
system är att även vid starkaste bashöjning 
är det fortfarande kvar tillräcklig negativ 
motkoppling för att distorsionen skall hållas 
nere_ 

-10 

-20 

-30 

20 50 100 200 500Hz l 5 

Nålraspfiltret Rbl +C bl ger ca 12 dB fall 
per oktav, och fyra olika lägen ger gränsfre
kvens mellan ca 4 och 10 kHz. Se fig. 4 och 

tab.2. 

För grammofonavspelning ingår en speciell 
2-stegs motkopplad förförstärkare med rören 
VIA och VIB där bashöjning resp. diskant
sänkning erhålles genom negativ motkoppling. 
De olika korrektionskurvorna erhålles med 
motstånden R KI och R[(2 samt kondensato
rerna C Kl och C K2 i motkopplingskanalen. 
I tab. 1 ges komponentdata för de olika kor
rektionskurvorna. 

Kontrollerna på förförstärkarens panel har 
följande funktioner: 

1) nätströmbrytare. 

2) variabelt nålraspfilter med fem olika lägen 
A-E {en finess som är särskilt bra att ha 
när man spelar av äldre grammofonski-

lO 20kHz 

Fig. 4. Frekvenskurvor för 
nålraspfiltret i läge A-E 
(jfr tab. 2). 

vor, de låter väsentligt bättre med stark 
diskantavskärning ! ). Det femte läget i 
denna omkopplare (E) ger rak frekvens
kurva. 

3) volymkontroll. 

4) kontroll för diskant. 

5) kon troll för bas. 

6) omkopplare för olika avspelningskarak
teristikor. Tre olika filter ingår här, ett 
för RIAA-kurvan som ju som bekant är 
tämligen identisk med CCIR-kurvan, ett 
för Columbias LP-skivor (detta läge är 
kanske numera onödigt, man klarar sig i 
de flesta fall mycket väl med RIAA-kurvan 
för alla LP-skivor) och slutligen ett för 
moderna 78-varvsskivor. 

Högtalariåda och delningsfilter 

HögtalarIåda och delningsfilter är byggda 
efter anvisningar i Jan Bellanders bok »Gram
mofonavspelning»_ Ytterrnått m.m. för hög
talarlådan som är av basreflextyp återfinnes i 
måttskisser i vinjettbilderna, där även fotot 
längst t.v. visar det praktiska utförandet. Bas-

Tab. 2. Komponentvärden för nålraspfiltret_ 

Kurva 

A 
B 
C 
D 
E 

IS kohm, 2 W, So/o 
22 kohm, 2 W, S OJa 
36 kohm, 2 W, S OJa 
62 kohm, 2 W, S OJa 

2,4 nF gl. 500 V S OJa 
1,2 nF gl. SOO V S% 

S60 pF gl. SOO V S OJa 
270 pF gl. SOO V S OJa 

högtalaren är en IS" högtalare typ PM-1S3 
från Svenska Högtalarfabriken. 

Som diskanthögtalare användes en 6" hög
talare typ PMB-6oo4 från Svenska Högtalar
fabriken inmonterad i en mindre trälåda med 
mått enligt vinjettbilden. Ett delningsfilter 
med delningsfrekvens l 500 Hz användes för 
att uppdela frekvensområdet på resp. hög
talare. I detta filter användes spolar på 1,3 
mH, luftlindade på en pertinaxbobin enligt 
måttskiss. Varvtalet för båda spolarna är 37S 
varv, l mm lackisolerad koppartråd; lind
ningen bör utföras varvrätt. Kondensatorerna 
utgöres av ett antal parallellkopplade pap
perskondensatorer som tillsammans ger 10 ,uF 
kapacitans. 

Förförstärkare, effektförstärkare, FM-till
sats, nätaggregat och grammofonverk, är sam· 
manförda i en liten hemmagjord möbel, sam
manbyggd av 19 mm lamellträ och med de 
mått som anges i vinjettbilden högra delen. 
Nätaggregat och effektförstärkare är upp
ställda på möbelns bottenplatta, förförstärka
ren på en hyila och anordnad så att rattarna 
blir tillgängliga från möbelns framsida. Fl\1-
tillsatsen står på speciell hylla bakom förför
stärkaren. Grammofonverket är ett Husbon
dens Röst-verk med Ortofon-huvud (AB, 
huvud). 
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Om tillverkning av ... 
(Forts. fr. sid. 23) 

sig på insidan av röret. Minsta skakning eller 
vibration måste härvid undvikas, de skulle 
förorsaka vågor i lösningen som skulle för· 
därva jämnheten i det tunna fosforskiktet på 
skärmen. 

Därefter anbringas på liknande sätt som 
nyss beskrivits ett lager av nitrocellulosa ovan· 
på fosforskiktet, detta nya skikt skall utgöra 
lämpligt underlag för den beläggning av alu· 
minium, som sedermera skall anbringas på 
bildskärmen. 

När det löpande bandet når slutet på sin 
bana växlar det rörelseriktning, dessförinnan 
vändes bildrören upp och ner, så att åter· 
stående vätska i dem töms. Fosfor· och nitro· 
cellulosabeläggningen på insidan av bildröret 
sitter då kvar. 

Alla dessa arbetsoperationer verkställs i 
stora fullt automatiserade anläggningar. Se 
fig. 5. 

Aluminisering 

Aluminiseringen bes tår i att man anbringar 
ett mikroskopiskt tunt skikt av aluminium på 
bildrörets skärm. Det krävs en raffinerad tek· 
nik för att få detta skikt absolut jämnt förde· 
lat. Aluminiumfilmen fungerar som en spegel 
för det ljus som produceras av den ljuskäns· 
liga skärmen, och genom att ljuset reflekteras 
i riktning framåt mot åskådaren och inte till· 
låts att kastas tillbaka i röret ökas avsevärt 
briljansen i bilden. Därjämte är aluminium· 
skiktet ogenomskinligt för lj us som produceras 
av elektroderna och vidare hindrar aluminium· 
skiktet jonerna som förekommer i röret att nå 
det ljuskänsliga fosforskiktet, vilket skulle 
kunna skada detta. 

Aluminiseringen sker under det att bild· 
röret tillfälligt är evakuerat. Aluminium i 
form aven hårstunn aluminiumtråd anbringas 
i en spiral av tungstenstråd som anslutes till 
ett par kontakter inne i röret. Se fig. 6. Ge· 
nom att en kraftig ström får passera spiralen 
förångas aluminium, varvid aluminiumfilmen 
kommer att täcka hela insidan av röret ända 
fram till rörets hals. 

Ihopsättning 

Sedan rören aluminiserats inmonteras elek· 
tronkanonen och övriga elektroder i röret. 
Elektronkanonen är monterad på en glasfot 
som också bär upp rörstiften. Dessa senare 
är tillverkade av speciallegering, kovar, som 
ger bästa möjliga »passning» mellan glas och 
metall. 

Därefter följer slutgiltig evakuering och 
försegling av röret (fig. 7). Denna process går 
så till, att varje rör monteras på truckar som 
innehåller vakuumpump, nätenhet och en kon· 
trollpanel. Se fig. 8. Under ständig kontroll 
sker därefter evakueringen och på olika sätt, 
bl.a. genom upphettning, ser man till att even· 
tuella gasrester avlägsnas. 

Sista etappen är en serie prov av rörens 
data samt åldringsprov som företas i rörliga 
provenheter, 55 stycken, som föres runt i ett 
ellipsformat spår. Se fig. 9. 

KJELL STE N S SON 

Den förbisedda 
hi -fi -komponenten 

D en kompletta hi·fi.kedjan börjar med aku· 
stiken i upptagningslokalen och slutar med 
akustiken i lyssningsrummet. De första leden i 
kedjan kan konsumenten inte go'ra mycket åt; 
för hans del börjar hi·fi·kedjan med nålmikro· 
fonen. Men den slutar inte med högtalaren 
utan med de akustiska förhållandena i hans 
lyssningsrum. Här är det nu några faktorer 
som är av betydelse, bl.a. rummets egenfrek. 
venser och dess efterklang~tid. 

Egenfrekvenserna i ett -rum bestäms av dess 
dimensioner. Sålunda utbildas egenfrekvenser 
för våglängder, som utgör dubbla längden, 
bredden och höjden hos rummet. I mitt eget 
lyssningsrum med dessa dimensioner i tur 
och ordning uppgående till 6, 4, och 2,7 m 
aktiveras egenfrekvenser med svängningstalen 
28,3, 42,5 och 63 Hz. Givetvis utbildas också 
egenfrekvenser för oktaverna till dessa grund. 
värden, dvs. för '58,6 85 och 126 Hz. Ytterli· 
gare serier egenfrekvenser erhålles för de föl· 
jande heltalsmultiplerna (3, 4, 5 etc.) av 
grundvärdena. 

Dessutom samverkar rumsdimensionerna in· 
bördes så att ytterligare egenfrekvenser akti· 
veras. 

I själva verket aktiveras i ett slutet rek· 
tangulärt rum ett oändligt antal egenfrekven· 
ser. Det finns en formel för beräkning av 
dessa; den är litet besvärlig att handskas med 
rent räknemässigt men erbjuder därutöver 
inte några svårigheter för den som vill räkna 
ut egenfrekvenserna i det egna lyssningsrum· 
met. 'Så här ser formeln ut. 

fl = (c/ 2) 'V(p/ l)2+ (q/ b)2 + (r / h) 2 

Här anger c ljudhastigheten · (340 m/sek. 
vid vanlig rumstemperatur), p, q och r är hela 
positiva tal (O, l , 2, 3 osv.) och l, b och h i 
tur och ordning rummets längd, bredd och 
höjd. Jag har i tabellen nedan räknat ut de 
egenfrekvenser under 100 Hz, som bör före· 
komma i mitt lyssningsrum (dimensionerna 
se ovan!). Beteckningen 11,0,1 anger att jag 

formeln satt p = l , q = O och r = 1. 

11,0,0=28,3 Hz 
10,1,0=42,5 
10,0,1 = 63 
11,0,1 =69 

11,1,0 = 51 
12,0,0 = 56,6 
10 ,1,1 = 75,5 
11,1,1 = 81,2 

12,1,0=70,8 

hO,l = 84,7 
12,1,1 = 94,8 

10,2,0 = 85 

1'1,0,0 = 85 
11,2,0=89,6 

13,1,0=95 

Dessa teoretiskt Junna värden stämmer bra 
med de praktiska prov som jag utfört med 
hjälp av tongenerator (det går naturligtvis 
också bra med en frekvensskiva) och hög· 
talare. 

Rummets egenfrekvenser spelar en viktig 
roll för högtalarplaceringen. Om denna är pla. 
cerad i golvnivå i ett hörn aktiveras samtliga 
egenfrekvenser i rummet. Detta värde nedgår 
till hälften om högtalaren flyttas till mitten 
aven av väggarna och till fjärdedelen om 
dessutom förflyttning sker upp till ett läge 
mitt emellan golv och tak. 

Har jag nu en högtalare med relativt dålig 
basåtergivning kan förhållandena förbättras 
genom en lämplig placering i rummet och 
därav föranledd aktivering av rummets egen· 
frekvenser. Har däremot högtalaren en jämn 
basåtergivning - något som ,beklagligt sällan 
inträffar - kan ojämnheter uppstå genom en 
mindre ändamålsenlig placering. 

Lyssnarens placering i rummet spelar ock· 
så en väsentlig roll. Det interferensmönster 
som byggs upp i rummet av ljudstrålningen 
från högtalaren och rummets egenfrekvenser 
varierar från punkt till punkt och en del av 
det meningsutbyte på 90 phonsnivå som kan 
uppstå mellan hi·fi·entusiaster kan säkerligen 
återföras till det förhållandet att de lyssnar 
inte till den sak de diskuterar på samma sätt. 

Den bästa metoden är att experimentera 
med olika högtalarplaceringar och varierande 
lyssningslägen. Själv tycker jag mig ha fun· 
nit att i mitt lyssningsrum kommer högtalare 
i basreflexlåda bäst till sin rätt antingen om 
de placeras i ett hörn eller så att de strålar 
ljud mot ett hörn, Med vissa typer i besitt· 
ning av fyllig och relativt jämn basåtergiv. 
ning har jag uppnått mycket tillfredsställande 
ljudspridning i rummet genom att placera 
högtalaren så att ljudstrålningen träffar den 
massiva, lägenhetsskiljande långväggen under 
en vinkel på 45 o • 

I frågor som de här berörda är det väsent· 
ligt att inte vara till freds med den högtalar· 
placering som en gång valts, kanske mer eller 
mindre på måfå. Litet experimenterande och 
kritiskt lyssnande utgör en trevlig omväxling 
och ger ofta bättre utdelning än decibeljakten 
efter smärre ofullkomligheter i den elektriska 
delen av återgivningskedjan. 
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BYGG SJÄLV : 

Stycklista 

R1 =25 kohm, pot.linj. 

R2 =7 kohm, l W 

el =50 nF, papper 

e2=0,25 p,F, papper 

R2 
7k 

R1 
25k 

T R = Utgångstransformator, omkopplingsbar 
primärlindning, sekundärlindning: 4 ohm, 
kärna 2 cm' (ELFA, MIlS) 

SI = S2=enpolig återfjädrande strömbrytare 
( tryckknapp) 

HT = högtalare, 4 ohm (Sinus PMO-230) 

8 =4,5 V ficklampsbatteri 

H 
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En elektronisk "banjo " 
För en billig penning kan vem 
som helst bygga det lilla elek
troniska musikinstrument som 
beskrives här. 

Med den här beskriv.na »elektroniska banjon» 
kan man med litet övning ta ut enklare melo
dier. Lämplig att bygga som första experi
ment med elektroniska musikinstrument. Po
tentiometern R2 förses med en specialratt av 
trä, så att man bekvämt kan manipulera 
den. Lustiga tremoloeffekter kan uppnås ge
nom att man »darrar» på ratten när man spe
lar. Anbringas under ratten en ritad klavia
tur kan man lättare få in greppen i början. 

Principschemat för den elektroniska banjon. 
S1 användes för att få fram staccatotoner, med 
S2 sänkes tonområdet en lieIoktav. 

De komponenter som ingår i den elektroniska 
banjon fastskruvas på en rund platta av ply
wood. Hål upptages för högtalaren, batteriet 
hålles fast med en bleckplåt. R1 förses med 
specialratt. Omkastarna S1' S2 anbringas på 
instrumentets hals som fastskruvas vid den 
runda plywoodplattan. 

D e ljudsvängningar man får från ett musik
instrument kan mer eller mindre naturtroget 
efterbildas med hjälp av elektriska sväng
ningar frambringade på elektronisk väg och 
återgivna aven högtalare. I sin enklaste form 
kan man då använda en liten transistoroscilla
tor, vars frekvens man kan avstämma inom en 
oktav med hjälp av ett variabelt motstånd. För 
transistorn räcker det med ett vanligt fick
lampsbatteri för strömförsörjning. 

Det enkla principschemat visas i fig. 1. Som 
synes utnyttjar man utgångstransformatorn 
samtidigt som fasvridande element och för att 
mata högtalaren. Tonhöjden bestäms helt en
kelt genom att man varierar motståndet i en 
potentiometer R1 • Denna bör förses med en 
lämplig ratt av trä så att man lätt kan vrida 
in olika motstånd. Under ratten kan man se
dan lämpligen applicera en pappskiva på 
vilken man ritar ut en klaviatur, på så sätt 
hittar man lättare tonerna i början. Man kan 
då också lätt ta ut olika melodier med led
ning av vanlig notskrift. 

Instrumentet är försett med två tryckknap
par SI och S2' Med SI startar man oscillator
svängningarna, den kan användas när man 
vill åstadkomma staccato·toner. S2 inkopplar 
en extra kondensator e2 och på ca 0,25 p,F, 
den sänker tonhöjden en oktav och ökar alltså 
ut tonomfånget - som omfattar något mer 
än en oktav - till två oktaver. Man får expe
rimentera med olika värden för e2 för att få 
sänkningen exakt en oktav. 

Även för värdet på el får man experimen
tera litet så att man får rätt tonhöjd. Då 
transistorer uppvisar stora variationer ifråga 
om sina data är det tänkbart att man dess
utom får experimentera litet med olika uttag 
på primärlindningen på TR och likaså kan 
det tänkas, att man får prova några olika vär
den påR2 för att få önskad tonhöjd och ton
område. 

I instrumentet ingår en liten högtalare, som 
dock inte avger särskilt starkt ljud. Man kan 
emellertid, om man så önskar, ansluta ut
gången från transformatorn TR till nålmikro
fonuttagen på exempelvis en radiogrammofon. 
Man kan då efter behag förstärka instrumen
tets elektriska svängningar, och kan med 
klangfärgskontrollen i mottagaren också ge 
olika klangfärg på de alstrade tonerna. 

Den mekaniska uppbyggnaden kan lämpli
gen göras så att oscillatorn + batteri och hög
talare monteras på en rund platta av plywood 
ca 20 cm i diameter. På den runda plattan 
skruvar man sedan fast en »hals» av trä ca 
40 cm lång och längst ut på halsen anbringas 
sedan de två tryckknapparna SI och S2' 

Vill man sedan kosta på sig ett skydd exem
pelvis i form aven plåtburk (kakburk) fast
skruvad på plattan får man bättre verknings
grad för högtalaren och samtidigt trevligare 
utseende på »instrumentet»! 
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I förra numret gavs några all
männa synpunkter på hur man 
kan ordna så att man kan an
vända en vanlig FM-mottagare 
för mottagning av TV-ljudet 
från en TV-sändare. Här kom
mer nu en mera detaljerad be
skrivning aven sådan TV / FM
konverter för ljud bärvågen i 
TV-kanal 4, som ju utnyttjas 
bl. a. av TV-sändarna i Nacka 
och Köpenhamn. 

BYGG SJÄLV 

Stycklista 

R1 = R4 = 200 ohm, 
lhW 

R2= 1 kohm, 'h W 
Ra = 1,6 kohm,'h W 
Rs =R6 = 10 kohm, 

lhW 
R7 = 5 kohm, 'h W 

Fig. 2. Spoldata för TV / FM·konverterns spo· 
lar LI / L2, La' L4 och L5/ L6• 

Fig. 1. Principschema för TV / FM·konvertern. 
Kondensatorerna Cl2 och Cl3 lödes på utgå· 
ende ledningar för +150 V och 6,3 V i den 
punkt, där dessa ledningar passerar ut ur 
skärmlådan. Därigenom förhindras utstrål· 
ning från dessa ledningar. 

+ 

C1= C2 =C3 =C4 = 
=C6 =C7 =CU = 
= C12 =C13=l nF, 
ker. 

Cs=47pF, ker. 
Cs=220 pF, ker. 
C9 = C10=30 pF, ker. 

V1=EC92 
V2 =ECC81 

+ 

4 st. Philips 7 mm 
spolstommar med 
kärna 

l st. skärmlåda (alu· 
minium), ELFA 

--rI--+150V 

T Ci2 
'II I 

t-q3V 

En enkel TV I FM -konverter för TV-kanal '4 
E n TV/ FM-konverter bör bestå av ett HF· 
steg och ett blandarsteg. HF-steget har till 
uppgift att förhindra att oscillatorspänningen 
i blandarsteget når ut på antennen och genom 
utstrålning från denna ger upphov till stör· 
ningar i angränsande mottagare. 

Det är inte endast oscillatorns grundton 
utan även dennas övertoner som kan ge upp
hov till interferens. I modellapparaten som är 
avsedd för mottagning av ljudbärvågen på 
TV-kanal 4 (67,75 MHz) användes oscillator· 
frekvensen ca 30 MHz. Denna har andra över
tonen på 60, tredje på 90 och fjärde på 120 
MHz. Dessa frekvenser får inte komma ut! 
Andra övertonen 60 MHz kan ge interferens 
med bildbärvågen på TV-kanal 4 (62,25 MHz) 
med risk för »störningsmönster» på bilden i 
angränsande mottagare_ Tredje övertonen 90 
MHz kan interferera med ev. FM-sändare i 
närheten av denna fre!;:vens. Grundtonen kan 
komma in i MF-bandet för vissa TV-mottagare 
och ge interferens. 

För att eliminera risken för störningar av 
detta slag bör konvertern inmonteras i en 
»skärmlåda» av den typ som visas i vinjett
bilden. Man riskerar då inte utstrålning di
rekt från ledningarna i konvertern_ 

Fig. 3. Konvertern bör monteras i en skärm
låda av detta slag för att förhindra obehörig 
utstrålning från apparaten. 

Principschemat 

Schemat för apparaten visas i fig. 1. Som 
framgår av detta ingår i ingångssteget, HF
steget, en gallerjordad triod EC92. I detta steg 
fungerar det jordade gallret som skärm mellan 
in- och utgång. Antennkretsen L I / L~ skall 
avstämmas till 67,75 MHz, likaså anodkretsen 
L 3 i samma steg. I dessa kretsar utnyttjas 
inre kapacitanserna i rören (5-10 pF) som 
avstämningskondensatorer. Avstämning till 
rätt frekvens sker genom att induktansen 
ändras i kretsarna, gengm att man vrider på 
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spolkärnorna för LI / L2 resp. L3• Oscillator
kretsen skall - som redan nämnts - avstäm
mas till 30 MHz, vilket sker med hjälp a1 
trimkärnan för oscillatorspolen L 4• 

Då mottagning skall ske endast på en viss 
frekvens, 67,75 MHz, kan man göra inställ

,ningen en gång för alla: Fininställningen kan 
utföras på FM-mottagaren, som skall vara 
inställd på frekvens 67,75+30 = 97,75 MHz. 
Till samma frekvens skall även anod kretsen 
i blandarröret avstämmas, detta sker med 
trimkärnan för spolarna L 5/ L 6• 
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Spolarna m. m. 

I fig. 2 ges utförliga spoldata för samtliga 
spolar. 

Ledningsdragningen bör man lägga ner lite 
omsorg på, ledningarna måste vara så korta 
som möjligt; det är ju mycket höga frekven· 
ser man arbetar vid och varje centimeter led· 
ningstråd får oroväckande hög induktiv reak· 
tans. Alla chassieförbindningar inom ett visst 
steg bör utföras till en enda chassiepunkt. 
Man undviker på så sätt risken för chassie· 
strömmar, som kan leda till icke önskade 
å terkopplingsfenomen. 

Färdiglindade spolar bestrykes med zapon· 
lack, sedan lacket torkat har man spolvarven 
väl fixerade. Vid tillverkning av spolar med 
två lindningar, L1/ L2 och L5/ L6, lindas först 
ena lindningen, bestrykes med zaponlack och 
får torka. Därefter lindas ett lager tape på 
lindningen, och nästa lindning lindas där· 
efter utanpå. Även denna bestrykes med za· 
ponlack för fixering av lindningen. 

Trimning 

Trimningen av apparaten är enkel nog. Man 
ansluter först en TV ·antenn till ingången och 
ansluter sedan mellan utgången på FM·kon· 
vertern och ingången på FM-mottagaren eller 
·tillsatsen en 300 ohms matarkabel. Denna 
måste med hänsyn till utstrålningsrisken vara 
mycket kort, och man bör se noga till att inte 
nedledningen från TV·antennen och avgående 
ledningen till FM.mottagaren kommer för 
nära varandra. 

Därefter ställer man in FM·mottagaren på 
97,75 MHz och vrider trim skruven för oscilla· 
torspolen L4 i konvertern så, att man får in 
TV·ljudet i mottagaren. Avståndet mellan 
bild· och ljudbärvåg är 5,5 MHz. Om man till 
äventyrs först skulle få in det knattrande lju· 
det härrörande från bildväxlingsfrekvensen 
vet man, att man har ljudkanalen på ett av· 
stånd av 5,5 MHz. 

Se upp med de falska (och mycket svagare) 
signaler man får in bl.a. genom att bland· 
~ing i blandarsteget jämväl sker vid övertoner, 
tIll konverterns oscillatorspänning. Man kan 
alltsä fä in TV·ljudkanalen i flera lägen av L4 , 

men det är endast ett läge som ger bästa och 
kraftigaste signal. 

När man fått in TV·ljudkanalen, är det en· 
dast att vrida kärnorna i spolarna L1/L2 och 
L 3 tills dess att man får maximum styrka. 
L1 / L2 · har mycket flackt maximum, L3 där· 
emot har skarpare maximum. 

Skulle svårigheter uppstå med självsväng· 
ning i HF·steget kan man kurera detta genom 
att koppla in ett motstånd på ca l kohm (R 7 ) 

över spolen L 2• Självsvängning i HF·steget 
yttrar sig i, att man får kraftiga och tätt lig· 
gande bärvågor i FM·mottagaren, samtidigt 
fär man svåra störningar i angränsande TV· 
mottagare, HF·steget fungerar ju i detta fall 
som ett oscillatorsteg och sänder ut en bärvåg 
på en frekvens i närheten av TV·kanal 4 till 
vilken ju L1/ L2 och L3 är avstämda. I' mo· 
dellapparaten visade sig ca 1,6 kohm vara 
tillräckligt för att under alla omständigheter 
hälla mottagaren stabil. 
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fOR SANDAREAMATORER 

~
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e3 e 
5 Ant. 

e4 
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Fig. 1. R1 = 160 ohm, % W. 
R2 =1 Mohm, % W. C1 = 
=C2 =10 nF, ker. C3 = 5nF, 
ker. C4 = lnF, ker. C5 =50 
pF var. L!, L2, L3 se texten 
DR1 =DR2 =3,5 mH, HF· 
drosslar. X = kristall, 7 MHz. 
T1 =T2 =»Raytheon» pnp· 
transistor, typ 2N1l3/ CK76i. 

75000 kilometer per watt 
I februarinumret av »Radio 
& Television News» 1957 åter
finnes en utförlig beskrivning 
av den lilla transistorsändare 
som nyligen »krossade» Atlan
ten och . som kortfattat om
nämndes i nr 3/ 57 av RT. Vi 
ger här viktigare tekniska da
ta för sändaren. 

F örbindelse mellan USA (WlOGU) ' och 
Danmark (OZ7BO) etablerades i september 
i fjol på 20 m·bandet med en kristalls t yrd 
sändare med 0,08 watts ineffekt. Distans: 6000 
km, alltså 75000 km pe~ watt! Kanske inte 
världsrekord men det intressanta och nya var 
att det var enbart transistorer i sändaren. 

Fig. 1 visar schemat för apparaten och i 
fig. 2 visas apparatens mekaniska uppbyggnad. 
Transistorerna syns på chassiets översida, de 
är betydligt mindre än avstämningsratten ! 
I transistorn användes två transistorer från 
Raytheon, typ 2N1l3/ CK761. 

Tankspolen L3 för 14 MHz består aven luft· 
lindad spole med 17 varv med ett uttag 5,3 
varv från den jordade sidan. Spoldiameter ca 
1,2 cm. Spolarna L1 +L2 lindas med förskjut· 
bar järnpulverkärna. Spoldiameter ca 0,8 cm. 
L 1 lindas med 38 varv och L 2 med 8 varv, den 
senare lindas direkt pä den »kalla» änden av 
spolen L 1• För båda spolarna l mm tråd. Kri· 
stallen bör vara en 7 MHz kristall. DR1 och 
DR2 är HF·drosslar av ordinär typ. 

Trimningen av apparaten tillgår så att man 
med en griddipmeter använd som absorptions· 
vågmeter stämmer av L1 för maximum uteffekt 
pä 7 MHz. Enligt uppgift svänger transistorn 
utan svårighet. 

Med en mA·meter i tilledningen av minus· 
kollektorspänning till slutsteget j usteras lin· 
ken L 2 för maximum kollektorström (12-15 
mA). Justera sedan sista avstämningskonden· 
satorn C5 för maximum uteffekt pä 14 MHz, 
vilket kontrolleras med griddipmetern. 

Därefter gäller det att få ut lämpligt uttag 
på L3 till kollektorn. Genom att använda grid· 
dipmetern som absorptionsvågmeter avstämd 
till 14 MHz söker man sig fram till ett uttag 
där man fär maximal uteffekt. Uttaget kommer 
att ligga rätt långt nere på spolens jordsida 
p.g.a. den låga kollektorimpedansen. 

(Forts. på sid . 38) 

Fig. 3. En ordentlig 3-elements riktantenn för 
14 MHz användes då Atlanten överbryggades 
med 20 m W uteffekt från transistorsändaren. 

Fig. 2. Transistorsändaren 
med sina två transistorer på 
chassiets översida (en ligger 
i reserv under chassiet). 
7 MHz kristallen längst t.h. 
på chassiets översida. Tank· 
spolen L 3 längst t.V. pä uno 
dersidan, i mitten L1 +L2• 

Chassiernätt : 12,5 X 5,5 X 5,5 
cm. 
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Unlve ••• l lns'.umen' 
mod. II 980 

Hög känslighet och nog
grannhet. Lång skala ge-
mensam för likström och 
växelström. Mätområdes
växling med endast en om
kopplare. Tryckta kretsar. 
Vridspoleinstrument med 
kärnmagnet ger utmärkt 
skärmning mot yttre fält. 

Pris kr 230:-

Weston Electrical Instrument Corp. 

Newark N.J. USA representeras av oss 

sedan år 1919. Firman grundades 1888 

för tillverkning a v elektriska precisions

instrument enligt Dr. Edward vVestons 

uppfinningar och konstruktioner. In

strumentens höga kvalitet är grundad 

på nära 70 års erfarenhet vid världens 

största och ledande fabrik för elekt

riska mätinstrument. 

B ..... ld.lven .ö.vol'
m •••• mod.U 982 

för Radlo-TV-servlce med 28 
måtområden. Extremt låg 
strömförbrukning. Ingen upp
viirmnlngstld. 

Pris kr 380: -
OSCILLOSKOP Modell 983 
för bJ.a. Radio-TV-servlce. 
Hög känslighet och stor band
bredd. Försett med identiska 
förstärkare för vertikal- och 
horisontalaxiarna. 

Pris kr 1.780:-

Höllk.nsUg. 
•• 1 ••• 

LikströmsrcJUer med 
vridspolesystem aven 
med likriktare för 
växelström. Känslig
heter ned till 0,5 /LA 
likström 0,0005 /LW. 
Brytförmåga upp till 
100 mA 120 V växel
eller likström. 

" Induc'.onlc "
Ins'.uman' 

LIkströmsförstärkare 
för mätning och reg
lering under ogynn
samma vlJJkor. In te
grerande fluxmeter m. 
fl. tillämpningar. In
duktionsmodulator. 

Po.tabl • 
p.aclslons
Ins'.uman' 

Vridspole-, vrld
järns- och elektro
dynaml~ka Instru
ment. Kloss 0,2 
och 0 ,5. Likrikta
re- och termoIn
strument m.fl. 

Utförligare data och beskrivningar av Westoninstrumenten sändes gärna på begäran. 

T.val-
In ••• umant 

Många olika stor
lekar och typ~r 
med skallängder 
från 23 till18G mm. 
Även hermetiskt 
slutna och chock
säkra Instrument. 

AKTIEBOLAGET ZANDER & INGESTRÖM · STOCKHOLM 
Avd. M ••••• och In.'.umen' • Box t807B • STOCKHOLM t8 • Tel. S4CB90 
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ELEKTRISKT 
o 

MOTSTANDSMATERIAL 
NICHROME-V ~%~~c~eraturer upp till 

NICHROME för temperaturer upp' till 950·C. 

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

MANGAN IN för precisionsmotstånd. 

KARMA 1,33 ohm/mm"/m för högohmiga pre
cisionsmotstånd med låg temperatur

koefficient, el. töjningsmätare m. m. 

TERMOELEMENnRÄD I~d~r..~~sations-

BIMETALL för termostater. 

NICKELTRÄD och band. 

NICKELLEGERINGAR ~f!k~~~ik:~;": 
KOPPARTRA' D o_ch H. F. Litz emaljerad med 

lodbart lack, omspunnen. 

GUMMER mikanit. 

ALUMINIUMFOLIER ~~~p~~k~i~~o~~~: 
Eli flertal dimensioner lagerföres. 

AB I 'M fi TITAN Stockholm 16 ngeniors Innan Tel. 23 26 00 

38 

75000 kilometer. 
(Forts. fr. sid. 36) 

Med olika värden på R1 och R2 provar man 
sedan ut bästa nyckling. I stället för motstån
den R1 och R2 kan man ha en potentiometer 
på I Mohm. Med modellapparaten erhölls med 
de angivna värdena på R1 och R2 ren och bra 
ton, fri från »chirp». 

Genom att ansluta en kolkornsmikrofon i 
serie med minus 6 V-tilledningen till slutsteget 
kan man på enklast tänkbara sätt åstadkomma 
anodmodulering för telefoniförsök. 

Uteffekten för denna transistorsändare tor
de vara av storleksordningen ca 20 m W, in
effekt är ca 80 m W och verkningsgraden så· 
lunda endast ca 25 %. Men det räckte ;om 
bekant för förbindelse över Atlanten! 

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

Billigt dekadmotstånd 

A B c D 

2 '4 .7 

E 

Resistans mellan uttagen: 
I ohm A och E 
2 » B » E 
3 » A » B 
4 » C » E 
5 » A » C 
6 » B » C 
7 » D » E 
8 » A » D 
9 » B » D 

Brandsäker lödkolvshållare 

Hållare för lödkolv, vilken godkänns vid 
brandinspektion, tillverkar man enklast av ett 

Utan omkopplare och med endast fyra mot
stånd kan man åstadkomma en praktisk och 
billig dekad för »propp-omkoppling». För
slagsvis använder man trådlindade motstånd 
upp till 1000 ohm (5-10 W), skiktmotstånd 
med I % tolerans till 100 kohm och dito med 
5 % tolerans över 100 kohm. 

TELCOTHENE 
Telcothene är det patenterade namnet 

för polyetenprodukter från Telcon. 

Elektrisk genomslagshållfasthet min. 

40.000 V f rom, dielektricitetskonstant 2,3. 

Motståndskraftigt mot de flesta syror 

och kemikalier. Överlägset korrosions

skydd - pulvret lätt att anbringa. Bul

ten lätt att svarva. 

Lagerföres i form av bult, platta, folie, 

slang, pulver, tape och kompound. 

Tekniska data och lager lista på begäran. 

Fabrikant; 

THE TELEGRAPH CONSTRUCTION 
& MAINTENANCE CO LTD 
Generalagent och grassistlager; 

AB E WESTERBERG~ Norr Mälarstrand 22, 
Stockholm K, Tel. 529807/08 
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POCKETseDP 
Lätt transportabla, utrymmesbesparande men 
ändå för höga anspråk och för varierande behov. 
Med andra ord: 

"Gott resultat i litet format" 

Modell S-11-A Industrioscilloscop, kompakt, oömt och använd
bart för både lik- och växelspänning. 

Y-förstärkaren: Likspänning - 200 kHz 
Känslighet 100 mV/ cm 

X-förstärkaren : Likspänning - 200 kHz 
Känslighet 100 mV/cm 

Modell S-I2.-C Rackoscilloscop avsett att byggas in befintlig 
mätutrustning. 

Y-förstärkaren : 

X-förstärkaren: 

Likspänning - 700 kHz 
Känslighet 50 mV/cm 

Likspänning - 700 kHz 
Känslighet 70 mV/cm 

Modell S-14-A »Hi-gain» oscilloskop lämpligt för små signaler. 

Y-förstärkaren: 

X-förstärkaren: 

Likspänning -180 kHz 
Känslighet 10 mV/ cm 

Likspänning -180 kHz 
Känslighet 15 mV/cm 

Modell S-14-8 Bredbandsoscilloscop 

Y-förstärkaren: Likspänning -700 kHz 
Känslighet 50 mV/cm 

X-förstärkaren: Likspänning - 200 kHz 
Känslighet 150 mV/cm 

Modell S-15-A Dubbeloscilloscop försett med två identiska ka
todstrålerör med skilda såväl Y- som X-förstärkare. 

Y-förstärkaren: Likspänning -180 kHz 
Känslighet 10 mV / cm 

X-förstärkaren: Likspänning - 150 kHz 
Känslighet 1 V/cm 

Modell P l Detta paneloscilloscop är ett lätt manöverbart 
oscilloskop som uppbygges enligt kundens önske
mål. 

Genera lagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. 

Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM SÖ - Tel. 449760 
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det ledande världsmärket 

Tillverkat av 

PERTRIX-Union G.m.b.H. 
Frankfurt I Main 

GENERALAGENT DEA[ SVENSKA AB 

Hagavägen 97 SOLNA Tel. 820130 

o 

MOTSTAND 

.... .... .... .... .... 
SHALLCROSS ........ 
tråd lindade preclslons- .... .... 
motstånd tillverkas efter ra- .... 
dikalt nya tll1verkningsmetoder, ........ 
de är Inbäddade I en keramisk 
form som samtidigt utgör spolform 
och skydd för resistanstråden. Dessa 
motstånd kan därför tll1verkas med 
betydligt mindre dimensioner och 
mindre vikt än andra typer av tråd
lindade motstånd. Kortslutna varv 
är givetVis uteslutna. Motstånden 
tillverkas för resistansvärden 
från 0,1 ohm upp till 15 
megohm och för be-........ 
lastnlngar från 0,1 W .... 
upp till 2 W. .... .... .... 

-

SCHALLCROSS tillverkningsprogram omfattar även andra precisIonsproduk
ter, exempelvis Wheatstone-bryggor, dekadmotstånd, dämpsatser, elektron
iska galvanometrar, omkopplare m. m. 

Korta leveranstider, 
Vi sänder Er gärna en bulletin med närmare uppgifter. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 230880 

vanligt 3" dräneringsrör av tegel, vilket in

passas i ett plåtrör av lämplig dimension och 
upphänges under framkanten av arbetsbordet_ 
Skyddar lödkolven mot överhettning, samti

digt som inga brännskador uppstår vid oav-

siktlig beröring av »hållaren». (R .M.) 

Enkel verktygsbålIare 

En billig och praktisk verktygshållare ordnar 

man med tillhjälp av gardinspiral, vilken får 
löpa genom skruvöglor, uppsatta på lämpligt 

avstånd från varandra. Spiralen bör ej sträckas 
för hårt vid uppsättningen, den sträckes auto

matiskt vid insättandet av verktygen. 
(R.M.) 

Spänningsreglering i nätaggregat 

Ett enkelt sätt att variera utspänningen från 
ett ordinärt nätaggregat med likriktarerör är 
att insätta ett variabelt seriernotstånd i serie 

med glödtråden. För metodens lämplighet i 
mer permanenta utrustningar ansvaras dock 

icke! (F) 

Under xubriken Radioindustrins ny
heter införes uppgifter från tillverkare 
och importörer om nyheter, som av 
företagen introduceras på marknaden. 

Ny rörvoltmeter 

Svenska AB Philips, Stockholm, introducerar 

en svenskbyggd rörvoltmeter avsedd för spän

nings- och resistansmätning. Den nya rör volt

metern kan O-ställas mitt på skalan och är d~r
för särskilt lämplig för trimning av exempelvis 

FM-mottagare. Vid resistansmätning erhålles 
spänning från en inbyggd stabiliserad likrik· 

tare, varför man inte behöver bekymra sig 0111 

mätbatteri. Instrumentet är försett med in

byggd diod för mätning av växelspänningar 
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Ett av dessa ose,illoskop 
kanske passar in i D I N bild 

Om ett oscilloskop med passande data kommer att påskynda framstegen 
i ditt arbete, kommer du att vara intresserad av prestationsförmågan 
hos dessa tio Tektronix oscilloskop. Vart och ett har konstruerats för 
ett särskilt ändamål, från det kompakta transportabla oscilloskopet typ 
310 till typ 517 A, specialiserat för analys av mycket snabba pulser. Vart 
och ett av fem oscilloskop byggda att arbeta med utbytbara »plug-in» 
förförstärkare erbjuder en extremt hög grad- av mångl'idighet i ett enda 
instrument. 

Ditt hela oscilloskop-behov kanske kan tillgodoses med ett enda hög
specialiserat oscilloskop. Vid valet av det rätta oscilloskopet för dina 
nuvarande och framtida krav kan en konsultation hos din Tektronix
representant vara till god hjälp. Det är av stor betydelse för oss att du 
gör bästa möjliga val, emedan vårt ansvar står i proportion till hur myc
ket du sedan kan bruka ditt Tektronix-instrument ....:... och det är ett 
viktigt led i vår framtid. 

TILLVERKARE: "'elcfronix, Inc. 
GENERALAGENT: ERIK FERNER 

BJÖRNSONSGATAN 197, BROMMA 3 
TEL. 37 77 00, 37 42 77 
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Tektronix·ingenjör 

Oscilloskop typ 310, 3" rör, 
börbort, likström - 4 MHz, vä
ger endast 10,6 kg. 

Oscilloskop typ 315 D, 3", bör
bart, likström - 5 JilHz, vikt 
endast 16,3 kg. 

Oscilloskop typ 515, 5", bär
bart, likström - 15 MHz, väger 
endast 18,1 kg. 

E Typ 517 A .High-speed. puls
ascillaskap. Sju millimikra
sekunders stigtid, 24 kV acce
lerationsspänning. 

F Televisions-ascilloskap typ 
524 AD, likström - 10 MHz, 
0-25 millisek. svepfördröjning. 

G, H, 1,.1, K 
Oscilloskop som anvönder sig 
av .plug-in. förförstärkare. Sju 
.plug-in.-enheter att välja på. 
Extra brett svepområde. 
Extremt mångsidiga. 

G Oscilloskop typ 531, likström-
10 MHz, 10 kV acceleratiansspän
ning. 

H Oscilloskop typ 535, likström-
10 MHz, 10 kV accelerationsspän
ning, 1 jLs-o,l s svepfördröjning. 

Oscilloskop typ 532, likström-
5 MHz, 4 kV accelerationsspän
ning, 8 cm linjärt vertikalutslag. 

.I Oscilloskop typ 541, likström-
30 MHz, 10 kV accelerationsspän
ning. 

K Oscilloskop typ 545, likström-
30 MHz, 10 kV accelerationsspän
ning, 1 jLs-o,s s svepfördröjning. 

" Plug - in "-enheter 

L Typ 53/54 A bredbandig. 

M Typ, 53/54 B bredbandig - hög fär
stärkning. 

N Typ 53/54 C fär två färlopp, kort 
stigtid, likströmskopplad. 

O Typ 53/54 D balanserad, hög för
stärkn'ing, likströmskopplad. 

p Typ 53/54 E balanserad, mycket små 
växelspänningssignaler . 

Q Typ 53/54 G balanserad, bredban
dig, likströmskopplad. 

R Typ 53/54 K, kort stigtid, likströms
kopplad. 
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LMK : UKV -TV med samma antenn! 
Med denna antenn är mottagning från flera TV

sändare inom band I och band III möjlig. En produkt 
som är ensam i sitt slag på den europeiska marknaden. 

Katalog sändes kostnadsfritt på begäran . 

genom T E S C H elektriska kopplingsverk fCSr 
Inställbara fCSrdrCSjningar 

Programkopplingar 
Vändkopplingar 

.. En~.a.m- A B I M P U L S Telefon växel 
forsailare 3408 SO 

KONTOR och LAGER S:t ERIKSPLAN 7 • STOCKHOLM 

(20 Hz-100 kHz); för högre frekvenser (50 
Hz-800 MHz) finns ' separat mätkropp. För 
mätning av högspänning finns också separat 
mätk!opp med lämpligt förkopplingsmotstånd 
som möjliggör mätning upp till 30 kV. 

Mätområdena för likspänning och växel
spänning är följande 0-1, 0-3, 0-10, 0-30, 
0-100, 0-300 V, för likspänningsmätning till
kommer dessutom ett mätspänningsområde 
0-1000 V. Resistansmätning kan utföras inom 
mätområdet l ohm-200 Mohm. Ingångsre
sistansen är 12 Mohm, ingångskapacitansen 
12 pF. 

Kortvågsstation för 88B 

En mobil kortvågsstation för enkel sidbands
överföring (SSB) har introducerats av ReA. 
~teffekten för sändaren är 30 W, vilket mot
svarar 240 W vid normal överföring med dub
belt sidband. 

Den i anläggningen ingående mottagaren 
har en känslighet av ca l fl V för 50 m W ut
effekt med 6 dB signalbrusförhållande. Appa
raturen är avsedd att anslutas till 6 eller 12 V 

batteri. Antennen utgöres aven 3--4 m lång 
spjutantenn. 4 olika frekvenser inom området 
3,0-15 MHz kan utnyttjas för överföringen_ 

Kommunikation med enkelt sid band och 
undertryckt bärvåg ger viss grad av samtals
hemlighet, då den ju ej kan avlyssnas med 
vanliga kortvågsmottagare. I de fall högre 
grad av samtalshemlighet önskas kan emeller
tid en speciell talförvrängare kopplas in, vil
ket omöjliggör avlyssning. 

Svensk representant: Elektronikbolaget AB, 

Stockholm. 

Likspänningsförstärkare 

Svenska Ackumulator AB Jungner presenterar 
en förstärkare inrymd i en mellånsockel och 
bestyckad med en dubbeltriod 6AN8. Hög för-
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- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --- - -- - - ----

e"-"-ekf-frans;s-forer 
har hunnit längs-l: 
i teknisk full

• Små dimensioner 

\. 

ändning 
• Robusta, 
tillförlitliga, inga 
rörliga delar 

• Strömsnåla, små 
lätta strömkällor 
med låg spänning 
och lång livslängd 

o =c:a 29 mm 

- - - - - - - - - ~ - - - - - - - .- - - - - ---

Delco transistorer massproduceras nu av Delco 

Radio Division of General Motors efter många års 

vetenskapliga forskningar· i General Motors 

forskningslaboratorier. Användningsområdena är 

obegränsade, transistorn kommer att på en mängd 

konventionella apparater och artiklar helt revolutionera 

utformning och tillverkning. 

<Ja . > a 

GENERAL MOTORS NORDIS~A AB 
Reservdelsavdelningen. Tel. 403925 

STOCKHOLM 20 
RESERVDELAR RESERVDELAR 

; 
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SHUR( ' 
presenterar nu världens mest sålda 
kvalitetsmikrofon i nytt förbättrat 
utförande, Utpräglad enkelsidig 
riktverkan gör mikrofonen idealisk 
för användning under svåra akus
tiska förhållenden, Attraktivt ström
linjeutförande, små dimensioner, 
hög känslighet 

Robust kon
struktion gör 
taIspole
systemet 
okänsligt för 
extrema at
mosfäriska 
påfrestning
ar, Rekom-
menderas 

Modell 55 s Unidyne 

för högtalaranläggningar av alla 
slag, inte minst för teatraL Använ
des i stor utsträckning för bandspe
lare och för radioanlä~gningar fär 
polis, brandkår och transportdiri
gering. Rak frekvenskurva 40 Hz-
15 kHz. Omkopplingsbar för impe
danser 35-50 ohm, 150-250 ohm 
och högimpedans. 

Riktpris kr 318:-

Generalagent : 

Sveavägen 70 - STOCKHOLM Va 
Tel. 206275 , 215205 

stärkning (66 dB) kan tack vare positiv åter
koppling erhållas inom frekvensområdet 200-
2 000 Hz, vid likspänningsförstärkning ca 55 
dB. Utgångsimpedansen är negativ (-15 
kohm), ingångsimpedansen 300 kohm. Maximal 
utgångsspänning är 40 V (effektivvärde). 

Förstärkaren är avsedd att användas i servo· 
kretsar och i elektroniska räknemaskiner. 

Strömförsörjning: Anodspänning 300 V (8 
mA) och glödspänning 6,3 V (0,45 A). 

Universalinstrument för radioservice 

Elektronikbolaget AB, Stockholm, har över· 
sänt data för en nyhet från Airmec Ltd i Eng. 
land, »Radiovet», ett universalinstrument 
(som verkligen gör skäl för namnet) för radio
service. Det innehåller praktiskt taget allt, vad 
en serviceman behöver vid service: signalge· 
nerator för AM och FM, tonfrekvensgenerator, 
svepgenerator, oscilloskop samt lik- och växel
spänningsrörvoltmeter. 

Signalgeneratorn, i vilken ingår en 5 MHz 
kristallkalibrator, täcker frekvensområdet O-
100 MHz i sex områden, 0-5, 5-10, 10-15, 

85-90, 90-95 och 95-100 MHz. Tongenera
torn, som är av Re-typ, har 11 fasta frekvenser 
inom tonfrekvensområdet. Den användes för 
att amplitud- eller frekvensmodulera HF-sig
nalen från signalgeneratorn. Det inbyggda 
oscilloskopet med 6 cm bildrör har känslig
heten 6,7 V I cm. Rörvoltmetern har 5 mätom
råden för likspänning, 0-20 V upp till O-
2 500 V, samt 5 mätområden för växelspän
ning från 0-1 V upp till 0-280 V. 

Apparaten är avsedd för anslutning till 
växelströmsnät 110 eller 220 V. 

Det nya instrumentet, som inte väger mer 
än 12,3 kg och inte upptar särskilt stor plats 
(30X24X21 cm) bör vara behänHigt att ha 
med sig vid servicebesök i hem. , 

TR[ 
[BECK AND DOUBLE [BECK 

High Fidelity Test 
Record 

kr 58:-

ORD 
BI-Fl DEMO~STRnION REtORD 

Music from Westminster 
records selected to de
monstrate fine, wide
range phonograph 
equipment 

kr 29:-

\fLAD S-l 
Sel ecti on s from outstan
ding Westminster Labora
tory releases 

kr 22:50 

Generalagent: 

AB NORDISKA MUSIKFÖRLAGET 
Pipersgatan 29 - Stockhohn K 

Engels oöverträffade 

UKV TV 
IMPORT AB 

, 

ANTENNER 
Stort program 

ANTENNTILLBEHÖR 
Full sortering 

INETRA 
Regerlng_ga'an 87 - STOCKHOLM C 
Tel. 20 Ot 47 - 21 82 SS 

, 
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Fantastiska 
mojligheter for 

V- XI 
~. 

Solfläcksmaxima ger bättre mot
tagning än någonsin! 

Jonosfärskikten uppladdas nu kraftigare än på 10 år och reflekterar TV

signalerna från avlägsna sändare tillbaka mot jorden. Ofta uppfångas 

TV-bilder från sändare på 150-200 mils avstånd, såsom från Ryssland, 

Italien, Schweiz, Tjeckoslovakiet, Belgien, Tyskland, Holland m. fl. länder. 

Deltag i TV-DX-SM! 
Se Teknik för Alla nr 711951 

Amerikanska, 
TV-DX-mäster
skapen vanns med 
Winegard Super , 
Ceptor 

Nu kan fascinerande TV· bilder 
.fångas från fjärran länder! 

De katolska mässorna i Vatikanen fångas ofta i Sverige 
med Winegard Super Ceptor. Här en stämningsfylld bild 
av sjungande korgossar. 

Amerikanska sensatioRsantennen 
WINEGARD SUPER CEPTOR 
vann USA-mästerskapen i TV-DX 

~uper Ceptor ger enastående resultat. Vinnaren av USA-mästerskapen 

i TV-DX 1956, Robert Seybold, N.Y., fångade ej mindre än 290 sta

tioner med Super Ceptor, belägna bl. a. i Brasilien och Venezuela. Även 

framgångsrika svenska TV-DX-entusiaster rekommenderar Super Ceptor. 

AS-SL4 l vån. Kr 197: SO AS-2xSL4 2 vån. Kr. 39S:-

"Elektro·lins"-fokuseringen med 13 direktorer 
har extra hög verkningsgrad och ger bilden 
utomordentlig skärpa och briljans. 

(PE"MA-TUBE) 
Teleskopmast ger storre räckvidd 
Perma-Tube antennmast i teleskop
utförande ger en antenn höjd av upp 
till 15 m. Idealisk vid TV-DX-mottag
ning. Dess glänsande Vinsynitefinish 
stoppar effektivt mot all väderlek. 

AS-T30 

AS-T40 

AS-TSO 

Höjd 9 m 

Höjd 12 m 

Höjd 15 m 

Kr. 110:
Kr. 14S:

Kr. 19S:-

AS-AR2B 

AS-AR2V 

eDB 
automatiska 

antennrotor 
Utrustad med den förnäm
liga CDR antennrotorn av
söker antennen automatiskt 
horisonten och stannar i öns
kad position. Kompassros 
ger snabb och exakt inställ

ning. ljus
cch ljudsig
naler signa
lerar att ro
torn är 
funktion. 

Komplett 

med brun kåpa • Kr. 34S:

med vit kåpa Kr. 360:-

Fråga efter Winegard Super Ceptor och CDR antennrotor hos Er radiohandlare! 

Generalagent 

AB GYLLING & Co 
R A D I O O C H T E L E V.I S lON - N R 5 - l 9 5 7 

STOCKHOLM 
londonviadukten 

Tel. 449600 

GöTEBORG 
Husargatan 30-32 

Tel. 175890 

MALMö 
Ostergatan 27 

Tel. 70720 
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S I J O· radio-
batterier 

finnas i passande typer och stor

lekar för alla batferiapparoter. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
~VINSI(A ACKUMULATOR AKTlfeOLAcn JUNCNER 

Stockholm 
Göt~ Karlstad Malmö 

Norrköping Skellefteå Sundsvall 

• Direkt sifferavläsning 

• Ingen interpolation 

• Inga parallaxfel 

• Ingen risk för 
avläsning på fel skala 

Tillverkas även 
för stativ - montage 

Ensamförsäljare: 

\ Fjäder- och batteridriven bandspelare 

En lättransportabel fjäder- och batteridriven 
bandspelare av tyskt fabrikat, Butoba, intro
duceras på svenska marknaden av Britinco AB, 
Stockholm_ Apparaten, som väger 9,5 kg och 
har ytterrnåtten 30X38Xl2 cm kan med an
vändande av särskild tillsats även drivas från 

nätet. En fjäderuppdragning täcker för 22 
resp. 40 minuter beroende på bandhastigheten, 
som är omkopplingsbar för 9,5 eller 4,75 cm/s. 
En inbyggd högtalare ingår för avspelning, 
uteffekt 0,5 W. I apparaten ingår 6 batterirör 
och för utstyrningsindikering används indika

toröga DM7l. 

Nya skikttransistorer 

Siiddeutche Tele/on-Apparate-Kabel u. Draht
werke AG {»Te-Ka-De»} i Niirnberg har tagit 
upp tillverkningen aven serie pnp-skikttran
sistorer med data enligt nedanstående sam
manställning. Svensk representant: M Sten
hardt Ingeniörs/irma AB, Vällingby. 

(il 
INTERMETALL" 

DIODER 
'LIKRIKTARE 

TRANSISTORER 
Begär upplysningar och katalog trån 

REPRESENTANT I SVERIGE 

AKTIEBOLAGET BROMANCO 
SVEAVÄGEN 25/27 - STOCKHOLM 

TEL. 1011 35 - 11 81 58 
) 

NYH ET från HYCON ELECTRONICS 

RÖRVOLTMETER 
med sifferavläsning ! 

Rörvoltmeter, modell 615 för spännings- och resistansmätning är det 
idealiska instrumentet för provrum, serviceverkstäder och labora
torier. Enklast tänkbara avläsning - sifferavläsning - gör att in
strumentet kan användas av helt otränad personal. Mätresultatet 
framträder med 3 lätt avläsbara siffror, varför risken för parallax
fel vid avläsningen och avläsning på fel skala elimineras. 

Bland övriga nya instrument från Hycon märks modell 625 Ratio
meter" samt rörvoltmetrar och kvotmätare med utskrivningssystem 
för Clary printers, IBM punchar, elektriska skrivmaskiner samt 
Flexowriters. 

SPECIFIKATION 

Mätområden: 
Likspänning: O-l , O-lO, 0-100, 0-1000 V 
Växelspänning: 0-10, 0-100, 0-1000 V 
Resistans: 0-1 kohm, 0-10 kohm, 0-100 

kOhm, 0--1 Mohm, 0-10 Mohm. 
Ingångsresistans vid 

likspänningsmätning: 11 Mohm 

}'rekvensområde vid 
växelspänningsmätning: 30 Hz - 3 MHz 
(med separat mäthuvud: 50 kHz - 250 
MHz) 

Noggrannhet: 
Vid likspännings- och resistans-
mätning . __ . .. _ . ... ... ___ ... . . _. __ 1 'I. 
Vid växelspänningsmätning _ .. _ .. 2 ' / , 

~------------------------------------------------------------/ 
Kontakta oss för närmare upplysningar 

CARL OLSSON Ångermannagatan 122 - Stockholm -Vällingby 
Telefon 378933 - 379049 

\ 
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9:de omarbetade upplagan 

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

Några rubriktips 
Självinduktionsspolar 
Kondensatorer 
Kristalldetektorer 
Elektronröret och dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Televilion 
Mätinstrument 
Störningar och störningsskydd 
Koppl1n&sföreskrtfter 

Kronor 4:50 

Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt frAn 

Budiksvallsgatan • - S t O C k h O l m l. 

utställningar: 

Göteborg: Kyrkogatan 41. 
Malmö: Rundelsgatan 12. 

\ 

GFT20 

V k ona", -7,5 V 

I le onax -20 mA 
(topp) 

I . ona", lOmA 

Pk ona", 50mW 

GFT 
GFT21 GFT32 2006 

-7,5 Y -7,5 V -BV 

-20 mA -0,3 A -2A 

lOmA 2A 

50mW l50mW 6W 

k-j-H~ .. "'./' 
I ..... t:l~"a 'JNp" ~u··J'" -}SO f-- ·fI 

1-f-'<~s! ' f-~ -u 1- , '60 

f-I-I\~ ·50 

f-f- 'f 

• 
JIHI -Ml-NNI , -z -f ., -I - 1(1 

.1"/~ ltl {l'{ 

I vJ" .f, o 

I 

~V.2 
Vu 
m 

l 

GFT 21 

.(/;,<'":< 

BrGel 8{ Kjcer B~ 
Copenhagen ~ -

TONFREKVENSVOLTMETER 
TYP 2407 

~~~ 
~T'!.t·'4' iiF"'Å~t-l-~'-!' ij=ttij ±" .. '"'' 

. ,. ,~, 

11 spänningsområden från 10 m V till 
1000 V. 5 strömområden från 10 mA till 
l A. Noggrannhet bättre än 2 0/0. Fre
kvenskurvan linjär inom 2 010 från 
20 e/ s-20 ke. inom l db från 4 e/s-
100 kc. Användbar som kalibrerat AF 
förstärkare med ,utimpedans 2,5 ke. max . 
60 db. Inbyggd referens. 

- ·u 

.,'.If .. , 

~:~ ·\. ...... l...L.1--'-.L..L.J 

GFT 32 

GFT 2006 

kan 

PRIS kr. 700:-

Begär specialbroschyr frön 

SVENSKA AB BRUEL &. KJAER 
Brunnsgränd 4 - Stockholm C 

Tel. 201123 - 201132 

o t. o. m. ga genom 
'nålsögat 

Ja, det är ingen måtta på ~ermanium diodens 
användbarhet. För att ta ett exempel - har Ni 
tänkt på den i likriktarsam manhan!!, i t. ex. 
relädrivkretsar, anodspänningslikriktare eller i 
HF·kopplare '? 

TELEFUNKENS germanium diod kräver litet 
utrymme - kan placeras \'ar som helst - kan 
lödas inuti !wmponenten - är hermetiskt till· 
sluten - har en okänd lh'slängd - är fuktsäker 
och väl stabiliserad. 

I de fall Ni tvekar mellan selenlikriktare och 
germaniumdiod - rådfråga 

SATT 
SVENSKA AKTIEBOLAGET. TRÅDLÖS TELEGRAFI 

Rörav.delningen Y Telefon 452760 

STOCKHOLM 32 
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INSTRUMENT' 
Heath oscilloskop 0-11, serviceoscil
loskop för TV, pris kr. 600:-. 

Heath svepgenerator TS-4, pris ink!. 
styrkristall för 5,5 Mc/ s kr. 470:-. 

Heath rörvoltnieter V7-A, pris 230:-. 

Universalinstrument : 
KEW TK-50 1000 ohm/ V .. 39: 50 

KEW TK-70 2000 ohm/ V ' 65: -

SANWA K-20, 4000 ohm/ V .. 67: 50 

SANWA 300G, 20000 ohm/ V.. 125:

SANWA 295Z, 20000 ohm/ V. . 220:-

Katalog gratis till firmor och lic. 

sändaramatörer, i övr. m. 1: - i frim. 

VIDEO PRODUKTER 
Olbersgatan 6 A, Göteborg O. 

Tel. 21 37 66. 

I Sänd katalog och data för instrument 
! enligt RT till 

I Namn: 
I 
I Adress: 

!. p~ta~re~: ':": " ':":' '':'':'':':'' :.::' :.:., .. :.:., .. :.:.,. ' :':'" I 

Förmonterade takantenner 

Richard Hirschmann i Esslingen am Neckar i 
Väst-Tyskland tillverkar fullt förmonterade 
antennanläggningar bestående aven stav
antenn för kortvåg, mellanvåg och långvåg, 
(3,3 m längd) samt en helt förmonterad UKV
antenn med inbyggd antenntransformator. 

I 
II 

UKV-antennen kan bestå aven runds trålare 
(två korsade dipoler), en dipol eller en rikt· 
antenn med reflektor och direktor. Fördelen 
med dessa antenner är, att de under transpor· 
ten upp till taket och under monteringsarbetet 
kan vara ihopfällda. När monteringen är klar 
viks antennelementen ut och antennen är klar 
för anslutning till nedledningen. 

Lågohmmeter 

Sirnpson Electric Co i USA har introducerat en 
lågohmmeter för exakt mätning av mycket 

låga resistansvärden. Instrumentet som är an
?rdnat för mycket låga strömstyrkor gel10m 
mätkretsen (max. 5 mA) har mätområdet 

0,5-21 ohm; ll{)ggrannhet 3 % av fullt skal
utslag. Instrumentet är avsett att användas 
för att testa ledningsdragningar, kontaktresis
tanser, transformatorlindningar och lindningar 
i elektriska motorer och generatorer etc. 

KATALOGER OCH BROSCHYRER 

Marconi Ltd, Chelmsford i England har över
sänt en diger katalog i A4-format, omfattande 
nära 600 sidor och upptagande radioappara. 
tur för rundradio, kommunikation, navigering 
m.m. Även rundradioanläggningar, TV-sända· 
re och special-TV-anläggningar samt diverse 
elektronrör är upptagna i katalogen. 

ERO/ROE kondensatorer 

48 

E R o papperskondensatorer : 
"EROPRINT" speciellt utformade för tryckta kretsar med båda anslutning
arna på samma sida. Tillverkas för 250, 400, 630 och 1.000 volt DC. 

"MINITYPE 70" och "MINITYPE 100" är pappersiso1erade metallfoliekonden
satorer av standardtyp, den senare med något större dimensioner. Tillverkas 
för 125, 250, 500 och 1.000 volt DC. 

"EROlD" papperskondensatorer i tropiksäkert utförande enligt normerna 
MilC25 och MilC91. Tillverkas för 400, 630 och 1.000 volt DC med kapacitets
värden från 50 pF till 0,5 fl-F. I 1.000 voltsutförandet till 0,1 fl-F. 

ERO plastfoliekondensatorer: 
"EROFOL" med dielektrikum av polyesterfolie, som är okänsligt för fukt och 
är mycket temperaturbeständigt. Fungerar obehindrat inom temperaturområ 
det -70 till +150° C. 

R O E elektrolytkondensatorer : 
"MINILYT" lågvoltselektrolyter för 12-100 volt '(se fig.), med värden upp till 
100 ,aF vid 12 volt och upp till 10 fl-F vid 100 volt. Tillverkas även för tryckta 
kretsar med båda anslutningarna på samma sida. 

"SUBMINILYT" lågvoltselektrolyter avsedda för transistorer. Tillverkas för 
3 volt upp till 30 fl-F, 6 volt 10 fl-F o. s. v . 

BO PALMBLAD AB Hornsgatan 58, Stockholm Sö, Tel. 449295 

RADIO OCH TELEVISION - NR 5 - 1957 
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ENGLANDS FÖRNÄMSTA TV-APPARAT 

NU I SVERIGE 
Ekco är ett över hela världen välkänt TV-märke. Det är 

främst tre faktorer, som skapat Ekcos stora framgång 
och utomordentligt goda anseende: 

• Bättre bild . - Ovanligt stor upplösning ger en enastå
ende skärpa i bilden . 

• Bättre ljud. - Hi-Fi-uppbyggd ljuddel i förening med 
framåtriktad högtalare ger fantastiskt god ljudkvalitet. 

PRISER: 

• Lägre servicebehov. - Genialiskt enkel och praktisk upp
byggnad med genomgående högklassiga komponenter 
ger lägsta tänkbara servicebehov och ökad hållbarhet. 

EKCO TV Modell TX 295 17" . .. ............. Kr. 1.350:-
IKlar för leverans} 

EKCO TV Modell TX 26021 " . . ... . ........ . . Kr. 1.600:-
lUnder S-märkning} 

EKCO TV Modell TX 275 9" (portabel ) .... Kr. 1.550 : -
lUnder S-mörkning} 

Efterfråga broschyr och närmare data om EKCO, som tillverkas av Englands 
största TV-fabrik och som utgör resultatet av 20 års forskning och erfaren
heter inom TV, hos Eder radiohandlare . 

EN TV- MOTTAGARE MED . VÄRLDSRYKTE 
), 

Svensk generalrepresentant: AB MASKIN &. ELEKTRO Örebro, Tel. 124780, växel 

NY RÖRVOLTMETER 
Likspänning: 1-3-10-30-100--300-1000 

V fullt utslag 
Växelspänning: 1-3-10-30-100-300 V fullt 

utslag 
Frekvensområde: 30 Hz -100 MHz 

Motståndsmätning: 0,5Q-500 MQ. Skalans mittpunkt 
motsvarar på lägsta området 10Q 
och på högsta området 10 MQ. 

Några ytterligare tekniska uppgifter: 

* Växelspänningsmätkroppen med kabel kan an
bringas inuti apparaten med anslutning till buss
ningar på framsidan. Ingångskapacitans: 7 pF. 

* 60 MQ ingångsmotstånd vid likspänningsmät
ningar. 

* Stabil 2-stegsförstärkare med obetydlig noll
punktsdrift och kraftig motkoppling. Stort 0,5 mA 
visarinstrument med belyst skala. 

från RADIOMETER, Köpenhamn 
Typ RV23 

* Nollpunktsinställning mitt på skalan. G e n e r a I a g e n t : 

* db-skala med 20 db-område och db-angivelse på BERGMAN &. BEVING AB 
områdesomkopplaren. Karlavögen 76 - STOCKHOLM 10 - Tel. 679260 

RADIO OCH TELEVISION - NR 5 - 1957 
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BORG 
subminiatyr

trimpo ten tiometrar 

T w 

"Borg 990-serien" är trådlindade trim
poteniiometrar med mycket små dimen
sioner (32X8X7 mm). Inställning sker 
med skruvmejsel, och 40 varv på denna 
skruv täcker variations området. Poten
tiometrarna tillverkas i standardutfö
rande med värden från 100 till 30.000 ohm 
samt med tre olika typer av anslutningar. 
Typ W för tryckta kretsar, typ T med 
lödöron och typ L med isolerade anslut
ningstrådar. Det mekaniska utförandet 
är av högsta kvalitet med alla metall
delar korrosionsskyddade, med säkra 
stoppanordningar vid den rörliga kon
taktens ytterlägen samt med ett fukttätt 
plasthölje. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 
55. 

NYH ETE R från BAKE R S l 
"ULTRA TWELVE", extrem 12 tums 
bredbandshögtalare med aluminiumtal
spole lindad på extra lätt aluminiumstom
me. Nytt konupphängningsmaterial ger 
flytande kon (foam suspension). 20 W;20--
25000 p/s, 15 ohm, 18000 gauss, 20 p/s res .
frekvens, vikt 7 kg. Pris netto kr. 330:-. 
"ULTRASONIC" Dynamisk diskant
högtalare byggd såsom föreg. 5 tum, 12 W, 
1000-25000 p/s, 15 ohm, 18000 gauss. 

Pris netto kr. 195: -
"9" SPECIAL" 9" högtalare för mel
lan- och diskantregistret, byggd såsom 
föreg. med samma förnämliga data. 

Pris netto kr. 245: -
.. FOAM SUSPENSION" tillämpas 
även på de förut välkända modellerna: 12" 
De Luxe Mk. II, netto kr. 250: -, 15" Audi
torium Mk. II kr. 370: -, 9" Mk. II kr. 
200: -, Mk. I kr. 170:-. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Sthm. Tel. 320473, 305875 

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

\ 
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ACOUSTlCAL QUAD II 
High Fidelity 

Förförstärkare och 
slutförstärkare 

LEDANDE 
OUPPNÅDD 

.%?e~ÖMr?na 
HARRY THELLMOD 
HORNSGATAN 89 - STOCKHOLM Sv 

Telefon 68 90 20 

AB Stem & Stem, Stockholm, har översänt 

Valvo-fabrikens nya rörhandbok som förutom 
data för olika slag av rör upptar radiokompo

nenter av olika slag med utförliga tekniska 
data_ Dessutom nomogram, förkortningar m.m. 

Omfånget är ca 300 sidor_ 

AB TV-service, Stockholm, har översänt kom
pletteringsblad för serviceanvisningar för 

chassie C2 som ingår i TV-mottagare från 
Philjps, Dux och Concerton. 

Stockholms Radioklubb 

Ett mycket intressant föredrag av civilingenjör 

Adam Dattner var huvudpunkten vid Stock

holms Radioklubbs sammanträde torsdagen 
den 28 februari klockan 19.30 i Blå Salen, 

Västmannagatan 15, Stockholm. 

Ämnet var »Från meteorspårens radarekon 

till användningen av gasurladdningar för mik
rovågstekniska ändamål». Detta ämne behand

lades emellertid inte ur renodlat teknisk syn
punkt, utan föredragshåll,aren gjorde dess

utom en del reflexioner över förhållandet mel
lan grundforskning och tekniska tillämpningar. 

Vid studiet av solfläckar har man t.ex. dra
git den slutsatsen, att de måste vållas av joni

serade gaser, som bringas i rörelse av magne
tiska och elektromagnetiska fält. För att när

mare undersöka dessa fenomen utfördes en 
del experiment på Tekniska Högskolan. I en 

sluten kammare, fylld med joniserad gas, in
fördes ett klot, som magnetiserats på samma 

sätt som jordklotet. Ytan på detta klot var 
behandlat på samma sätt som skärmen på ett 

katodstrålerör, så att en elektronström skulle 
bli synlig där den träffade klotet. Det visade 
sig, att man på klotet erhöll två lysande 

ringar på de delar, som mycket nära motsva

rar norrskensbältena på jorden. Dessa mycket 
teoretiskt betonade undersökningar. av möjlig

heterna att påverka elektronströmmar med 

magnetfält ledde sedermera till en teknisk 
tillämpning, trokotronröret. 

När del gäller. 

TUNGS RAM 
radiorör , 

för alla ändamål 

framställda efter 
modernaste tillverkningsmetoder 

KOPPLINGSURET 
för hela veckans program, för hem, industri 
och laboratorier. Rastsignalur. Manöverrelä
er. Äldre ur bygges om med elektriskt verk. 

"R.fIex 

ORET 
Industri AB. Reflex 

Munkbron 9, Stockhol~, Tel. 119912, 364642 

Beställ broschyr kostnadsfritt. 

antenner 

* 
UKV- och TV-antenner 
Centralantennanläggningar 

I 

* 
Kvalitet • Pålitlighet • Lågt pris 
ånnetecknar alla Kathreins produkter 

TELEAPPARATER 
Jungtrugat. 48, Stockholm Ö. Tel. 10 10 'O 

l 
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Generalagent : TRYGGVE SUNDIN 
Riddargatan 23 A, Stockholm 
Tel. 6771 68, 6771 69, 6771 70 

Framtidens antenn finns redan nu! 

RADIO OCH TELEVISION - NR 5 - 1957 

Berec-Englands bästa batterier 
- ; alla välsorterade affärer 
Berec "Batrymax" radiobatterier är kraftmättade - liksom solen. 
Speciell "Iayer cell construction" fordrar mindre utrymme och ger 
längre livstid än något annat batteri av~ liknande storlek. Kunderna 
får flera lyssningstimmar billigare - Ni får större försäljning. 

TORRBATTERIER 
föl' fick-och sfall/ampol', ,.adio-och hÖI'appal'ate,. 

glaflberantenner ~ ALLGON 

Allgon glasfiberantenner äro tillverkade i samma 
revolutionerande material som experimentbilar
nas plastkarosser. 
Vågledaren ligger i ett glasfiberarmerat plast
hölje som effektivt skydda~ denna från varje 
form av förslitning eller åverkan. 
Allgon glasfiberantenner är praktiskt taget obryt
bara. 
De äro okänsliga för hetta och köld. 
De kunna lätt monteras var som helst på vagnen. 
De passa alla bilmärken. 

Standardfärger: Elfenben, röd, pärlgrå, duvblå, 
svart. 

Längder: 95 cm, II5, 124, 195 cm. 

ll.LLGON 
ANTENN SPECIALISTEN 
ÅKERSBERGA - Tel. (0764) 21142 
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JAMES KNIGHTS 
COMPANY 

miniatyr
transistoroscillator 

Typ JK-FDO transistoroscIllator funge
rar även på frekvenser, som är så låga 
att normal kristallstyrning inte kan kom
ma ifråga. ytterhöljet, som har 45 mm 
dlam. och 115 mm höjd innehåller även 
en termostatreglerad värmeslinga, som 
ger oscillatorn en uppvärmningstid på 
15 min. och som gör att den fungerar 
vid omgivningstemperaturer från -55 
till + 850 C. Kan erhållas för frekvenser 
från 50 till 20.000 p/s med en noggrannhet 
bättre än l X I0-5. 

Oscillatorn lämnar 1 volt över 35 ohm 
och som strömförsörjning erfordras 28 
volt DC, 22 mA. VärmeSlingan drar max. 
1 amp. vid samma spänning. 

När engelsmännen åren efter sista världs
kriget arbetade med olika radarstationer, kon
staterade man snart förekomsten av ekon från 
delar av himlen, där bevisligen inte några 
flygplan fauns. Efter en del undersökningar 
uppställde forskarna den teorin, att dessa 
ekon vållades av meteorpartiklar, som med hög 
hastighet kom in i jordens atmosfär och för
gasades där. När dessa små partiklar förga sas, 
efterlämnar de en pelare av joniserad gas, som 
håller sig stabil under ett kort ögonblick. Det 
har visat sig att denna gaspelare, som endast 
är av storleksordningen någon meter, ger myc
ket kraftiga radarreflexer. 

För att undersöka dessa förhållanden expe
rimentellt har ing. Dattner utarbetat en appa
ratur, bestående aven vågledare med ett ge
nom densamma fört glasrör, fyllt med jonise
rad gas. Genom att mata in signaler från en 
sändare i vågledarens ände, och placera mät
sonder före och efter den joniserade gasen, 
har ing. Dattner kun~at konstatera en del 
mycket intressanta fenomen. För en viss frek
vens ger således en gaspelare med viss täthet 
mycket kraftig dämpning, ca 25 dB. Detta fe
nomen kan tänkas få tillämpningar bl.a. inom 
radartekniken, trots att problemet från bör
jan hörde hemma inom atmosfärforskningen. 

, RENA ~;~IJ FYNDET, 

I ~ I 
I NYHET! I I 
I ELECTRONIC KEY I 
I I 
I I 
I I 
I Härmed ha vi nöjet erbjuda en I 
I elektronisk nyckel av svensk till- I 

verkning_ Nyckeln är helkapslad 
och försedd med separata reg-

I lage för signalernas längd och I 
takt. Kan med fördel användas 
som Morseövningsapparat med 

I tillsats aven summer eller dylikt_ I 
Storlek: 180xl00xl30 mm. 

I Pris komplett med nätkabel I 
Kronor 175:- netto. 

Vid fortsatta experiment har man sedan • Sändes även mot postförskott. • Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 

56. 

Hornsgatan 58, StOCkholm SÖ. 

U,I!ö,.."ål 
mllbog"y 

Tel. 44 92 95 . 

RADIO
GRAMMOFONSKÄP komplett 
exltL oIcivbyure oeh radiochassie I Bn 10U 
tillfälle för den lom har ett radiochauie 
och vill montera det i en förnimlig radio
möbel. Begränsat antal. p . kr 195 rIs :-• AB CHAMPION RADIO 
POlhemsg. 38, Sthlm. Tel. 516572, 542544 

\, 

konstaterat att mätutrustningen även kan an
vändas för mätning av elektrontätheten i den 
joniserade gasen, och på detta sätt har fors
karna slutit cirkeln: från den ursprungliga 
undersökningen av atmosfäriska fenomen till 
renodlat tekniska tillämpningar, och sedan 
tillbaka till I ren grundforskning: Föredraget 
utgjorde således ett mycket intressant exem-
pel på det för båda parter så givande samarbe-
tet mellan grundforskare och tekniker. 

Vid den efterföljande diskussionen om det
ta ämne redogjorde ing. Dattner även för en 
praktisk användning av meteorreflexerna: De 
kan utnyttjas för långdistansförbindelser. Spå
ren har en varaktighet av från någon sekund 
upp till maximalt ett par minuter, beroende 
på den för sändningen valda frekvensen. Höga 
frekvenser fordrar en elektrontäthet, som inte 
kan upprätthållas mer än några sekunder, men 
för lägre frekvenser kan reflexer erhållas un
der längre tid. 

(GH) 

Magneter de' kan do", göra 
för det har pappa sagt 

Några användningsområden 

(yk.ldynamo 

~ 
Kvalitet : FAMA 600 

(B X H) max. X lO' cgs: 1,2 
FAMA 700 

1,6 
FAMA 1000 

1,8 

AB Raclio.-nlat~ri~. 

L Trädgårdsgatan 6 .:.. Gäteborg C 
T.I. växel 17 11 55 ----- J 

I TV
ANTENNER 

Modern Elfabrikant önskar kon

takt med konstruktör för idegiv

ning vid tillverkning av TV -an

tenner. Medarbete på konsultba

sis. Svar till" Antennide ", Nya 

Annonsbyrån AB, Mäster Samu

elsgatan 37,' Stockholm C. 

TICONAL 
5,0 I 

TICONALGg 
5,5 

FAMA och TICONAL har 
mycket stort magnetiskt ener
giinnehåll, vilket i förening 
med låg specifik vikt ger små 
och lätta konstruktioner. T.ex_ 

TICONAL Gg med (B X H) 
max. över 5,5 X lO' cgs, dvs. 
ett magnetiskt energiinnehåll, 
som är mer än 30 gånger större 
än hos en kOlstålsmagnet. 

FAGERSTA BRUKS AB 
DantJemoraverken Österbybruk 
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STRÖMSTÄLLARE med • • precIsion 

~ 10 A, 250 V 

2. - polig omkastare 

6 Ä, 2.50 V 

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

SVENSKA PAIN~TON AB PAINTON 
~~~_ g;.k.. ... ~ 

AKERS RUNO·STOCKHOLM - Tel. riks Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 

Helipot --------

1\"_ 

------

. o.". .\ 

potentiometrar 

--------
........ -------

. . . står i absolut 
särklass. De uppvisar 

-----
i jämförelse med vanliga 
trådpotentiometrar väsentliga 
förbättringar : högre upplösnings
förmåga, bättre linearitet, noggran-
nare värde hos totalresistansen, längre 
livslängd, mindre vridmoment för manöv
reringen, bättre isolation, mindre kontakt
brus och mindre temperaturberoende. 
Helipot mångvarviga precisionspoten
tiometrar som tillverkas i 3-, 10-, 
15-, 25- och 40-varviga varianter 
har linearitetstoleranser ner till 
± 0,025 Ofo och upplösnings-
förmåga ner till 0,0007 010. 

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

Levereras från lager. Vi sänder Er gärna vår utförliga katalog. 

. . 
ELEKTRISKA ' INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 23.0880 
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RAYTHEON 
nya PNP 

silikon -transistorer 

Dessa transistorer har tillverkats för 
automationen och är idealiska för tryckta 
kretsar. stor tillförlitlighet har uppnåtts 
genom stränga provningsföreskrifter,som 
bl. a. omfattar konstlad åldring 100 tim
mar vid + 160° C och accelerationsprov i 
centrifug vid 5000 G. 

Typ 

2N327 

2N328 

2N329 

2N330 

Ersättn· 1 för Beta 

CK790 

CK791 

CK793 

14 

25 

50 

18 

Brus IGränS
dB frekv. 

kc 

30 

30 

30 

15 

200 

350 

500 

250 

Temperaturområde --4)5 till + 1600 C. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 
57. 

54 

• Hög effektivitet tack vare pre· 
cisionsmölningar 

• L6ng IIv.längd tack vore ytskyd. 
det CORROPROOF och gal· 
vaniserade jörndelar 

• Praktl.kt montage tack vare för
monlerade delar 

, • Stabil kon.truktlon tack vare 
högklassigt maieriai och solid be
orbetning 

• Mindre och laHare lagerh611-
nlng tack vare byggsalssystem 
och högvördiga förpackn ingar 
som även lämpar sig fär vidare
sändning 

Distribution genom lockg,.ouhondeJn 

Fobriksrepl8sentont för Sverige : 
ALLAN .. STRIDH 

John Ericssons väg 73 A - Telefon 69590 
MALMÖ V 

RÄTTELSER 

Till artikel 

Re-oscillator för sinus- och kantvåg 
i RT nr 3/ 57, sid. 39. 

R24 skall vara 15 kohm ej 5 kohm som anges 
i stycklistan. 

Till artikel 

Långvågssuper med ordinära skikt
transistorer 
i RT nr 2/ 57, sid. 36. 

.. 
R E LA E R ~äxel.~tröms.~eläer 

Llkstromsrelaer 
Tryckomkastare • Miniatyrreläer Motalas frekvens är 191 kHz ej 190, 193 eller 

194 som anges i artikeln. Luleå har frekven
sen 182 kHz, ej 184 kHz som anges på ett 
ställe i artikeln. I fig. 1 skall mellanfrekven
sen vara 30 kHz ej 25 kHz. I. 

Ingeniörsfirman ELEKTRO-RELÄ J 
Fyrspannsgatan 71, Stockholm-Vällingby 

Telefon." 38 58 59, 38 39 II 

Till sist ... 
. . . hämtar vi en bild utan ord ur Sylwania 
News. Den rekommenderas TV-hemmabygga
ren till noggrant studium - i varje fall innan 
han ger sig på högspänningsdelen. 

OSCILLATOR 
2G-200 .000 p/s, Sinus- och kantvåg 

• 
MOTSTAND 

Precisionsmotstånd, 0,05 'I,. Typ RPF 

• 
DEKADMOTSTAND 

G-111,l kO och G-ll ,ll MO, 2 'I,. Typ RD 
0,1 0-100 kO-steg, 0,05 'I,. Typ RDP 

Begär specialprospekti 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 21, Stockholm - En.kede 

Tel. U'O 80. 

RADIO- o. TV-LITTERATUR 

\, 

I. 

I. 

för tekniker och amatörer 

Begär 8pecialbro8chyr! 

NORDISK ROTOGRAVYR 

•• 

nr-MORLEI 
direkt från snickerifabrik 
(passande i marknaden förekomman
de byggsatser), golvmodeller för 17" 
eller 21 " i teak eller mahogny. 

Tel. 463346 

2 yngre ·.nst.-tut erhålla_anstä.llning för ~abrik!Jtions-
• och matleknJska uppgifter I sam

band med tillverkning av transisto
rer. • • ••• .ngenJorer Upplysningar lämnas per telefon 
44 03 05 och skriftliga ansökningar 
ställas till Personal~vdelningen 

AB SVENSKA ELEKTRONRÖR, STOCKHOLM 20 Företaget SPP anslutet. 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
Låga levnadsko~tnader. Moderna kursplaner. Höstterminen börjar 27 aug. 
o. vårterminen 7 jan. Angiv fack, praktik, ålder m .m. Aberopa dena tldningl 
AftoDskoleelever kan ev. tA arbete. Anmäl I tid! Ännu några platser kvar. 

e Gln\agsegnJatÖ.r8Z-S'OK· "öeprtknmg.·-TCXCl· .ftr1åsD1610_lkSINk·'GrveaARI- eLI.lLstLUdIEenRteOXT· HD,acgt-,.°tl·lanfgt.O,nrSekk°tolar· 

Teleteknik m. telefoni, radio, radar, television. lIlaskintekn. m. verkst.-tekn. 

, 

\ 

\ 
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ANNONSÖRSREGISTER I 
MAJ 1957 

Sid. 

Alpha AB, Sundbyberg . ... . ..... 10 
AntennspecialIsten, Akersberga .. 51 
Berec Greenlys LimIted, London 51 
Bergman & Bevlng IngenjörsfIr-

ma, Stockholm .. . . . .. . . . . . . . . . .. 49 
Bromaneo AB, Stockholm 46 
Briiel & Kjaer Svenska AB, Stock-

holm ... .. ......................... 47 
Bäckström, Gösta, AB, Stockholm 13 
Champion Radio AB, Stockholm 14, 52 
Elektronikbolaget AB, Stockholm 39 

55 
Elektro-Relä, Ingenjörsfirma, Väl-

I1ngllY ..... ... ..... . ... . ... .. ..... 54 
Elektriska Instrument AB Elit, 

stockholm ........ . ....... 7, 40, 53 
ElektroutensiIler, Akers Runö 53 
EIfa Radio & Television AB, Stock-

holm . . .. . ........... . ......... 3, 56 
Eia Radio, Stockholm ... . ........ 46 
Ekofon, fIa, Stockholm ....... .. . 50 
Fagersta Bruks AB, Fagersta .... 52 
Ferner, Erik, fIa, Bromma .... 11, 41 
ForslId & Co AB, Stockholm . ..... 6 
General Motor, Stockholm . . . . .. 43 
Gylling & Co, Stockholm .... 15, 45 
Hörapparatbolaget AB, Svenska, 

Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
Impuls AB, Stockholm ..... .. ..... 42 
Inetra Import AB, Stockholm 44 
Jungner Svensim ACkumulator AB, 

Stockholm . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 46 
K. L. N. Tradlng & Co Ltd, Stocl(-

holm . . . .. . . ..... ...... . ..... . . .. . . 44 
Köpings Tekniska Institut, Köping 54 
Lagercrantz, J ., fIa, Stockholm .... 9 
Maskin & Elektro AB, örebro .... 49 
Mattsson, Nils, AB & Co, Stock-

holm . .. ................... .. .. . . 6 
Nordiska Musikförlaget AB, Stock-

holm . . ............................ 44 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm .. 12 
Olsson, Carl, fIa, Vällingby .. .. .. 46 
Palmblad, Bo, Stockholm 48, 50, 52, 54 
Philips Svenska AB, Stockholm .. 16 
Radiomateriel AB, Göteborg . . .. 52 
Reflex Industri AB, . Stockholm .. 50 
Rita AB, SundbYberg . . ... .... . .. 8 
Signalmekano, Stockholm .. .. .... 12 
Sivers Lab., Stockholm .......... 10 
Sonoprodukter AB, StOCkholm .. 4 
Sterners AB (DEAC), Solna ...... 10 
Strid, Allan, Malmö . .. .. . . .. . . . .. 54 
Svenska Elektronrör, Stockholm .. 54 
Svenska Mätapparater Fabriks AB, 

Enskede . . . ...... . ............... . 54 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, 

Stockholm ..... .... .... .. .. . .... .. 47 
Teleapparater, fIa, Stockholm ... . 50 
Teleinstrument AB, Vällingby .. 5 
Thellmod, Harry, Ingenjörsfirma, 

stockholm .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. :;0 
Titan AB, Ingenjörsfirma, Stock-

holm .... .. .. . . . .... . ...... . . .. .... 38 
TV-Antenner, Stockholm 52 
TV-Möbler, Stockholm . . ..... . ...• 54 
Tungsram Orion Fabriks- & För-

säljnings AB, Stockholm ....... . 50 
Universal-Import AB, Stockholm 2 
Westerberg, E., AB, Stockholm .. 38 
Videoprodukter, Göteborg 48 
Wika Radio AB, Stockholm . .... . 42 
Zander & Ingeström AB, Stock-

holm .. , ........................ '" 37 
örlogsvarvet, Karlskrona . ......... 12 

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

\. 

Rekvirera gärna 
annons
prislista 
från Radio 
o. Television 
Stockholm 2.1 

Looking for dependable 
~ ... w~ .. • mlcrowave 

test equipment? 

NARDA'S NOTED FOR IT! 
The most complete line of UHF and microwave test 
equipment including such instruments as: 

WAVEGUIDE COUPLERS 

COAXIAL COUPLERS 

WAVEGUIDE TERMINATIONS 

COAXIAL .TERMINATIONS 

FREQUENCY METERS 

HORNS 

TUNERS 

ECHO BOXES 

MIXERS 

SLOTTED LINES 

BENDS 

ATTENUATORS 

STANDARD REFLECTIONS 

From L Band (1120-1700mc) 
to KA Band (26,500-39,500mc) 

~ Ask for catalog 

• 

Karda also makes a complete line of bolometers and thennlstors. 
avallable for same·day delivery 

Generalagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. 

Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM Sö Tel. 449760 
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FRAN 
.. 

ERKÄND 
MÄST ARHAND ••• 
Vi represelltera som bekant ett 
flertal av världeIls förnämsta 
fabrikat illom vår bransch. 
IdellIla allIloIls preselltera vi: 

Mc MURDO 
ell av världeIls ledande fabriker Ilär 
det gäller kOlltakter och rörhållare. 

RED . RANGES CONNECTORS 
För 8, 16 och 24 anslutningar. Guld
plätterade kontakter, röd nylon-PF
ingjutning, lätta att sätta ihop, själv
centrerande. Medelprisklass. 
Genomslagsspänning 3,0 kV. 

STRIP CONNECTORS 
För 2, 4, 6, 8 och 10 anslutningar. 
Prisbilliga, flata kontakter, för tryckt 
ledningsdragning. PF-ingjutna, kad
miumplätterade. 
Genomslagsspänning 3,5 kV. 

Kåpor till pluggar och socklar eller bådadera kan lev. tör alla dessa typer. 

MICRONECTOR 
För 9, 18, 26 och 34 anslutningar. 
Guldplätterade precisions-miniatyr
kontakter, brun nylon-PF-ingjut
ning. 
Genomslagsspänning 2,4 kV. 

GENERALAGENT: 

STANDARD CONNECTORS 
För 8, 12, 18 och 25 anslutningar. 
Silverplätterade kontakter, natur
färgad nylon-PF-ingjutning. Lågt 
pris. 
Genomslagsspänning 3,5 kV. 

ELFA~& ~14$ ~13 
Holländargatan 9 A-Telelon 240 280 - Postgiro 2512 IS 

BOX 3075 - STOCKHOLM 3 


