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Inte 

kP~)PI(lS direkt eller 
la; förstärkningen 

en 1000Hz II U~iversell" 

. -

äro synnerligen linj~ra: och 
avläsas direkt pa -en omkopp: 

l-__ -L ___ L-___ -I-"-'-__ .lJ.\,~'_'_,.ws .. ..J.Jt=JLl.L...lull kräver 130 A ingep för- -
förstärkare för att återge signaler från givare • 

Fjjr att få ' en fullständig beskrivning 
på ett verkligt nytt oscilloskop, 

ring eller, skriv till: 

~nsomrepresentoi:;ten - för Sverig,e: . 

En speciell finess är det )ljniversella) ~utomatiska 
trigger-systemet där ett från bö(jan inställt 
förhållande ger optimal triggning för nästan 
alla ingångssignaler. 

Summariska data: 
Ingingsförstärkare: (Identiska vertikal- och horison-

talfårstårkare). . 

KÄNSLIGHET: 1 mV/cm-5C V/cm, 14 kalibrerade om
råden i sekvens 1-2-5-10 plus kontinuerlig finin-
stållning. _ . 
BANDBREDD: Likström - ,300 kHz; direkt eller kapa
citiv koppling. Balanserad ingång på 1, i, 5, 10 och 
20 mV/cM-områdena •. 

$vepområde: l lls/cm-15 ~/cm i 21 om~åden j sekvens 
1-2-5-10, 5 % noggrannhet. 

E"R I K 
Triggning: Inre, nätspänning eller yttre 0,5 V eller mer~. 

Stigande eller fallande signalnivå. +30 till -30 V 
triggerområde: 

Björnsonsgoton 197, Brom""!o 3 

Tel.: 7 42 77, 377700 

"Preset "- trigger: Optimal inställning för automcitisk 
stabij triggning. 

Amplitud-kalibrering: 1 kHz fyrkantvåg, 5 % nog
grannhet. 

r!j) 
I 

HEWLETT-PAC-KARD COMPANY 
ELEKTRONISKA MÄTINSTRUMENT ;..:V HÖGSTA KVALITET 

- I 
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TILL ER 
som håller i trådarna 

Ni har väl rustat för fullgod TV
service? 

Har Ni en känsla av att mycket 
kunde vara bättre, låt oss då hjälpa 
Er tillrätta! . 

VI HAR ·H E A T H 
'l/ _ _ ~/L~J 

DE VÄRLDSBERÖMDA ~~ 

BYGGSATSERNA 

TRIMNINGS
GENERATOR 

FÖR 

TV-MOTTAGARE 
I BYGGSATS 
MOD. TS4 

En HF-generator med ett frekvensområde från 4 till 220 Mp/ s. Varia
bel markeringsoscillator kalibrerad från 19-180 Mp/ s kristallkalibra
tor. Svepområdet kontinuerligt från 0-50 Mp/ s. Vidare finnes möj
lighet att med yttre markeringsoscillator kolla MF-kurvan. 

Netto Kr. 485:-
5,5 Mp/ s markeringskristall _. _ ..... .. .. . .. " .... " ... Netto Kr_ 14: 50 
10,7 Mp/ s för trimning av FM-mottagare ......... . netto Kr. 28:-

Sil OSCILLOGRAF 
I BYGGSATS 

MOD. 011 
Ny uppbyggnad med tryckta kretsar 
där alla komponenter monterats på 
högisolationsmateriel. 
Ny svep oscillator med ett frekvensom
råde som är 5 gånger större än på ti
digare modeller. Push-pull-förstärka
re. Z-axelsmodulation. Kalibrerings
strömkälla för ;'topp till topp"-spän
ning. 

ökad känslighet hos horisontalförstär
karen ger en bildförstoring över 3 
gånger bildrörets skärmbredd. 

Nykonstruerad vertikalförstärkare ger en känslighetsgrad av 10 
mV/ cm ocl.1 en utomordentlig bandbredd från 5 p/ s-5 Mp/ s. 

Netto Kr_ 635:-

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

Ni FÅR DEN FÖRNÄMSTA. SERVICEN OM NI VÄNDER 
ER DIREKT TILL GENERA.LA.GENTEN, 

Holländargatan 9 A - Stockholm 3 
Box 3075 

Tel. 240 280 - Postgiro 25 12 15 
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FÖR 25 ÅR SEDAN I en artikel »Elektrodynamiska högtalare -
deras verkningssätt och konstruktion» förfat
tad av ingenjör T Nordenberg, behandlades 
den elektrodynamiska högtalarens princip och 
konstruktion. Bilderna i artikeln visar, att det 
inte hänt så förfärligt mycket på detta om
råde sedan den tiden. Många dåtida högtalare 
ser faktiskt moderna ut! Man kan ju speku
lera över detta en smula. Har utvecklingen 
stått stilla på detta område? Högtalarna är 
som bekant numera den svagaste länken i 
moderna lj udåtergivningsanläggningar. Har 
man från början råkat in på fel spår? 

Ur PR nr 6/32 
• 

»Radion i det fria» hette en artikel i PR nr 
6/32. På den tiden existerade inte några egent
liga resemottagare ; man tog med sig ordinarie 
mottagaren, som oftast var batteridriven, och 
ordnade med en eller annan form av antenn_ 
Inhyggda ramantenner var i dåtida mottagare 
ett okänt begrepp och dåtidens mottagare var 
inte heller särskilt känsliga. De utgjordes ofta 
av raka mottagare med detektor plus ett par 
LF-steg, och därför behövdes det vanligen en 
ordentlig antennanläggning för att det skulle 
bli någon fart på mottagningen. 

Under rubriken »Radiodoktorns praktiska 
råd» fick man veta hur man skall göra för att 
inte förväxla polerna vid laddning av acku
mulator, vilket visar att nätaggregat för ladd
ning av batterier då var ett aktuellt och ange
läget problem. 

TV- DX 

Elektrodynamisk högtalare från 1932. Åtmin
stone exteriören stämmer rätt bra med moder
na högtalare! 

Posten med TY-DX-rapporter till RT har varit 
mager på sista tiden, vilket väl hänger sam
man med att de sporadiska E-skikten, som 
brukar kulminera under högsommarmånader .. 
na, ännu inte blommat upp ordentligt. Samti
digt har de exceptionella DX-möjligheter som 

I.. 

Fakta om 

(GRUnDIG) 
bandspelare TK 820 

från världens största bandspelarfabrik 

Bandhastigheterna är 9,5 cm (33/4") och 19 
cm (71/2") per sekund och frekvensomfånget 
50-10.000 p/s respektive 40-15.000 p/s vid 
de två hastigheterna. 7" spolar med 2x60 
min. resp . . 2x30 min . speltid (vid lP+50 %). 
Multioktavhögtalare 21 X 15 cm samt två per
manentdynamiska sidohögtalare. Snabbspol
ning i båda riktningarna. Dubbla tonhuvu
den, magiskt öga, bandur med ställbara vi
sare, automatiskt stopp, tonkontroll, 3D-klang. 
Rörbestyckning: EF 804, ECC 81, El 42, El 84, 
EM 71, och 3 st torrlikriktare. Växelström 110, 
127, 145, 220 och 240 volt. Dimensioner med 
stängd väska 42x4Ox24 cm. Vikt ca 18 kg. 

SDllOprocllakter 
GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

förelåg under vintermånaderna under ljusa 
. delen av dygnet avsevärt reducerats. 

I ~Wireless World» nr 5/ 57 rapporterar 
Norman Burton i Revesby i Australien att han 
sedan oktober hört BBC:s TY-sändare (ljud 
41,5 MHz, bild 45 MHz) ett tjugotal gånger, 
bilden har tagits in tre gånger, därav en gång 
_ i november - starkt som en lokalsändare. 
Även i Sydafrika har samma TV-sändare gått 
in tämligen regelbundet och över Atlanten har 
man också då och då - som tidigare rappor· 
terats i RT - fått in · signaler från BBC· 
sändaren i London. Amerikanska polisradio. 
stationer har f.ö. i England vid olika tillfällen 
stört denna sändare. 

Fotograf Anders Gunnarsson, Örebro har i 
kort sammandrag formuler~t sin teori för TY· 
DX på följande sätt: När en varmfront bryter 
in över Europa och ligger över Tyskland kan 
man räkna med långvariga DX på UKY. Bry· 
ter en kallfront in på samma sätt kan man 
även då räkna med goda DX·möjligheter. Dock 
ger kallfronten inte på långa ' vägar så lång 
och god UKY·DX·mottagning som varmfron· 
ter. Högtryck över Centraleuropa ger goda 
DX·chanser, även kraftiga lågtryck där ger 
vissa DX·chanser. Om det varken föreligger 
högtryck eller lågtryck eller varm· eller kall· 
fronter över Tyskland är TY·DX·chanserna= 
0, anser herr Gunnarsson. 

Såvitt man kan bedöma gäller detta resone· 
mang enbart föt UKY·DX som uppstår genom 
troposfärisk refraktion. Däremot har knap· 
past väderleksförhållandena någon inverkan 

Riktpris 

1.52.5 :-
inkl. band 
exkl. mikrofon 
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Ännu bättre M -kontakter 
med inbyggt jjäderstöd 

• Stödet håller kontakt
fjädern i rätt läge 

• Motverkar brytkrafter 
från kabeln 

• Medger enklare och 
snabbare lödanslutning 

Inom radio- och svagströmstekniken är 
Al p h a s flatstiftskontakter i miniatyr
ntförande idealiska som anslutningsdon 

M-kontakterna 
lagerföres med 
följande antal 
poler: 

AKTIEBOLAGET ALPHA - SUNDBYBERG - TEL. 282600 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1957 

2 I 4 I 6 I 
8 I 12 I 18 I 

24 I 33 I . 

ALPHA ETT ~ -FÖRETAG 
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fö r förstärkaranläggningar 

grammofoninspelning 

bandinspelning 

amatörradio 

MIC 35 

33:-
MIC 36 

85:-

leder utvecklingen 

Generalagent: 

MIC 16 

275:-

ACOS- prad ukteraa 
skyddas genom pateni, 
pateniansökningar och 
inregistrerade varumär
ken i alla länder_ 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnängsgatan 30 - STOCKHOLM Sö. - Telefon 449760 

COSMOCORD LIMITED, ELEANOR CROSS ROAD 
WALTHAM CROSS, HERTS. ENGLAND 

tJiliJil" 
1957 

\ på de jonosfärreflexer som avspelas på 100 km 
höjd, alltså de UKV-DX som uppst~r genom 
reflexer mot spor?,diska E-skikt. Det är väl 
närmast de som ger längsta och ' kraftigaste 
UKV-DX. Troposfärisk refraktion brukar säl
lan ge längre räckvidder än ca 600 km. 

Radiolänkar för 

TV genom troposfärisk 

spridning? 

Ingenjörsvetenskapsakademi
ens kontaktman i USA, civil
ingenjör S i g var d S t r a n d, 
har varit i kontakt med ett 
par amerikanska experter på 
"Tropospheric Scattering" för 
att ta del av hur de ser på 
möjligheterna att anordna pro
gramledningar för television 
genom spridning i troposfären. 

I USA är man på olika håll sysselsatt med att 
få fram de olika praktiska användningsmöjlig
heterna för troposfärisk spridning! Exempel
vis har professor J Wiesner vid Research La
boratory of Electronics haft detta som forsk
ningsprojekt. Man har bl.a. undersökt olika 
modulationssystem vid överföring av videosig
nal via troposfärisk spridningslänk. Speciellt 
hal' man studerat bilddistorsionen vid fre
kvensmodulation (inklusive varianter såsom 
fasmodulation etc.). Det har vid dessa försök 
visat sig att flervägig strålgång inverkar' myc
ket menligt på bildkvaliteten på så sätt att 
fasskillnaden mellan olika strålar åstadkom
mer en speciell form av spökbilder. Detta är 
visserligen en annan typ av spökbilder än de 
som erhålles vid amplitudmodulerad television, 
men det kan diskutems vilket som är att före
dra. Prof. Wiesner var närmast av den upp
fattningen att amplitudmodulering borde vara 
bäst lämpad för TV-överföring genom tropo
sfärisk spridning. 

På prof. Wiesners institution hade man även 
sysslat med att jämföra teoretiskt beräknade 
fältstyrkor vid utbredning via troposfären med 
motsvarande experimentellt erhållna resultat. 
Överensstämmelserna är hittills relativt goda. 

Prof. Wiesner rekommenderade att man för 
radiolänkar för TV skulle kunna tänka sig 
försöka med amplitudmodulerad bärvåg på 
l 000 MHz och över avstånd 150-200 km. 
Sändareffekt ca l kW, antennförstärkningen 
minst ca 40 dB, alltså relativt omfattande an
tennsystem. 

På MIT:s Lincoln Laboratories (MIT= 
Massachusettes Institute of Technology) har 

1 Se CARLSSON, G: Om UKV- och mikro
vågs/ält på mycket stora avstånd från sända
ren. RADIO och TELEVISION, 1956, nr l, 
s.20. 
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DANBRIDGE 

"-

Korta leveranstider. • 

, 
"" "" , , 

"" "-"" ... täcker alla "" 
slag av grundläg- "", 
gande mätningar som "" 

INSTRUMENT 

f?rekommer på laborato- "" 
rler och elektrotekniska "" 
verkstäder. Förutom dekad- "" 
motstånd, dekadkondensatorer, "" 
dekadinduktanser och dekaddämp
satser har DANBRIDGE olika slag 
av mätbryggor, bl. a. flera uni
versalmätbryggor med utomordent-
ligt vidsträckta mätområden på 
tillverkningsprogrammet. Högsta 
precision, gediget utförande och 
elegant formgivning karakteri
serar alla mätinstrument av 
fabrikat DANBRIDGE. 

------------
Vi sänder Er gärna vår utförliga katalog. ~ 

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

VRIDTRANSFORMATOR I~~(O I 
.-I 6 standardstorlekar 250 VA till 2;5 kVA 

Tillverkare : 

T H E B R I TI S H E L E C T R I C R E S I S T A N C E C o. 
Enfield, Middlesex 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1957 

• för fast montage; med eller utan 
skyddskåpa 

• för laboratoriebruk med strömbrytare, 
säkring och isol. klämmor 

• gangade och motordrivna typer 

• även för 400 - 2500 Hz 

Marknadens modernaste regleringstransformatorer, 

med korta leveranstider. Förnämsta konstruktion 

av kärna och lindning samt speciella kolborstar med 

egenskaper som gjort att dessa vridtransformatorer 

redan accepterats som standard över hela världen 

- bl. a. av Bell Telephone Laboratories i U. S. A., 

sedan prov visat att Berco-transformatorn överträf

far där tidigare använda fabrikat. 

Begär lista 615 A o. 8 

Ensamförsäljare : 

ERIK FERNER AB 
Björnsonsgatan 197, Bromma 3 

Tel. 374277, 377700 
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TYP PMG 510 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mp· kondensatorer 
i aluminiumrör 

• 

PMG S 10 är en modern MP-kon-
Nu tillverkas: • 

• kap. 'driftsp. dim. mm 
densator i aluminiumrör med 50 mm JLF V=/V '" D L • 
långa 0,8 mm förtenta anslutningstrådar. • 0,25 200/75 13 26 

Den är klimatsäkert tillsluten med lami- 0,5 200/75 13 38 • 1 200/75 16 38 

natbrickor av gummipertinax. PMG 510 • 2 200/75 20 38 
4 200/75 25 50 

erbjuder bl. a. följande fördelar: • 
• 0,1 250/125 13 26 

• 0,25 250/125 13 38 • Små dimensioner 0,5 250/125 13 38 

• 1 250/125 20 38 • Väl avpassade format för • 2 250/125 20 50 
montering på kopplings-

• plintar 0,1 350/150 13 26 

Självläkande • 0,25 350/150 13 38 • 0,5 350/150 20 38 • • Kontaktsäker förbindning 1 350/150 20 50 

mellan linda och anslutnings- • 2 350/150 25 60 

trådar e 
0,05 600/220 13 26 

• • 0,1 600/220 13 38 Liten induktans 
• 0,25 600/220 16 38 

0,5 600/220 20 38 • 1 600/220 25 50 

Begär katalog 403 på de • 2 600/220 30 60 

nya MP-kondensatorerna • Leverans från lager 

AKTIEBOLAGET R I FA 
Telefon Stockholm (010) 262610 Ulvsunda 1 

Ett L M Ericsson - företag 

man också ägnat sig åt försök med troposfä
risk spridning över långa avstånd ända upp 
till l 500 km och man siktar med dessa försök 
speciellt på att få fram en användbar teknik i 
detta avseende för militära kommunikations
länkar. Erfarenheterna pekar på att frekven
ser omkring l 000 MHz skulle lämpa sig bäst 
för ändamålet, men många håller före, att 
man snart skall kunna tänka sig ännu högre 
frekvenser. 

En annan expert på detta område, Don 
Gray, konsulterande ingenjör vid Hycon 
Eastern, hade i stort sett samma uppfattning 
som prof. Wiesner om möjligheterna att över· 
föra television genom troposfärisk spridning. 
Han ansåg likaledes AM vara lämpligaste mo· 
dulationsprincip för sådan överföring, när det 
gäller TV. 

Mr. Gray trodde inte på den teori som fram
förts, att spridningen skulle uppstå genom 
»bubblor» i troposfären. Han ville hellre an
sluta sig till teorin att spridningen förorsaka
des av temperaturinversioner. F.n. är han sys
selsatt med att planera en radiotelefonilänk i 
Nordafrika, man har i samband därmed gjort 
grundliga ekonomiska jämförelser mellan kon
ventionella frisiktssystem för radioöverföring 
och överföring genom troposfärisk spridning. 
Anläggningskostnaderna lär väga ungefär 
jämt, men driftskostnaderna lär bli väsentligt 
lägre för det troposfäriska spridningssystemet. 

Mr. Gray hade uppfattningen att för TV
radiolänkar genom scatter skulle frekvensen 
1000 MHz och sändareffekten 10 kW ge räck
vidden 200 km vid 40 dB antennförstärkning. 

RT:s red. har nyligen i samband med 
ett besök vid T e l e f u n k e n s fabriker 
för tillverkning av bl.a. radiolänkutrust
ningar i Backnang i Västtyskland diskute. 
rat samma sak med en tysk expert på om
rådet, dr-ing B S i e g e T t. ' 

Dr Siegert hade den uppfattningen att man 
när det gäller överföring av television genom 
spridning i troposfären ännu inte riktigt be
härskar alla de problem som uppstår i detta 
sammanhang. Man arbetar emellertid även i 
Tyskland på problemet och kommer bLa. inom , 
kort att pröva en »scatterlänk» för mångka-
nalstelefoni över varierande avstånd mellan 
Berlin och olika stationer i VästtyskIand. I 
samband därmed räknar man med att man 
skall få en hel del praktisk erfarenhet av 
denna nya typ av radioöverföring. 

På teknikens nuvarande ståndpunkt ansåg 
dr Siegert att det är säkrast att använda deci
metervågslänkar som programledningar för 
överföring av television. 

TV-
sändare i Linköping ? 

Enligt uppgifter i »Östgöta-Correspondenten» 
den 27 april 1957 diskuteras i Linköping nu 
möjligheterna av att i samråd med Televerket 
få upp en TV-Iokalsändare i Linköping. Det 
är stadsarkitekten som är bekymrad över de 
mängder av åbäkiga TV-antenner som blir 
aktuella i Linköping, om man där måste nöja 
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General Radio:s ' KOAXIAL·ELEMENT 

Typ 874-UB 

för meter- och decimetervågor 

General Radio tillverkar förutom de välbekanta instrumenten även 
en del tillbehör för meter- och decimetervågsområdet, såsom bolo

meter, balun, öppna och kortslutn'a avslutningar, variabla ledningar 

med konstant impedans, variabla och konstanta dämpare, lågpass

filter upp till 4000 MHz, kopplingskondensator, anslutningar för olika 
kabeldimensioner samt övergångskontakter mellan koaxialelement 
typ 874 och exempelvis -typ N, C, BNC och HN. Se här några 
exempel: 

1. Koaxialelementsats typ 874 - EK för impe
dans och SVF- mätningar, bestående av 
18 st olika komponenter. 

2.. typ 874-MR Blandare för 50-5000 MHz. 

3. typ 874-UB Anpassningstransformator för 
laboratoriebruk (Balun). 

Se General Radio: skalalog, 

sid. 45- 62, eller begär 

specialkatalog 

VARIACS 
för alla ändamål 
General Radios Variacs finnes i l-fas och 3-fas utförande, enkla och 

gangade. Olika typer för 50-60 Hz och 350-1200 Hz, med eller 
utan kåpa. De finnas även i miniatyrutförande, ex.: längd 70 mm, 

diameter 75 mm. 

Begär utförlig katalog. 

Generalagent : 

Telefon 

Växel 630790 * FIRMA johan LagercrantZ * 
Värtavägen 57 

Stockholm O 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 195i 
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PREDUR g{ee0~'o?uJ MOTSTAND 

-- -- -- --... av skikttyp 
avsedda' bl. a. för 
lIlätändamål är resultatet 
av mångårigt utvecklings-

-- -- -- -- --arbete på området. Hög konstans, 
låg temperaturkoefficient och förnäm-
liga brusegenskaper karakteriserar dessa 
motstånd. De är dessutom klimatsäkra, tål 
långvarig lagring och belastning. Mot
stånden tillverkas tör 0,25, 0,5, 1 och ~ 
2 W belastning och I alla gängse 
resistansvärden och med re-
sistanstoleranser från ± 0,5 
upp till ± 5 'I,. ------ -- ,---

-----
-- Leverans omgående från lager. 

Vi sänder Er gärna vår utför
liga katalog. 

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

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 sill slag på den europeiska marknaden. 

Katalog sändes kostnadsfritt på begäran. 

sig med TV-mottagning från den i Norrkö· 
ping nyetablerade »statliga» TV-sändaren.' 
Man anser att en lokalsändare skulle elimi· 
nera behovet av stora missprydande utom
husantenner, och man anser att det finns 
starka skäl för att hellre ta kostnaden för en 
TV-Iokalsändare i Linköping än att medge 
tillstånd till uppsättandet av mängder av så
dana antenner på hyreshusen. ,; 

Ett intressant initiativ! Kanske en fram
komlig väg för att någorlunda snabbt få lan
dets TV-nät utbyggt? 

1 Se artikel på annan plats detta nummer. 

Danskt TV-torn 

I närheten av Köpenhamns stora radio- och 
TV-hus har man nu byggt ett 80 m högt torn, 
som utgö~ centralpunkten för hela det danska 
TV-nätet. Från detta torn kan man etablera 
förbindelser med samtliga TV- och rundradio
sändare i landet. Senare, när 'Sverige och Dan
mark får sina TV-nät utbyggda, kommer tor
net att utnyttjas för anslutning till dessa nät. 
Även eurovisionssändningar söder ut leds in 
via detta torn, som sammanlagt omfattar 18 
våningar. Det beräknas bli färdigställt under 
loppet av nästa år. 

eURA J och STANLEY L: lmprove 
Your TV Reception, London 1956, 
Iliffe & Sons Ltd, 112 s. 134 fig. 5 sh. 

Detta är en för den i radio- och TV-teknik 
helt obevandrade avsedd bok om hur, TV-mot
tagaren lämpligen bör behandlas och vad man 
själv kan göra för att bemästra olika problem 
som kan uppstå i samband med TV-mottag
ning. Författarna, som illustrerat boken med 
en mängd autentiska fotografier (här kallade 
telesnaps, ett bra ord), börjar med en redo
görelse över ändamålet med och funktions
sättet hos TV-mottagarens olika kontroller. 
På detta område tycks engelska fabrikanter 
tillämpa högst olika nomenklatur, vilket ju 
kan vara förvillande. Man får livligt hoppas 
våra svenska fabrikanter snart enar sig om ett 
enhetligt beteckningssystem för kontrollerna. 

Sedan följer kapitel om antenner, stör
ningar, serviceproblem. TV-tittandets teknik 
med hänsyn till be1ysningsförhållanden, av
stånd från bildskärmen osv., rörfel och andra 
fel på apparaten, fakta och missuppfattningar 
beträffande TV, etc., etc. 

Det hela slutar med en serie instruktiva 
frågor och svar som även den mera erfarne 
kan ha viss nytta av. 

Författarnas språkbehandling är föredöm
lig och i vårt land kan boken mycket väl an
vändas som träning i engelska, men då bör 
nog läsarens förkunskaper inte vara alltför 
skrala. (K.M.L.) 
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Fantastiska 
mojligheter -for 

Deltag i TV-DX-SM! 
Se Teknik för Alla nr 7/1957 

V~ XI 
~. 

Solfläcksmaxima ger bättre mot
tagning än någonsin! 

Jonosfärskikten uppladdas nu kraftigare än på 10 år ocli 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. 

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 o/ta i Sverige 
med Winegard Super Ceptor. Här en stämningsfylld bild 
av sjungande korgossar. 

Amerikanska sensationsantennen 
WINEGARn SUPER CEPTOR 
vann USA-mästerskapen i TV-DX 

Super 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 bildeTI 
utomordentlig skärpa och briljans. 

(PERMA-TUBE) 
T eleskopmasl ger storre räckvidd 
Perma-Tube antennmast i teleskop
utförande ger en antennhöj9J av upp 
till 15 m. Idealisk vid TV-Dx-mottag
ning. Dess glänsande Vinsynitefinish 
stoppar effektivt mot all väderlek. 

AS-T30 Höjd 9 m Kr. 110:-

AS·T40 Höjd 12 m Kr. 14S:-

AS·TSO Höjd 15 m Kr. 19S:-
AS·AR2B 

AS·AR2V 

eDB 
automatiska 

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

med brun kåpa 

med vit kåpa 

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

Komplett 

Kr. 34S:
Kr. 360:-

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

Generalagent 

AB GYLLING & Co 
RADIO O C H T E LEVI S IO N - NR 6 - 195 7 

STOCKHOLM 
Londonviadukten 

Tel. 449600 

GöTEBORG 
Husargatan 30-32 

Tel. 175890 

MALMö 
Ostergatan 27 

Tel. 70720 

n 



e-F-Felc:f-transis-torer 

har hunnit längsi 
i teknisk full
ändning 

• Små dimensioner 

• 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 mAnga Ars 

vetenskapliga forskningar i General Motors 

forskningslaboratorier. Användningsområdena är 

obegränsade, transistorn kommer att på en mängd 

konventionella apparater och artiklar helt revolutionera 

utformning och tillverkning. 

., bat 

----- - --- - ---- - - --- - ---- ----- ---
GENERAL MOTORS NORDISKA AB 

Reservdelsavdelningen, Tel. 403925 

STOCKHOL 'M 20 
RESERVDELAR RESERVDElAR 

, 

\~-------------------------------------~~-------_.~~----~----~---------~ 
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TELEVISION 
AMATÖRRADIO 

REDAKTÖR JOHN SCHRÖDER 

Månadens kommentar 

Operation "Smoke-Puff" 

Det är mycket man skall höra innan öronen 
trillar aven! Nu skall amerikanarna någon 
gång i sommar skicka upp en raket, som 
skall explodera i j onosfären och där inom ett 
begränsat område åstadkomma en tillfällig 
jonisering. Denna jonisering tänker man ut
nyttja för att avböja radiovågor, så att man 
sålunda skulle etablera radioöverföring via 
det konstgjorda »joniseringsmolnet». Opera
tion »Smoke-Puff» är täcknamnet på detta 
märkliga projekt. 

Man vill nu undersöka hur pass effektivt 
ett sådant konstgjort E-skikt är och för vilka 
våglängder det är »funktionsdugligt». Man vill 
också ta reda på hur länge joniseringen kvar
står_ De amerikanska sändareamatörernas för
ening, »American Radio Relay League», ARRL, 
har i anslutning till raketprogrammet organi
serat en tävling för sina medlemmar, det gäl
ler att få så många förbindelser som möjligt 
på amatörbanden 14, 21, 28, 50 och 144 MHz 
via de av raketerna utlösta »rökpuffarnn» 
j onosfären_ 

Resultatet avvaktas med intresse! 

Internationella geofysiska året 

tar sin början l juli 1957 och kommer att på
gå till slutet av 1958_ Inte mindre än 50 natio
ner kommer därvid att delta i olika veten
skapliga undersökningar inom vetenskapsgre
nar som meteorologi, oceanografi, glaciologi 
och seismologi. Jonosfärens fysik, geomagne
tismen, norrsken, sol aktiviteten, kosmisk strål
ning m.m. kommer att studeras ingående. 

Som en viktig del i det internationella geo
fysiska året ingår undersökningar av jonosfä
ren, och i samband därmed kommer ameri
kanarna att skjuta ut ett mindre antal konst-

gjorda månar, som skall snurra runt omkring 
jorden, försedda med instrument och radio
sändare.' 

De danska sändareamatörernas förening, 
»Experimenterende Danske Radio Amatörer», 
ED R, anordnar under det geofysiska året en 
del vågutbredningsförsök, i vilka även svenska 
amatörer kan delta. Mera härom i artikel på 
sid. 15. 

Hannover-mässan 

i år bjöd egentligen inte på några revolutio
nerande nyheter (se artikel på sid_ 16), men 
gav en utmärkt överblick över vad tyskarna 
kan prestera på radio- och TV-området. Vad 
som kännetecknar de tyska radio- och TV
apparaterna är första hand det tekniska över
dåd som knappast har någon motsvarighet i 
något annat land. Trots detta ligger de tyska 
priserna mycket lågt vilket gör de tyska appa
raterna utomordentligt konkurrenskraftiga på 
världsmarknaden och förklarar också de stora I 

framgångar som tyskarna vunnit på olika ex
portmarknader. 

Man vågar nog påstå att VästtyskIand nu
mera intar en tämligen obestridd ledarställ
ning inom radio- och TV-området. RT har med 
detta faktum för ögonen försäkrat sig om en 
mera regelbunden rapportering därifrån ge
nom att knyta en av VästtyskIands kunnigaste 
och mest initierade radioskribenter, redaktör 
Karl Tetzner, till RT. Han kommer i fortsätt
ningen varje månad att fortlöpande rappor
tera vad som tilldrager sig i vårt stora grann
land i söder, en sak som säkerligen kommer 
att uppskattas av många av våra läsare. 

(Sch) 

1 Se Jorden får konstgjord måne med radio
sändare, RADIO och TELEVISION 1956, Dr 

9, s. 20. 
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AKTUELLT 

Mottagareanten· 
nen, en 2·vånings 
Yagi·antenn, är 
monterad i toppen 
aven 30 m hög 
antennmast, där 
också en antenn· 
förstärkare är an· 
bringad. 

Detta är den utrustning som användes på NEF A för mottagning 
av bild signalen från Nacka·sändaren. Överst till höger står mot· 
tagaren, en Philips·mottagare av standardtyp, inställd på Nacka· 
sändarens frekvens. Den demodulerade videospänningen påföres 
en förstärkare (t.v. om mottagaren) från vilken videospänningen 
sedan påföres modulatorslutsteget som återfinnes i sändarsta· 
tivet. På hyllan under står längst till höger reflexuret som ställs 
in en gång i veckan och som automatiskt kopplar in och kopplar 
ur sändaren samma tider som Nacka·sändaren är igång. Till 
vänster på hyllan ser man en liten kontrollmottagare för den 
mottagna bilden. 

NEFA :s TY·sändare i Norrköping. 
Överst till vänster i stativet ser man 
slutsteget för bilden, till höger om 
detta videomodulatorn. Panelen uno 
der omfattar dels drivsteget för 
bildsändaren (till vänster) och dels 
slutsteget för ljudsändaren (till hö· 
ger), båda bestyckade med samma 
typ av rör, QQE 06/ 40. De nedre 
panelerna i stativet innehåller bl.a. 
förförstärkare för modulatorn. 

Sän:darantennen 
med sina fyra 
korsande halv· 
vågsdipoler på 15 
m hög mast. Ger 
4 ggr antennför· 
stärkning, matas 
med 70 ohms 
koaxialkabel, ef· 
fektivt utstrålad 
effekt: 1,5 kW. 

Ny "statlig" TV-sändare i Norrköping 

# 

Den av NEFA (Norrköpings 
Elektriska Fabriks AB) i Norr
köping sedan några år drivna 
experimentsändaren för tele
vision har numera upphöjts till 
heder och värdighet av statlig 
TV -sändare, som i fortsätt
ningen kommer att hållas igång 
på samma tider som Nacka
sändaren. 

Den nya TY·sändaren i Norrköping som är 
på ca 1,5 kW effekt (erp) kommer att arbeta 
på kanalS och kommer att återutsända det 
TY·program som utgår från Nacka·sändaren. 
Härvid utnyttjas direktupptagning av Nacka· 
sändarens program med hjälp aven ordinär 
TV·mottagare i Norrköping. Det antennsystem 
som används för mottagningen är en 2·vånings 
Yagi·antenn, som ger ca 12 dB förstärkning~ 
I omedelbar anslutning till antennsystemet är 
anbringad en antennförstärkare av standard· 
typ för kanal 4. Antennhöjden är 28 m från 
taket + 4 m från markytan, dvs. totalt något 
över 30 m. Brusfri bild kan i allmänhet (ehuru 
inte alltid) erhållas från Nacka; under ogynn· 
samma väderleksförhållanden kan bilden bli 
rätt »kornip. För såväl sändare· som motta· 
gareantenn användes 70 ohms koaxialkabel. 

14 

Ca 100 m från mottagningsantennen har 
man uppfört en sändarantenn, den upptar 2 
korsade dipoler i fyra plan, som ger rundstrål· 
ning och ca 4 gångers effektförstärkning. Sän· 
darantennens höjd är emellertid endast ca 15 
m, vilket avsevärt minskar räckvidden för sän· 
daren och gör att förstklassig mottagning en. 
dast kan påräknas i Norrköpings omedelbara 
omgivning. Med goda riktantenner bör man 
dock på ett par mils avstånd kunna ta in 
sändningen åtminstone i mera gynnsamma 
lägen. Fig. 1 visar en beräknad fäItstyrkekarta 
för den nya Norrköpingssändaren. 

Sändaren är bestyckad med två stycken 
slutrör QEL 1/ 150 i slutsteget. I modulatorn 
ingår två EL81 i mottakt, och som drivrör an. 

Fig. 1. Beräknad fält· 
styrkekarta för den nya 
»statliga» TY·sändaren i 
Norrköping. 

vändes ett QEL 1/ 150. Uteffekten är ca 500 W 
toppeffekt och tack vare antennförstärkningen 
erhålles en effektivt utstrålad effekt av drygt 
Ph kW (hänsyn tagen till förlusterna i matar· 
kabeln. 

Ljudsändaren, som liksom bildsändaren är 
kristallstyrd, .har i slutsteget två stycken 
QQE 06/ 40 i mottakt, vilket ger en uteffekt 
av ca 80 W. StyrkristalIen ~vänger på grund. 
frekvensen 3 765,6 kHz. Frekvensmodulering 
erhålles i ljudsändaren genom ett reaktansrör 
parallellkopplat över kristallen, vilket ger ca 
3,3 kHz frekvenssving, som genom frekvens· 
mångfaldningen ökas till ca 50 kHz maximalt 
sving i slutsteget. Kristallfrekvensen för bild· 
sändaren är 14664,17 kHz. 
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I TV-anläggningen vid NEF A ingår även en 
hemmagjord kamera och en monitor_ På bil
den TV-fotograferar ingenjör Bengt Barre 
kollegan civilingenjör Einar Braune som själv 
ställer in monitor bilden_ Samma bild skymtar 
även i den lilla elektroniska sökaren i kame
ran_ Civilingenjör Braune har projekterat 
NEFA:s TV-utrustning, ingenjör Barre har 
konstruerat och byggt den_ 

För automatisk in- och urkoppling av sän
dare och mottagare har man ett automatiskt 
kopplingsur som ställs in för hela veckan 
med ledning av den kommande veckans TV
program. 

Vid NEFA har man också själva egenhän
digt tillverkat en liten TV-kamera och ställt 
iordning en liten monitor, så att man där
med har möjlighet att utföra enklare kamera
sändningar från egen studio. 

Den nya TV-sändarens drift och underhåll 
bekostas helt av NEF A och sändaren är så
lunda endast på papperet en statlig TV-sän
dare. Att den godkänts av Telestyrelsen är en 
omständighet, som öppnar nya intressanta 
perspektiv, som det kan bli anledning att 
återkomma till. 

(Sch) 

Danska sändare-
amatörernas 

"IGY-projekt" 

D e danska sändaramatörerna har nyligen ta
git i bruk en UKV-sändare med anrop 
OZ7IGY, som under närmaste framtiden kom
mer att stråla i riktning nord från Köpenhamn 
(se fig. l) på frekvensen 144,00 MHz. Detta 
är ett led i de danska sändaramatörernas strä
van att hjälpa till vid utforskandet av de 
ultrakorta vågornas fortplantningsegenskaper 
under det geofysiska året. (IGY = Internatio
nal Geophysical Year.) 

För sändaren utnyttjar man en riktantenn 
med ca 14 dB förstärkning, vilket gör att de 

»Gondolen» på TV-tornet mäter 12 m i diame· 
ter i bottenvåningen och 15 m i översta vå· 
ningen. 160 gäster får plats i restauranten som 
upptar 2 våningar. Sammanlagt 600 personer 
kan vistas samtidigt i gondolen, om ,det kniper. 
~ 

~ 

TV-tornet i Stuttgart är 
10,8 m i diameter vid 
marken, 5,04 i toppen. 
Tornet väger 3000 ton 
och vilar på ett betong
fundament, 30 m i dia
meter, nergrävt 8 m un
der markytan. I stark 
vind kan gondolen vaja 
högst ca 30 cm, antenn
mastens topp max. 1,5 m. 

TV-torn finansierar sig själv! 
D et TV-torn, som byggdes i närheten av 
Stuttgart år 1954" har visat sig vara en liten 
guldgruva. Redan 1 ~ år efter invigningen har 
man genom inkomster på inträdesbiljetter till 
tornet till mer än hälften finansierat hela 
bygget! 

På tornet är i en gondolliknande utbyggnad 
anordnad med bl.a. restaurang i två våningar 
och med plats för 160 gäster, ovanför denna 
finns det utsiktsplattformer som rymmer upp 
till 300 besökare. TV-tornet ha~ blivit ett myc
ket populärt utflyktsmål, och en ständig ström 
av turister befordras upp med tornets två 
snabbgående hissar (4 mi s! ) . 

Ytterligare några siffror om detta märkliga 
, byggnadsverk: Betongtornet är 159 m högt. 

1 Se TV-torn i Stuttgart. RADIO och TELE
VISION, 1957 nr 2 s. 18. 

Strålningsdiagrammet för den danska »IGY
sändaren» på 144,00 MHz. 

Antennmasten, som är anbringad på toppen av 
betongtornet, är 52 m. TV-antennen är an· 
bringad i toppen av masten och befinner sig 
därigenom 211 m över marken. Då TV-tornet 
ligger med sitt fundament 483 m över havet, 
kommer TV-antennen att ligga inte mindre än 
ca 700 m ö.h. 

I TV-tornet är installerad en 10 kW TV
sändare, som arbetar på kanal 11, genom 10 
ggr antennförstärkning erhålles ca 100 kW 
effekt erp. Nedanför TV-antennen som upptar 
övre delen av antennmasten är ett antennsy
stern för FM-UKV-sändare monterat. 

UKV-sändarna är inrymda i en byggnad vid 
betongtornets fot och anslutas till UKV-anten
nen via en rätt lång matarkabel som går ge
nom hela tornet. 

50 W som man får från sändaren ger en effek
tivt utstrålad effekt av ca 1,25 kW i nordlig 
riktning. Sändaren bör mer eller mindre regel
bundet vara hörbar i västra Sverige och syd
ligaste Norge. 

Man hoppas nu att amatörerna i Danmark, 
Sverige och Norge skall delta flitigt med lyss
narrapporter. Dessa bör vara så fullständiga 
som möjligt och bör omfatta så lång tidspe
riod som möjligt. Man kan exempelvis tänka 
sig att man lyssnar en gång om dagen, alltid 
vid samma tidpunkt, och att man då anteck
nar stationens styrka. Anteckning bör också 
då göras om signalens karaktär, framför allt 
om det föreligger fading och i så fall vilken 
typ av fading (snabb eller långsam). I rappor
ten bör anges vilken typ av mottagare man 
använt och likaså vilken antenn som an~änts 
vid mottagningen. 

Rapporter kan sändas till OZ5AB Arne 
Bergström, Skovlöbervej 11 st, Köpenhamn NV. 
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Inte från USA utan från 
Hannoxer-mässan i åL Bort
åt 40 000 bilar är parkerade 
runtom mässområdet. 

Hannover i maj 

»Deutsche-Industrie-Messe» i Hannover, »Han
nover-mässan», är visserligen en industrimässa 
som omfattar alla tekniska fack men är icke 
förty en utställning av största intresse för 
radio- och TV-tekniker. Detta hänger samman 
med att den tyska radioindustrin mestadels 
möter upp praktiskt taget mangrant på Han
nover-mässorna som alltid anordnas på vårar
na, i år under tiden 28/ 4-7/5_ En radiotekni
ker får här inte bara en god överblick över 
den tyska radioindustrins alster utan han kan 
här också studera nyheter och utvecklingsten
denser så att säga vid källan. 

Hannover-mässan är en gigantisk industri
mässa av enorm omfattning med 17 perma
nenta utställningshallar, några av dem av helt 
enkelt fantastiska proprotioneL Sammanlagt 
fanns det över 4 000 utställare på en total yta 
av närmare 400000 m2

, därav 240 000 m2 inom
hus. Mera siffror: mässområdet har 36 000 par
keringsplatser för bilar och 30000 personer 

Sista MF-
steg 

Fig_ L Principschema för detektorsteget i de 
nya TV-mottagarna från Nordmende_ Två dio
der användes, en för ljudbärvågen, en för bild
bärvågen. 
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beräknas varje dag vara sysselsatta på mässan 
(därav 7000 på de ca 30 mässrestaurangernal-

Tag S:t Eriksmässan och slå ihop den med 
Svenska Mässan i Göteborg, multiplicera med 
fem, och man får fram storleksordningen på 
Hannover-mässan! Katalogen i två band mä
ter mer än 7 cm över ryggen och väger bortåt 
två kg, den levereras också en plastväska 
med handtag! 

Kort sagt, en varumässa av otympliga di
mensioner som skulle avskräcka en specialist 
på telekommunikation och elektronik, om det 
inte vore så att Hannover-mässan av tradition 
blivit en träffpunkt för den tyska radioin
dustrin som här varje vår demonstrerar sina 
sista framsteg på olika områden_ Man saknar 
inte ett enda företag av någon betydelse på 
det radiotekniska området. För den initierade 
på rundvandring framträder här de sista ut
vecklingstendenserna och de sista konstruk
tionsframstegen demonstreras oförbehållsamt 
för honom av företagens hitresta expertis_ 

Dock med ett undantag: nyheterna i fråga 
om rundradiomottagare släpps inte ut förrän 
l juli- I år kommer de i god tid till den stora 
tyska radio- och TV-utställningen som denna 

Fig_ 2. TV-mottagare med 61 cm bild~ör från 
Grundig_ Endast två kontroller tillgängliga på 
framsidan, varför yttermåtten endast obetyd
ligt överstiger motsvarande mått för mottagare 
med 53 cm bildrör. 

Radio- och T' 

Hannover-mässan i år hade 
egentligen inga revolutione
rande nyheter på radio- och 
TV -området att bjuda besö
karen, men åtskilligt intres
sant därifrån kan antecknas, 
exempelvis: 

l) Heltransistoriserade rese
mottagare börjar komma 
fram. 

2) Tryckt ledningsdragning 
börjar tillämpas i ökad ut
sträckning. 

3) »8karpteckningssystem» är 
införd i flera nya TV -mot
tagare, den vidare utveck
lingen osäker. 

4) Hopfällbara TV -antenner 
, vinner terräng. 

5) Den tyska bandspelarfloran 
har utökats med flera nya 
typer. 

gång anordnas i Stuttgart i höst. Fabrikan
terna tiger som muren när talet faller på kom
mande rundradiomodeller och avvisar alla 
försök att få titta i korten på förhand. De kan 
knappast vara mindre hemlighetsfulla än de 
amerikanska bilfabrikanterna före publice
ringsdatum för nästa säsongs bilmodeller_ De 
rundradiomottagare som utställes på Hanno
ver-mässan är därför egentligen inte riktigt 
up to date. 

Produktionsvärde: l miljard 

Det är en radioindustri i stark expansion som 
ställer ut i Hannover! Tonen är optimistisk, 
och de ledande männen inom radioindustrin 
ser framtiden an med stor tillförsikt. 1956 upp
nåddes och överskreds för första gången pro
duktionsvärdet l miljard DM, 3,87 miljoner 
rundradiomottagare byggdes, och därav gick 
ca 1,5 miljoner på export- 600000 TV-appa
rater tillverkades, varav ca 600000 för export
marknaden, Man förutser för i år ökade pro
duktionssiffror och större export_ 

Otvivelaktigt får man i Tyskland vid appa
ratköp mer för pengarna än i något annat 
land; sådana avancerade finesser som den 
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tyska radio industrin trots förbluffande låga 
priser kostar på sina radio- och TV-apparater 
finns det - åtminstone när det gäller rund
radiomottagare - överhuvud taget inte någon 
motsvarighet till i något land_ Denna omstän
dighet utgör bakgrunden till ett jätteprojekt 
som Grundig nu tänker förverkliga: att med 
högklassiga rundradioapparater slå in sig på 
den amerikanska marknaden. Graetz levererar 
f.ö. redan åtskilliga chassier till rundradio
apparater till ReA som sedan i sin tur av
sätter dem på sin exportmarknad. 

TV -mottagare 

I fråga om TV-mottagare kan noteras att en 
del tyska firmor börjat odla en ny finess som 
man kallar »Scharfzeichner», »Klarzeichner» 
eller »BrillantzeichJler». De kopplingar som 
utnyttjas i detta sammanhang har tidigare be
handlats i en artikel' av RT:s västtyske kor
respondent Karl Tetzner, varför det inte finns 
anledning att här gå närmare in på dem. 

Det är emellertid inte alla tyska företag som 
kastat sig över detta nya, som säkerligen får 
betraktas som en tämligen tvivelaktig finess 
(frånsett naturligtvis att reklamavdelningar
na fått ett nytt slagord för att få fart på för
säljningen). Bland de företag som tills vidare 
hållit sig avvaktande i denna fråga är Graetz. 
Vid ett samtal med en av detta företags TV
konstruktörer, framhöll denne att man med 
olika slag av skarpteckningssystem endast fär 
en förbättring av bilder som redan är förstör
da när de utgår från sändaren. Det riktiga är, 
ansåg han, att erforderlig teknisk korrektion 

--företages på sändarsidan, så att alla utgående 
bilder blir just så skarpa som man kan uppnå 
med olika former av korrektionskretsar. Om 
det f.n. inte är så helt med bildkvaliteten i 
alla bilder, som utgår från de tyska TV-sän
darna, bör detta rimligtvis ,vara något över
gående; efterhand som transmissionstekniken 
förbättras och effektivare kontroll över ut
sända bilder införes bör därför behovet av 
korrektion i mot~agarna bortfalla. Man kan 
inte heller bortse från nackdelarna med skarp-

l Se TETZNER, K: Skarpare TV-bilder 
med VF-korrekt(bn, RADIO och TELEVI
SION 1957 nr '5, sid. 28. 

teckningssystemen, reglagen måste skötas med 
så mycket tekniskt omdöme som man knappast 
kan förutsätta att folk i allmänhet har. 

Förf. hade tillfälle !ltt prova olika skarp
teckningssystem på utställningen och kan säga, 
att de system som arbetar med frekvenskor
rektion enbart i MF - och videodelen tycks 
vara behäftade med de minsta nackdelarna; 
differentieringssystemen gav lätt irriterande 
översvängar, mera besvärande än ~ristande 

bildskärpa. 
Vilken vändning utvecklingen på detta om

råde kommer att ta är givetvis svårt att säga: 
de fabrikanter som ännu avstår från denna 
»gimmick» vill så vitt man kan förstå först 
gärna se hur konkurrenternas apparater slår. 
Skulle så vara fallet vågar nog ingen fabrikant 
hålla sig utanför, varför det mycket väl kan 
tänkas att olika former av videokorrektion för 
skarp teckning kommer att slå igenom som 
standard i tyska TV-mottagare, en icke helt 
önskvärd utveckling. 

Bland andra kopplingsfinesser i TV-motta,
gare kan nämnas att man i TV·mottagare från 
Nordmende övergått till dubbla detektordioder, 
en för videofrekvens och en för ljud-MF. För
delen härmed är att man inte riskerar att få 
in ljud i bilden hur snedställd mottagaren än 
må vara. 

Övergången till större bildrör är fortfarande 
markerad, mottagare med 53 cm bildrör till
hör numera de mest efterfrågade. Grundig 
har introducerat mottagare med 61 cm bild
rör (av amerikansk tillverkning), vilket åstad
kommits med endast obetydlig ökning av ap
paratdimensionerna. Se fig. 2. 

Många apparatfabrikanter är av den åsik
ten att 53 cm bildrör kommer att bli standard 
och att en övergång till större bildyta inte 
kommer att ske förr än det flata bildröret är 
färdigt att exploateras. F.n. tycks man mest 

Fig. 4. Transistormottagaren 
i fig. 5 sedd från »lödsidan». 
I facket längst till vänster 
stoppar man in de fyra 1,5 
V·batterierna. 

Fig. 6. Megafon med inbyggd transistorförstär
kare för 5 watt, avsedd att användas av trafik

- polis m.m. Tillverkare: TE-KA-DE. 

Fig. 5. Transistormottagaren »Partner» från 
Tele/unken är utförd med tryckt lednings
dragning. Fem transistorer ingår i mottagaren, 
som är försedd med en ferritantenn. 

Fig. 3 b. Heltransistoriserad 
fickmottagare från Braun. 

~ 

~ 

Fig. 3 a. Tele/unkens nya transistormottagare 
för mellanvåg, »Partner». Yttermåtten är 
15X8,2X3,8 cm. Vikt 500 gr. Batterispänning 
4Xl,5 volt. Driftskostnad ca 3 öre per timme. 
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Fig. 7. Philips nya skivspelare av »brevlåde· 
typ». Skivan stoppas in i en springa på skiv
spelaren tills den stöter mot en kontakt, av
spelningen sker sedan automatiskt, varefter 
skivan efter avslutad avspelning stötes fram i 
skivöppningen. 

Fig. 8. Ny typ av halvvågsantenn från Fuba 
Dipolen är något längre än en halvvågsantenn 
varför induktiv reaktans erhålles i matnings
punkten. Denna kompenseras med liten kon
densator ca 4 pF, varigenom relativt hög re
sistiv matningsimpedans erhålles för antennen. 
Se texten. 

"~ 1 

l 

_ . ·:jI'IIIII~"Jf ... j"_Ed!t:z=~., 
I 

. .J 

Fig. 9. Hop,vikbara TV-antenner tillverkas av 
många TV-fabrikanter. Här visas ett antenn
system från Fuba, i hopfällt tillstånd tar den
na antenn ytterst obetydlig plats. 
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vara sysselsatta med att installera bildrör med 
90· avböjning i ' nya mottagartyper. Ameri
kanska bildrör med IlO· avböjning bar man 
dock reäan i laboratorierna för att söka kom
ma fram till ~ad dessa bildrör kommer att 
medföra i fråga om avböjningshjälpmedel, 
distorsion m.m. 

Projektionsmottagare förefaller fortfarande 
leva kvar ehuru litet i skymundan, bl.a. har 
Saba försökt sig på en hemprojektoranlägg
ning med specialskärm med ytterst starkt ljus
utbyte. I kombination med hemprojektorer för 
film kan kanske denna mottagare få sina an
vändningsområden, men det förefaller som om 
marknaden för denna speciella apparattyp 
skulle vara rätt begränsad. 

Tryckta kretsar på vertikalställt chassie har 
införts av Blaupunkt. Tele/unken har också 
en liknande mottagartyp i serietillverkning. 
Även andra tyska fabrikanter planerar tryckta 
kretsar i sina framtida TV-mottagare. De be
tydande investeringar som gjorts i special
apparatur för tryckt ledningsdragning vid 
Telefunken-fabrikerna i Hannover, bl.a. auto
matiserade dopplödningsmaskiner, tyder på 
att man på sina håll satsar hårt på denna nya 
teknik. 

I övrigt är endast att säga att lågbrusröret: 
PCC 88 börjar bli standard i de tyska TV
mottagarnas kanalväljare. 

Rundradiomottagare 

Då nyhetsterminen för nya tyska rundradio· 
mottagare inledes den l juli varje år är inga 
nyheter att rapportera i fråga om dessa. Kopp
tingsfinesser i tyska rundradiomottagare be
handlades senast i RT nr Il/ 55" I fråga om 
resemottagare och transistorer i resemottagare 
är att anteckna att Tele/unken, Akkord Ra
dio och Braun fått fram heltransistoriserade 
mottagare, dock utan KV- eller UKV-områden. 

De flesta fabrikanterna har blandad rör
och transistorbestyckning och kan därigenom 
få med ett UKV-område på resemottagarna, 
en finess som räknas som tämligen självklar 
i VästtysJdand. 

2 Se SCHRÖDER, J: Kopplings/inesser i 
tyska rundradiomottagare, RADIO och TELE
VISION 1955 nr Il, sid. 30. 

Fig. 10. Nya bandspelaren, typ TK 830, från 
Grundig. 

Transistorer 

De europeiska transistortillverkarna, i Tysk
land bl.a. Tele/unken, TE-KA-DE och Inter
metall, har under senaste året fått fram hög
frekvenstransistorer som täcker åtminstone 
mellanvågsområdet. Några nyheter står av allt 
att döma inte för dörren; på Intermetall hade 
man den åsikten att det skulle dröja ett par 
år innan man får fram transistorer som når 
upp i kortvågsområdet, hur det låg till med 
transistorer för UKV ville man överhuvudtaget 
inte yttra sig om. 

Även på Tele/unken var man obenägen att 
yttra sig om vad som närmast är att vänta på 
transistorområdet ; transistorer med en gräns
frekvens på ca 10 MHz med spridning uppåt 
30 MHz ansåg man dock vara klara att tas 
i serieproduktion om något år. Ifråga om 
UKV-transistorer provar man sig f.n. fram ut
efter skilda vägar, man vet ännu inte med 
bestämdhet om det alls finns tekniska förut
sättningar för en lönande serieproduktion av 
UKV-transistorer. Man arbetar emellertid in
·tensivt på detta problem. 

Ifråga om transistorapparater kan omnäm
nas att TE-KA-DE har utvecklat en 15 W 
transistorförstärkare, avsedd att användas 
exempelvis i spårvagnar eller på järnvägssta
tioner e.dyl., där högtalaranläggningar skall 
vara snabbt driftsklara utan att dra nämnvärd 
ström under de intervaller då de inte används. 

TV -antenner 

Ifråga om TV-antenner kan man anteckna en 
del konstruktionsfinesser. En klar tendens kan 
spåras: man går i ökad omfattning in för hop
fällbara antenner, detta för att möjliggöra 
snabbt och enkelt monteringsarbete. 

Fuba (Fabrikation Funktechnischer Bau
teile) tillverkar sålunda numera TV-antenner 
som levereras hopfällbara men fullt färdig
monterade. Antennerna är försedda med ving
muttrar som dras till vid montaget. Genom 
speciell utformning av dipolen (se fig. 8), 
med dipollängd något längre än normalt, får 
man induktiv impedans imatningspunkten. 
Denna kompenseras då med en liten parallell
kondensator om några få pF, varvid man får 

Fig. Il. Ny högklassig bandspelare från Tele
/unken, typ KL .35. Innehåller 3-kanalig mix
panel, tre magnethuvuden och skilda upptag
nings- och avspelningsförstärkare. Trickinspel
ning är möjlig och gör apparaturen särskilt 
lämplig för smalfilmare, som vill synkronisera 
sina filmer med ljud. 
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en i förhållande till normala halvvågsantenner 
betydligt högre resistiv matningsimpedans, vil
ket kompenserar de parasitiska antennelemen
tens inverkan på matningsimpedansen_ Upp
vikningen av dipoländarna göt att strålnings
diagrammet trots den längre antenniängden 
blir ungefär detsamma som för en halvvågs
dipol. 

Antenner för band III tillverkas genomgåen
de av rätt smäckra aluminiumrör med ca 5 mm 
diameter, som av vissa fabrikanter förses med 
ett plastöverdrag som korrosionsskydd_ Wisi 
tillverkar sina band-I-antenner enbart för ka
nal 4 men medlevererar tillsatsstavar, som in
skruvas i ändarna av antennelementen så att 
rätt längd kan erhållas även på kanal 2 och 3_ 

Kathrein har börjat tillverka utbyggbara 
TV-antenner; med ett skarvdon kan man kom
plettera en antenn bestående av dipol + re
flektor med ett antal direktorer. 

Komponenter 

Transistorernas frammarsch under senare år 
har varit stimulerande för komponent industrin 
som alltmer börjar syssla med komponenter 
för transistorapparatur. Som exempel kan an
föras att firma Karl H opt har utvecklat en ny 
typ av miniatyriserad tvågangskondensator för 
transistormottagare. Ena gangsektionen är spe
ciaiskuren för att eliminera behovet av pad
dingkondensator vid mellanvågsmottagning. 

För användning i transistorapparater tillver
kar Hydra Werke miniatyrkondensatorer med 
arbetsspänningar mellan l och 25 V och kapa
citanser från 3 till 35 {tF. Yttermåtten för des
sa kondensatorer är föga större än för ett 0,25 
W kolmostånd. 

Halvledardioder 

Ett par nyheter från Intermetall är att notera, 
bl.a. en s.k. »Zener·diod» som säkerligen kom
mer att få vidsträckta användningsområden. 
Denna typ av diod kännetecknas av att resis
tansen i spärriktningen är utomordentligt hög 
och av storleksordningen 100 Megohm, växel
strömsmotståndet är endast ca 10 ohm. Egen
skaperna hos Zener·dioden påminner om 
en glimmlampas, ehuru »brännspänningen» är 
ca 6-10 V i stället för 50-100 V. Denna diods 

mA 
Id 150 

100 
l Usp 50 

V -8 -6 -4 -2 O 

~5 15 1 
Ud 

V 

-10 

-15 
mA1sp. 

Fig. 14. Typisk kurva för en s.k. Zener·diod 
från 1 ntermetall. 

användningsmöjligheter kommer att behandlas 
i en senare artikel i RT. 

En annan nyhet på halvledarområdet är ki
seldioder. De har funnits någon tid i USA, 
men kommer nu i tyska utförandeformer bl.a. 
från Tele/unken och Intermetall. Dessa dioder 
har mycket hög backspänning och kan släppa 
fram mycket stora strömmar. De är inte myc
ket större än ordinära LF·transistorer och 
kominer kanske att så småningom ersätta bl.a. 
likriktarrör och torrlikriktare i nätdelen 
rundr~dioapparater och mätinstrument. 

Bandspelare 

En hei del nya bandspelare utställdes för förs
ta gången på Hannover·mässan. Några märk· 
liga nyheter var knappast att notera. Grundig 
presentera'de en ny bandspelare, TK 830, med 
mottaktslutsteg och uttag för anslutning till 
yttre bas- och diskanthögtalare, vilket bör vara 
av intresse för hi-fi·entusiaster. 

Trickinspelningar kan utföras med nyare 
tyska bandspelare av mera avancerad typ. Vid 
trickupptagning kan en inspelning göras på en 
redan befintlig utan att denna påverkas ay 
den nya inspelningen. 

Grundigs dikteringsapparat »Stenorette» som 
under de senaste två åren gått ut i 150 000 
exemplar har kommit ut i en ny upplaga för
sedd bl.a. med tonband i kas etter, vilket av
sevärt underlättar bandbyte. 

Tele/unkens bandspelare modell KL 35 är 
avsedd att fylla luckan mellan de dyrbara 
studiobandspelarna och de enklare bandappa
raterna för hemmabruk. I denna bandspelare 
återfinnes en »mixingpanel» för tre kanaler, 

Fig. 12. Dikteringsmaskinen »Stenorette C» från Grundig är i sitt 
nya utförande försedd med kasett för att underlätta bandbyte. 
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tre skilda magnethuvuden och mottaktkopplad 
HF·oscillator. Denna apparat lämpar sig väl 
att användas av smalfilmare som vill komplet· 
tera sina upptagningar med synkroniserat ljud. 
Också Philips visade en ny typ av bandspelare, 
modell EL 3520, en hembandspelare i konven
tionellt utförande. 

En annan intressant nyhet uppvisades av 
Tele/unken, en bandspelare för registrering av 
elektriska mätvärden. Apparaturen kan an
vändas för upptagning av sådana relativt snab
ba förlopp som faller ovanför slingoscillogra
fernas gränsfrekvens. Inspelning sker då på 
bandspelaren med hög bandhastighet; avspel
ning sker sedan med låg bandhastighet, så att 
slingoscillografen »hinner med». Likaså kan 
mycket långsamma förlopp, som inte lämpli
gen kan registreras av katodstråleoscilloskop, 
tas upp på band med låg bandhastighet och 
sedan avspelas med högre hastighet, varvid 
förlop.pet får så pass hög frekvens att det kan 
registreras med normala oscilloskop eller ana· 
lyseras med tonfrekvensanalysatorer. Dess
utom erbjuder denna bandspelare möjligheten 
att spela in ett engångsförlopp på en sluten 
kortare bandslinga och sedan spela av denna 
så att man får ett periodiskt förlopp, som då 
kan studeras exempelvis i oscilloskop. Slutli· 
gen har man möjligheten att på band arkivera 
mätvärden, exempelvis upptagna i fält för att 
sedan avspela dessa under laboratorieförhål
landen. Bandspelaren har två låga bandhas
'tigheter, 1,52 cm/sek och 3,05 cm/sek, och 
två höga, 38,1 cm/sek och 76,2 cm/sek, mät
spänningens frekvens kan ligga inom området 
1Hz-20kHz. 

(SLUT) 

Fig. 13. Den nya »mätbandspelaren» från Te· 
le/unken, typ M 5, kan användas för upptag· 
ning och magasinering av mätvärden_ 

Fig. 15. Philips nya bandspelare, typ EL 3520. 
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r..,m.'lSa,n' galler 

Fig. 1. Här visas ett platt bild· 
rör enligt Gabor i partiell ge· 
nomskärning för att demonstre· 
ra rörets inre konstruktion. De 
olika komponenternas funktion 
framgår av beteckningarna i fi· 
guren och av texten . ... 

plottor 

Potential- sista anodens 

\ 
ledarna 
negativa 

Ledarna 
positiva 

täge under delbil,hvi5xling.:0I;)j0_,,/ 
(uppåtgående Dotentialvöal 

Fig. 2. Principen för det automatiskt verkande systemet för delbildsväxling 
i det platta bildröret. 

Det flata bildröret börjar ta form! 

Grundiden till ett platt bildrör 
- vilket ju möjliggör TV -mot
tagaren som kan hängas på 
väggen likt en tavla - fick un
gefär samtidigt och oberoende 
av varandra Dr Denis Gabor 
vid Imperial College, London, 
och W Ross Aiken vid Kaiser 
Aircraft and Electronics Cor
poration, Oaklands, Kalifor
nien. l Ehuru man ännu inte 
har framställt något komplett 
och funktionsdugligt exemplar 
av detta rör, är det klart hur 
de olika detaljerna bör vara 
beskaffade och huvudproble
men har lösts. I denna artikel 
redogöres i stora drag för detta 
nya rörs arbetssätt. 

Det intressanta med det nya bildröret är 
inte endast dess platta format och den revolu· 
tionerande konstruktionen som är ägnad att i 
hög grad förenkla tillverkningsproceduren, 
utan också det förhållandet att detta rör inne· 
bär ett stort framsteg på färgtelevisionens om
råde. I jämförelse med ett konventionellt bild· 
rör med konisk glaskolv för enbart svart·vita 
bilder är Gabors platta rör visserligen mera 
komplicerat, men det är enklare att tillverka 

1 The National Research Development Corpo. 
ration (Gabors uppdragsgivare) och Kaiser 
Aircraft and Electronics Corporation har nu

'mera ingått avtal om världsomfattande patent
samarbete. 
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än hittills lanserade rör för färg·TV och möj· 
liggör en betydande förenkling av drivkret
sarna. 

I fig. 1 visas en schematisk bild av röret i 
delvis genomskuret skick. Själva glashöljet är 
utformat som en flat och nästan kvadratisk 
låda. För en bild med 30 cm diagonal blir lå· 
dans tjocklek ca 9 cm och för en effektiv 
bilddiagonal av 53 cm rör sig tjockleken om 
ca 11 cm. 

Glashöljets inre är uppdelad i två hälfter 
genom en med rörets framsida parallell me
tallskärm. Den uppbär hela det ·elektronop
tiska systemet och fungerar samtidigt som en 
magnetisk skärm. Elektronerna utskjutas ver
tikalt nedåt bakom denna skärm från en elek· 
tronkanon med 3 oberoende av varandra mo· 
dulerade katoder - en för varje färg - men 
med ett enda linssystem för fokusering av de 
3 elektronstrålar som sålunda erhållas. De 
olika strålarna passerar därefter ett elektro
statiskt linjeavböjningssystem, där de liksom 
i_ konventionella rör avböjas horisontellt, för 
att sedan genomlöpa två parvis anordnade 
trimelektroder för korrektion av eventuella 
avböjningsfel, varpå den tredelade elektron
strömmen vändes uppåt på den magnetiska 
skärmens framsida aven s.k. »omböjnings
lins». 

Den senare kan uppfattas som en med kur· 
vig optisk axel försedd lins av mycket säregen 
konstruktion, vilken fullgör fyra elektronop
tiska funktioner. 

För det första omformas vid passage genom 
omböjningslinsen det plana, sol~jäderformade 
strålknippet som kommer från linjeavböjnings-

systemet till ett liknande solfj äderknippe med 
ungefär fyra gånger större spridningsvinkel. 

För det andra kompenseras den vid elek
trostatisk avböjning oundvikliga överfokuse· 
ringen så att strålknippe t under avsökningen 
aven horisontell linje hela tiden förblir i per· 
fekt fokus. Detta gäller trots att strålknippet . 
efter passage genom omböjningslinsen kan ha 
en spridningsvinkel på 110-120°, en för elek· 
trostatiska bildrör oerhörd avböjningsvinkel. 

För det tredje fungerar en del av omböj
ningslinsen, den s.k. kollimatorn, som en mag
netisk lins med kraftigt fokuserande verkan, 
den dirigerar strålarna tillbaka i vertikal rikt
ning uppåt. För det fjärde tvingas strålarna 
vid uppnåendet aven viss höjdnivå att av
böjas framåt så att de träffar den fluoresceran
de skärmen. 

Denna sista avböjning och den vertikala av
böjningen åstadkommes på ett i princip nytt 
sätt vilket åskådliggöres i fig. 2. Framför och 
på ca 3 mm avstånd från den magnetiskt 
skärmande metallmellanväggen är ett avböj· 
ningssystem anordnat. Detta består av ca 120 
vågräta ledare tryckta med metallhaltig färg 
på ett speciellt isolerande skikt. Antalet så· 
dana ledare står inte i någon bestämd relation 
till bildens linjeantal. Som framgår av figuren 
har vid glashöljets sidor isolerskiktet böjts 
framåt i två U·formade bågar på så sätt att 
de tryckta ledarna inuti dessa bågar lutar 
uppåt. Ledarna saknar anknytning till något 
annat organ i röret - som framgår av det 
följande upp- och urladdas de helt enkelt av 
elektronstrålen själv. 

När röret är i funktion överfares avsök-
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ningssystemet aven nedåtriktad potentialvåg, 
vilken framkallas på följande sätt. Antag till 
en början att ledarna upp till en viss höjd är 
uppladdade till maximal positiv potential. 
Spänningen på ledarna ovanför en »mellan
zon» omfattande ett fåtal ledare antages vi
dare vara ca fjärdedelen så hög. När då elek
tronerna i den uppåtgående strålen når mel
lanzonen tvingas de att , avvika mot fosfor
skärmen (vilken hela tiden befinner sig vid 
maximal 'positiv potential), varvid de samti
digt fokuseras. Detta heror på det kända elek
tronoptiska fenomenet att kraftig elektrosta
tisk avböjning aven elektronstråle alltid med
för en viss grad av fokusering. 

När strålen uppnår slutet aven linje åter
går den snabbt och stannar en kort stund 
(5-6 % av tiden) i den vänstra U-hågen, var
vid den faller på ledarna i »mellanzonen». 
Dessa urladdas då delvis så att mellanzonen 
förflyttas en liten bit längre ned. Elektron
strålens intensitet är så avpassad att denna 
förflyttning motsvarar bredden aven bild
linje. När mellanzonens nedåtgående rörelse 
väl har kommit igång fortsätter den automa
tiskt och det hela ter sig som en vågformigt 
varierande spänningsförändring. Slutligen når 
mellanzonen hildens underkant och alla de 
vågräta ledarna ovanför är urladdade och 
negativa_ 

I detta stadium avbrytes linjeavböjningen 
och strålen stannar nedtill i den högra U
hågen. Den senare liknar den vänstra med 
undantag av att den innehåller ett skärmgal
ler som hålles på maximum potential. Vid 
den punkt där trippelstrålen träffar fosfor
skärmen uppstår sekundäremission. Elektron
flödet till skärmen medför därvid att ledarna 
på motsvarande nivå uppladdas positivt till 
skärmens potential. Detta i kombination med 
ledarnas uppåtlutning i U-hågen har till följd 
att höjdnivån för strålarnas framåtböjning 
(heroende på elektrostatisk linsverkan) för
flyttas en hit uppåt, varvid i tur och ordning 
flera och flera ledare uppladdas. Det som 
därvid sker är i själva verket det omvända 
av förloppet i den vänstra U-bågen. Således 
uthildas en mellanzon genom att ledarna upp
laddas från ett negativt tillstånd (istället för 
att urladdas från ett positivt). Mellanzonen 

rör sig uppåt (istället för nedåt) och avhöj
ningssystemets nedre positivt uppladdade del 
hlir allt hredare (istället för smalare) genom 
att nya uppladdade ledare successivt tillkom
mer och den övre ytan med urladdade ledare 
hlir i motsvarande grad smalare (istället för 
hredare)_ Härav inses att trippelelektronstrå
len vid delhildsväxlingen rör sig uppåt i den 
högra U-bågen och när den nått toppen kan 
vertikalavböjningen hörja på nytt., 

Trots att denna automatiska delbildsväxling 
onekligen komplicerar själva hildröret för
enklas mottagarens konstruktion i övrigt, enär 
TV-mottagarens bildoscillator hlir ohehövlig. 
Ett linjeutgångssteg är dock alltjämt nödvän
digt, men detta behöver inte lämna på långa 
vägar så mycket effekt som vid vanliga hild
rör. 

Av fig. l framgår att elektronstrålarna för 
de tre färgerna kommer från var sin separat 
modulerande katod men icke desto mindre 
förlöper de tätt intill varandra under större 
delen av sin bana. Detta är en betydelsefull 
egenskap hos det nya hildröret. I konventio
nella färgbildrör med skuggmask kommer elek
tronstrålarna från tre mot samma punkt in
riktade elektronkanoner som är helägna rela
tivt långt ifrån varandra. Denna inriktning 
ställer stora krav på precision vid tillverk
ningen av elektroqsystemet och kan inte er
nås utan ett stort antal justeringar (minst 9 
kontrollorgan), vartill kommer att justeringen 
är ytterst känslig för lokala magnetfält_ Å 
andra sidan ligger de tre elektronstrålarna i 
det nya hildröret så tätt intill varandra att 
lokala magnetfält påverkar dem i stort sett 
som om de vore en enda stråle, dvs. utan för
sämring av konvergensen. Dessutom kan ver. 
kan av lokala magnetfält - vilken för övrigt 
starkt reduceras genom mellanväggens effek
tiva skärmningseffekt - med lätthet neutra
liseras med tillhjälp av trimelektroderna. 

De tre elektronstrålarna skiljer sig inte ål 
förrän strax innan den sista avhöjningen 
framåt och vid slutet av denna samlas de 
igen, dock med olika vinklar i förhållande till 
fosforskärmen. Det är detta som ligger till 
grund för färgkontrollen, vilken visas princi. 
piellt i fig. 3. Även här kommer skuggmask
metoden till användning, dock med den het y-

blå 

Fig. 3. På detta sätt särskiljas de olika elektronstrålarna motsvarande rött, blått och grönt i det 
platta hildröret för färg-TV_ 
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Fig. 4. Här visas i stark förstoring skuggmas. 
kens utformning i Gabors färgbildrör. 

delsefulla skillnaden att avståndet från fos
forskärmen till skuggmasken är ca 0,6 mm 
medan motsvarande avstånd i konventionella 
färghildrör är av storleksordningen 13 mm. 
(Denna olikhet heror på strålarnas avsevärda 
konvergensvinkel och ' även i viss mån på att 
deras infallsvinkel mot skärmen är spetsig.) 
Följaktligen är det nu för första gången möj. 
ligt att anhringa skuggmasken direkt på fos
forskärmen och därmed undgå alla de svårig. 
heter som uppstår när man med stor nog
grannhet måste ömsesidigt anpassa två ohe
roende, precisionstillverkade komponeilter_ 

Fig_ 4 illustrerar ett ändamålsenligt sätt att 
utforma en direkt på fosforskärmen anhringad 
skuggmask. En tunn metallfolie (O,O~,05 
mm tjock) hockas i skarpa vertikala veck, 
som tjänar ·som stöd- och distansribbor för de 
med fosforskärmen parall~lla, plana foliedelar
na. I dessa har upptagits ett stort antal (80-
120 per cm) vågräta eller sluttande springor; 
det sluttande utförandet är ägnat att motverka 
moinlverkan. Springorna framställas före eller 
efter skuggmaskens anbringande på glaset 
medelst etsning sedan ett etsningsresistent. 
mönster tryckts på foliet innan vikningen. 

Fosforskärmens heredning, vilken i vanliga 
färghildrör omfattar en lång följd av vansk
liga processer, är vid Gahor-hildröret ytterst 
enkel. De tre finfördelade fosforerna svaran
de mot rött, hlått och grönt får helt enkelt 
falla genom stillastående luft lodrät ned mot 
glaset, som på lämpligt sätt gjorts klibhigt, ge
nom springorna i foliet, varvid skärmen lutas 
i tre olika vinklar i förhållande till vertikal
planet. Denna procedur skulle inte vara möj
lig med skuggmasken på det vanliga avstån· 
det från fosforskärmen (13 mm), men meto· 
den ger mycket skarpt avgränsade färgränder 
när, som i detta fall, avståndet endast är av 
storleksordningen 0,6 mm. 

Det elektronoptiska utvecklingsarbetet som 
tagit lejonparten av tiden sedan de första ex
perimenten gjordes år 1952 är nu nästan fär
digt. Härvid har använts kontinuerligt evakue
rade prototyprör. I denna stund är man i full 
gång med att få fram flata bildrör som i lik
het med konventionella sådana tillslutes defi
nitivt sedan de evakuerats. 

Litteratur: 

Flat Tube for COIOUT TV, Wireless World, 
1956, nr 12, s. 570. 
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TE o R I 

Metoder för impedanstransformering • 
l antenn, 

I en tidigare artikel i denna 
tidskrift har behandlats de reg
ler som gäller för impedans
transformering.1 Här ges någ
ra praktiska antenntekniska 
tillämpningar. 

I nom radiotekniken förekommer det mycket 
ofta att man vill anpassa en belastningsimpe
dans till en transmissionsledning, exempel
vis en som förbinder antennen med en sändare 
eller mottagare. I båda fallen är man intres
serad av att få reflexionsfri anpassning . till 
ledningen. Gäller det mottagare är skälet i 
första hand att man vill få in så mycket som 
möjlig.t av den tillgängliga signaleffekten på 
mottagarens ingång; gäller det en sändare vill 
man hålla ståendevåg-förhållandet så lågt som 
möjligt för att hålla ledningens förluster nere 
och för att inte överanstränga den i någon 
punkt med för hög ström eller spänning. 

Ofta kan problemet vara att till ledningen 
anpassa en resistans med ett värde som skil
jer sig från ledningens karakteristik. Det rör 
sig då alltså om en' ren impedanstransforme
ring. Men det kan också förekomma att man 
vill anpassa en komplex (alltså en inte rent 

1 BlECKSTRöM, S: Några regler för impe
danstransformering. RADIO och TELEVI
SION 1956, nr 11, s. 30. 

a 

Fig. 1. Reflexionskoefficienten som funktion 
av frekvensen vid (a) smalbandig och (b) 
bredbandig anpassning_ Lägg märke till att 
reflexionskoefficienten i bägge fallen är=O 
endast för en frekvens. 

KooXlol kabel 

Parkabel 

o o 

Fig. 2. Kvartsvågstransformator av koaxialtyp 
och jordsymmetrisk typ. l är ledningens elekt· 
riska längd, som vanligen avviker från den 
verkliga längden. 
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resistiv) impedans till en ledning med viss 
karakteristik. Vi skall i det följ ande behandla 
praktiska exempel på båda dessa fall. 

När vi har anpassning Iffiellan en impedans 
och en transmissionsledning är reflexions
koefficienten kl =0 ·i hopkoppl~gspunkten. 

Detta kan i praktiken ernås exakt endast för 
någon (eller några) diskreta frekvenser, där
emot inte för ett helt frekvensband. När vi 
talar om att vi har anpassning inom ett fre
kvensband menar vi alltså att inom detta fre
kvensband är storleken av reflexionskoeffi
cienten mindre än något visst värde t.ex. 0,3. 
Ett annat sätt att uttrycka saken är att uppge 
det största värdet på ståendevåg-förhållandet 
som förekommer inom frekvensbandet. 

Fig. 1 visar hur reflexionskoefficienten va
rierar med frekvensen för en smalbandig och 
en bredbandig anpassning. Lägg märke till att 
i bägge fallen blir reflexionskoefficienten = O 
endast för en frekvens. 

Kvartvågstransformatorn 

En av de vanligaste anordningarna för impe
dansanpassning är den s.k. kvartsvågstrans
formatorn O/4-transformatorn) (fig- 2). Den 
utgöres aven transmissionsledning med viss 
karakteristik och längd. Vid anpassning mel
lan två resistanser R1 och R2 bestämmes ka
rakteristiken Zo ur 

(la) 

Osymmetrisk till Jord 

l l 

a. 
R?r

R2 

l 

b. R~- c±ro'±c :R2 

, 
Den :.elektriska:. längden l av transforma

torn skall vara 1/4 våglängd. Efterso~ våg
längden i en ledning är k ggr våglängden i 
luft (där k är den relativa våghastigheten) så 
får vi transformatorns verkliga längd l ur 

l=k·J../ 4 (lb) 

Exempel: Vi vill anpassa en 60 ohms an
tenn till en 240 ohms bandkabel vid frek
vensen 100 MHz_ Enligt formel (la) er
hålles då 60· 24O=Zo2 varav Zo = 120 ohm. 
J.. / 4 vid 100 MHz är 300/4· 100= 0,75 m. 
Om vi antar att 120-ohmsledningen har k= 
= 0,8 (ett vanligt värde för bandkabeD så 
får vi enligt formel (lb) l = 0,8 . 0,75 = 
=0,60 m. Vi skall alltså mellan antennen 
och 24O-ohmsledningen koppla in en 0,6 
meter läng bit aven 120 ohms bandkabel 
med k = 0,8. 

Kvartsvågstransformatorn är symmetrisk och 
den ovan beräknade transformatorn kan därför 
lika väl användas för att anpassa låt oss säga 
en 240 ohms antenn till en 60 ohms ledning. 

Om den impedans man vill anpassa med en 
kvartsvågstransformator inte är rent resistiv 
utan innehåller en reaktiv komponent kan man 
i vissa fall ändå använda kvartsvågstransfor
matorn. Namnet blir i detta fall något miss
visande eftersom längden på transformatorn 
kommer att avvika från 1/ 4 våglängd. 

Symmetrisk till jord 

L/2 l /2 

R=:E::
R2 

l/2 L/2 

L/2 

R~- cEfc :R2 

R-J R2=l/C 
l/2 

C C 
<.uo2 lC =1 

2C 2C 

~:r~ ~I~ C. R1- l -R2 R1- __ l_ - R2 
~ ~ o o 

2C 2C 

C 2C 

d. 
R:II

R
2 R:I:E

R2 

2C 

Fig. 3. Lågpass- och högpasslänkar av n- och T-typ avsedda för impedansanpassning. 
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Vi skall emellertid inte behandla detta fall 
här. Som vi skall se längre fram finns det 
andra och bättre metoder att ta till, när det 
gäller att anpassa en fullt godtycklig komplex 
impedans till en transmissionsledning. 

Filterlänkar för impedans
transformering 

En för sändaramatörer välkänd metod för im. 
pedansanpassning är användandet av ett låg
pass filter som anpassningstransformator. Att 
använda ett lågpassfilter för ändamålet medför 
ju vid sändare den extra fördelen att filtret 
samtidigt minskar utstrålningen av övertoner. 

Det kan ju emellertid förekomma fall då ett 
högpassfilter skulle vara lämpligare att använ
da för impedansanpassning. Man kan i själva 
verket lika väl använda högpass- som lågpass. 
filter och i fig. 3 har sammanställts de olika 
:;r- och T·länkar av lågpass· och högpasstyp 
som kan ifrågakomma. Både jordosymmetris
ka och jordsymmetriska varianter av filtren vi
sas. De förstnämnda användes i samband med 
koaxialkablar och de sistnämnda i samband 
med balanserade ledningar. 

För samtliga filter i fig. 3 gäller följande 
dimensioneringsformler : 

R1R2= L/ C 

wo2LC=1 

(2a) 

(2b) 

Exempel på tillämpningen av dessa formler 
skall ges senare. 

:;r- och T·filtern är symmetriska och kan 
därför »vändas hur som helst» liksom fallet 
är med kvartsvågstransformatorn. 

Osymmetriska filterlänkar 

I fig. 4 visas en lågpass och en högpass halv· 
länk (L-länk) vilka också kan användas för 
impedansanpassning. Liksom i fig. 3 visas de 
jordosymmetriska och de jordsymmetriska va
rianterna. 

Osymmetr is k Iill Jord 

L 

För lågpasslänken gäller följande dimensio. 
neringsformler : 

R1R2=L/ C (3a) 

wo2LC= (R2-R1) / R2 (3b) 

och för högpasslänken : 

R1R2=L/ C (4a) 

wo2LC = R2/ (R2-R1) (4b) 

Halvlänkarna i fig. 4 har framför hellänkar
na i fig. 3 den fördelen att de innehåller färre 
reaktanselement, vilket i sin tur medför att de 
ger en bredbandigare anpassning än hellän· 
karna. Halvlänkarna är ej symmetriska och 
man måste därför hålla i minnet att det är den 
större av de två impedans er som skall anpassas 
som skall anslutas till länkens tvärarm. 

b. 

Exempel: Antag att vi vill ansluta två TV
mottagare med 300 ohms ingång till en 240 
ohms nedledning. TV·kanal 5 skall motta
gas. Signalen från antennen är relativt 
svag varför ett delningsfilter med motstånd 
inte kan komma ifråga. 

Fig. 5 visar ett sätt att lösa problemet. 
Vi utgår från den jordsymmetriska varian
ten av högpassfiltret i fig. 4b. För vardera 

2C 2C 

~~~ Til l moll. [ L/2 Till moll. II 
300<> 30051 

o------i I---<> 
2C 2C 

mr 6nlenn 
21.0<> 

Fig. 5. Delningsfilter för anslutning av två 
mottagare till samma matarledning. 

Symmetrisk till jord 

L/2 

o. R~- roo'c

I
I _OR 2> Rl R1R2 -L/C ~ 

. wo2LC-(R2-Rl)/R2 R~R2 > Rl 
o - o 

L/2 

Fig. 4. Lågpasslänkar (a) och högpasslänkar (b) av L-typ avsedda för impedansanpassning. 
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L b·"nm, 
Fig. 6. Anpassning av motstånd med egenkapa. 
citansen (C ~) medelst lågpasslänk. 

mottagaren beräknas ett filter för anpass
ning till 2-240=480 ohm (fig. 5a). Grän
serna för kanal 5 är 174 och 181 MHz och 

vi beräknar filtret för y174 ·181 = 177,5 
MHz. Enligt formlerna (4a) och (4b) er
hålles då 

300· 480=L/ C 
och 4:;r2 .177,52 .1012 • LC = 480/ (480-300) 

Härur erhålles L=0,56,uH och C=3,85 pF. 

Om vi nu kopplar hop de två filtren på 
480-ohmssidan blir tydligen impedansen i 
hopkopplingspunkten 480/2=240 ohm. De 
två parallellkopplade induktanserna L er
sätter vi med en induktans med värdet L/2 
(fig. 5b). Det kompletta filtret blir alltså 
sammansatt av fyra kondensatorer på 
2·3,85=7,7 pF och en spole på 0,56/ 2= 
=0,28 ,uH. 10 % tolerans på komponen
ternas värden kan utan vidare tillåtas. 

Filtret som vi nu beräknat har framför mot
ståndsfilter den fördelen att effektförlusten 
blir mycket obetydlig. Varje mottagare får 
praktiskt taget halva den tillgängliga signal
effekten medan motsvarande motståndsfilter 
inte skulle ge mer än ca 1/9 av den tillgäng
liga signaleffekten till varje mottagare. I gen
gäld kan j u motståndsfiltret med oförändrad 
dimensionering användas för vilken frekvens 
som helst. 

Komplex impedans 

Vi skall nu ta ett fall där vi har att anpassa 
en komplex impedans till en transmissionsled
ning_ Ledningen, som vi kan anta är en 
koaxialkabel, har karakteristiken R1 och vi 
vill till den anpassa ett vanligt kolskiktmot
stånd med resistansen R2 och egenkapacitan
sen C2• 

Vi skall då först göra anpassningen med 
hjälp av den jordosymmetriska lågpasslänken 
i fig. 3b (se fig. 6a). Vi ser här omedelbart 
att C2 kan ingå i filtret om vi gör C1 =C-C2 
(fig. 6b). Värdena på L och C får vi ur form
lerna (2a) och (2b). Är värdet på C2 okänt 
kan C1 få utgöras aven trimrner som justeras 
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wa2L2C2 -1 
a. dvs. L2 = 1jwo2C2 

Fig. 7. Anpassning av motstånd med egenka. 
pacitansen C 2 medelst högpasslänk. 

tills filtrets ingångsimpedans blir rent resistiv, 
vilket ju kan konstateras med någon form av 
ståendevågrnätning. 

Vi vill nu istället utföra samma anpassning 
med den jordosymmetriska högpasslänken i 
fig. 3d. Fig . .7 visar beräkningsgången. I förs
ta etappen (fig. 7a) tänker vi oss att vi pa
rallellkopplar vår impedans R 2C2 med en in
duktans L2 som vi ger sådan storlek att 
wQ2L2C2=1. L2C2 kommer då att utgöra en 
parallellresonanskrets. En parallellresonans
krets har som bekant vid resonan.s en reell och 
mycket hög impedans. Antar vi att kretsens 
Q-värde är någorlunda högt kommer filtrets 
belastning att utgöras aven resistans som är 
praktiskt taget lika med R2• Vi kim nu direkt 
tillämpa formlerna (2a) och (2b) för att få 
värdena på L och C. 

Som vi ser är det nu inte nödvändigt att 
verkligen koppla in en extra induktans L2• I 
stället ersätter vi, som fig. 7b visar, filtrets 
ena induktans L med en induktans L 1 som 
motsvarar L och L2 parapellkopplade, dvs. 
L1 =LL2/ (L+L2>-

De här genomgångna exemplen visar hur 
man i princip går till väga för att anpassa en 
komplex impedans till en ledning. I allmänhet ' 
kan man slå ihop de extra impedanselement 
som eventuellt tillkommer med de i det ordi
narie filtret varför antalet komponenter vanli
gen blir oförändrat. Det kan i detta samman
hang ·också påpekas att man ju alltid (vid en 
given frekvens) kan uttrycka en komplex im
pedans som antingen en serie- eller en pa
rallellkoppling aven resistans och en reaktans. 
Smith-diagrammet är en utmärkt hjälpreda för 
sådana omformningar, vilka ofta kan under
lätta beräkningarna av anpassningsfiltret. 

Exempel: Vi har en antenn bestående av 
en enkel dipol med direktor. Den är för
sedd med en kvartsvågstransformator för 

anpassning till en 75 ohms koaxialkabel 
och är avsedd för mottagning inom FM
bandet (88-100 MHz). Vi vill nu istället 
använda denna anten för mottagning av 
TV-kanal 4 på en mottagare med 300 ohms 
jordsymmetrisk ingång. 

Vi avlägsnar då först kvartsvågstrans
formatorn från antennen och ansluter i 
stället en 300 ohms bandkabel. Med någon 
metod, t.ex. den som beskrevs i föregående 
artikel,' mäter vi antennens impedans vid 

frekvensen-y'61'68=64,5 MHz. Vid denna 
frekvens är antennen kortare än 1/2 våg·· 
längd och impedansen blir därför inte 
rent resistiv. Resultatet av mätningen får 
vi i Smith-diagrammet som den till 300 
ohm normerade impedansen z. Vi antar 
att mätningen ger till resultat z=O,lS-· 
-jO,95. Detta motsvarar en resistans 
R2=300'O,15=45 o,hm i serie med en ka
pacitans C2 =1/ 300' 0,95' 2n' 64,5' 1()6= 
=8,6 pF. 

Fig. 8 visar hur vi beräknar anpassnings .. 
filtret. Den filtertyp vi vill använda är den 
jordsymmetriska varianten av lågpassfilt· 
ret i fig. 4a. Vi börjar med att tänka oss 
antennimpedansen R2C2 seriekopplad med 
en induktans L 2 (se fig. 8a), som vi väljer 
så stor att den ger serieresonans med C" 
vid 64,5 MHz, dvs. L2 = 1/ 4n2 • 64,52 ' 1012: 

. 8,6 '10-12• Härav erhålles L2 = 0,61 "H. 
Vid 64,5 MHz utgör då L2C2 en mycket 
liten reell impedans och vi kan beräkna 
själva filtret för anpassning mellan R2 = 
= 45 ohm och bandkabelns karakteristiska 
impedans 300 ohm. Formlerna (3a) och 
(3b) ger då 

300'45=L/ C 
och 

4n2 ·64,52 ·1012 • LC= (300-45) / 300 

varav L=0,26 "H och C=19,5 pF. 

För att bibehålla symmetrin hos det fär
diga filtret delar vi upp L 2 i två lika hälf
ter som vi lägger i var sin ledningsgren. 
På ;vanligt sätt smälter vi sedan ihop de 
två seriekopplade induktanserna %L och 
%L2 och det slutgiltiga filtret kommer 
alltså att bestå av två induktanser L 1 =, 
= %(L+L2 ) = lh{0,61+0,26) = 0,44 "H 
samt kondensatorn C= 19,5 pF (fig. 8b). 

Det färdiga filtret inkopplas mellan an-

1 Se BELLANDER, J: Svepmetod för impe
dansmätning vid höga frekvenser. RADIO och 
TELEVISION, 1957, nr 3 s. 29. 

L/2 L2 C2 

·'" .. :u:t1" 
L/ 2 

~ b. 3OOn- C . Ant enn 

~ 

wo2L2C2 = 1 

L2 = 1/wo2C2 

Fig. 8. Anpassning av icke rent resistiv antenn medelst lågpasslänk. 

tennen och 300 ohmsledningen. Vi får där
vid tänka på att filtrets tvärarm, dvs. i 
detta fall C, skall anslutas till den högre 
impedansen (300 ohmsledningen). Det är 
sedan lämpligt att på nytt utföra en impe
dansrnätning för att kontrollera att allt är 
riktigt. Användes, den tidigare i denna tid
skrift behandlade svepmetoden' går man 
till väga så, 'att markeringsoscillatorn in
ställes på 64,5 MHz. Genom att finjustera 
induktanserna och kondensatorn (som här 
lämpligen kan utgöras aven trimrner på 
ca 30 pF) kan man på oscilloskopets skärm 
få en kurva som fig. 9 visar. Då är an
passningen korrekt vid 64,S MHz och man 
kan ur kurvan också få en viss uppfattning 
om hur brett det band är inom vilket man 
kan anse att anpassningen är god. 

Bredbandsanpassning 

När man har särskilt stora krav på att anpass
ningen skall vara god över ett stort frekvens
område kan man utföra anpassningen i två 
etapper. Fig. 10 visar principen för en sådan 
dubbel impedanstransformering. Rektanglarna 
betecknar kvartsvågstransformatorer eller nå
gon länkstruktur av det slag som beskrivits ti
digare. Följ ande dimensioneringsformel gäller 

(5) 

Skall vi exempelvis göra en bredbandig an
passning från 300 till 75 ohm skall den första 

transformationen göras från 300 till \1'300' 75 = 
= 150 ohm och den andra från 150 till 75 ohm. 

Man bör observera att med »brett band» 
avses vid anpassningsproblem alltid stor rela
tiv bandbredd. Ett band med bredden 6 MHz 
vid 60 MHz har såmma relativa bandbredd 
som ett band på 20 MHz vid 200 MHz, i båda 
fallen 10 %. Härav framgår att det är svårare 
att .göra en anpassning som täcker TV·kana
lerna 2-4 (band I) än en anpassning som 
täcker TV-kanalerna 5-10 (band III). I förs
ta fallet är nämligen den relativa band bredden 
ca 37 % medan den i det andra fallet är 
knappt 22 %. 

Beräkning av transmissions
ledningar 

När man vill göra mer invecklade impedans
anpassningar med kvartsvågstransformatorer 
kan det ofta vara svårt att få tag på en 'ledning 
med önskad karakteristik. Vi skall därför här 
ge dimensioneringsformler för den luftisolera
de parledningen' (Hg. 11a) och den luftisoleoo 

Frekvensmarkering 
6~,5 MHz 

Fig. 9. Vid den i tidigare nummer av RT 
(3/ 57) beskrivna svepmetoden för impedans
mätning får oscilloskopbilden detta utseende 
när anpassningen är korrekt vid 64,S MHz. ' 
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o. 

b. 

300.Q bondkobeL~ 

Fig. 12. Exempel på anpassning aven tvåplansantenn medelst två kvartsvågstransformatorer. 

rade koaxialledningen (fig. Ub). Med beteck
ningar enligt figuren gäller följ ande formel 
för ledningens karakteristik Zo 

Zo=276· 10log[b+Y(b2-a2 )]/a (6) 

och för koaxialledningens karakteristik 

Zo = 138· 10log (b/ a) (7) 

Av praktiska skäl är parledningen den vanli
gast använda. Eftersom ledningarna är luft
isolerade gäller för båda typerna att k = 1. 

Det bör här påpekas att de ovan givna di
mensioneringsformlerna gäller antingen man 
använder massiva eller rörformade ledare i 
parledningen och koaxialledarens mittIedning. 

Exempel; Vi skall ge ett exempel på an
vändningen av formlerna ovan. Antag att 
vi har en tvåplansantenn som skall anpas· 
sas till en nedledning med karakteristiken 
300 ohm. Vardera delantennen är av Yagi
typ med impedansen 50 ohm (rent resistiv). 
Antennen är avsedd för kanal 9 och an
passningen till nedledningen skall göras 
med en kvartsvågstransformator tillverkad 
av aluminiumrör med en diameter på 10 
mm. 

För hopkopplingen av antennerna an
vänder vi oss av samma princip som vid 
delningsfiltret i fig. 5. Med två kvartsvågs
transformatorer transformerar vi antennim
pedansen 50 ohm till 2· 300 = 600 ohm (fig. 
12a). När vi sedan kopplar ihop de båda 
fria ändarna på kvartsvågstransformatorer- a. 
na blir impedansen ihopkopplingspunkten 
600/ 2= 300 ohm och vi kan alltså ansluta 
vår nedledning i denna punkt (fj~. 12b). 

Fig. 10. Genom att göra anpassningen i två 
etapper får man acceptabel anpassning inom 
ett relativt brett frekvensband. 

b. 

Transformatorerna beräknas nu på föl
jande sätt. Först bestämmer vi deras ka
rakteristik enligt formel (la). Vi erhåller 

Zo=y50'600=173 ohm. Enligt formel 
(6) erhålles sedan 173=276· 10log [b+ 

+y(b2-lOO) ] / 10. Härur kan vi lösa b till 
22',9 mm eller avrundat 23 mm. 

TV-kanal 9 ligger mellan 202 och 209 

MHz och vid y202'209=205 MHz är 
)./ 4=300/ 4'205=0,365 m. Eftersom k=l 
blir alltså enligt formel (lb) längden på 
vardera transformatorn l=1'0,365 = 0,365 
meter. 

Om de båda antennerna placeras )./ 2= 
=2'0,365 = 0,73 meter från varandra en
ligt fig. 12b kommer hela anpassningsan
ordningen att bestå av två raka 10 mm 
rör med centrumlinjerna 23 mm från var
andra och med längden 0,73 meter. Ned
ledningen anslutes på mitten enligt fi
guren. 

Litteratur: 

BELLANDER J: Svepmetod för impedans
mätning vid höga frekvenser. RADIO och TE
LEVISION, 1957 nr 3, s. 29. 
BJECKSTRÖM S: Några regler för impedans
transformering. RADIO och TELEVISION, 
1956 nr 10, s. 30. 

20 = 138 · log ~ 

Fig. U. Formler för beräkning av spegelim· 
pedansen hos (a) luft isolerad parledning och 
(b) luftisolerad koaxialledning. 
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Salt + väta på 
TV-nedledning = 20 dB 

dämpning 

F rån Danmark rapporteras en del erfarenhe
ter beträffande salt på TV-nedledning som 
även kan ha sitt intresse för svenska TV -tit
tare, inte minst de som bor i kustområdena. 

Vid en genomgång av klagomål från TV
tittare inom Arhus-stationens utbredningsom
råde visade det sig att vissa dagar hade för
vånansvärt många anmärkt på att fältstyrkan 
var mycket lägre än normalt. Det var uteslu
tet att fenomenet berodde på felaktigheter hos 
sändaren. Onormala lokala förhållanden måste 
således ha förelegat. Snart konstaterade man 
att det hade rått stormigt väder med saltmät
'tade vindar under dagarna med svag fält
styrka och att de klagande använde bandkabel 
som nedledning från antennen. 

Prov gjordes med en nedledning av band
kabeltyp som en TV·abonnent i Randers hade 
låtit byta ut. Härvid framkom följande: 

Dämpning hos den torra kabeln i mot-
taget skick vid 200 MHz .......... 2 dB 

Dämpning hos samma kabel efter 
neddoppning i vattenledningsvatten. 
Sköljvattnet smakade då tydligt salt 20 dB 

Dämpning hos samma kabel efter om
sorgsfull tvättning i vattenlednings-
vatten 14dB 

Som ovan efter 30 min. torkning utom-
hus . . . ............... .. .. . ....... 14dB 

Som ovan efter l tim. torkning i värme-
skåp .......... . ...........•....• 2dB 

Dämpning hos samma kabel efter dopp-
ning i 10 % NaCI-lösning .......• 48 dB 

Som ovan efter torkning i värmeskåp 
med saltet kvar . . ... . ............ 2 dB 

Dämpning hos samma kabel efter om
sorgsfull tv,ättning, torkning i värme
skåp och därefter doppning i destille-
rat vatten ........ . .... .. .... . .... 2 dB 

Härav framgår med önskvärd tydlighet, att 
försämrad mottagning till följ d av saltstänk 
på nedledningskabel av band typ kan motver
kas genom tvättning plus torkning av kabeln 
efter en pålandsstorm. 

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

JAN BELLAN D ER 

TV - mottagaren 
• Konstruktion 
• Installation 
• Verkningssätt 

224 So + bilagor. 
Pris. 18: 50 

N O R D ISK RO T O GR A V Y R 
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KJELL STENSSON: 

Skivspalten 

Använd apparatur: Skivspelare: SELA typ 

524. med Ortofon C-huvud_ Förstärkare: QUAD 
Acoustical för- och slutförstärkare. Högtalare: 
Lowther TP- l hornhögtalare. 

L. van BEETHOVEN: Symfoni nr 5 
c-moll och FRANZ SCHUBERT: Sym
foni nr 7 h-moll (»Den ofullbordade»). 
Clevelands symfoniker, dir.: George 
Szell. Philips S 04611 L. RIAA-kurva. 
Pris: 26:-. 

Det här är en populär koppling av två av 
musikhistoriens ojämförligaste mästerverk. Om 
framförandet är endast gott att säga : det är 
sunda, välrepeterade och musikaliskt genom
tänkta presentationer av' de båda standard
verken. Beträffande den tekniska delen av in
spelningen 'har jag särskilt fäst mig vid den 
goda balansen mellan de olika instrument
grupperna, . den mustiga, väldefinierade bas
klangen och, den goda avvägningen mellan di
rekt och reflekterat lj ud, som ger glans och . 
lyster åt orkesterspelet. Till det som inte är 
så bra hör förekomsten av s.k. »förekom~ på 
ett par ställen och den något återhållna steg
ringen i övergången mellan den mysteriösa 
tredje och den himlastormande fjärde satsen, 
en av de konstnärligt mest verkningsfulla 
stegringarna som orkesterlitteraturen känner 
(det var vid åhörandet av denna stegring som 
en av Napoleons gamla gardister reste sig i 
bänken och glömsk av omgivningen utropade: 
Kejsaren! kejsaren!) Bådadera nackdelarna 
är sannolikt att hänföra till det faktum att 
man på en skivsida pressat in nära 32 min. 
musik; ljudspåren måste då läggas så tätt 
att risken för överhörning dem emellan ökas 
och att utrymmet för dynamikkontraster in
skränks. För övrigt är skivytorna tysta och 
tonkorrektion obehövlig. 

COOK: Sounds of our Times -
Rail Dynamics. Cook 1070. RIAA
kurva. Pris: 25: - . 

Bland amerikanska skivproducenter hör 
Emery Cook till de stimulerande originella. 
Han har på det märke, som bär hans namn: 
presenterat upptagningar från jordbävningar 
och av jonosfärljud och hör till pionjärerna 
för stereofonisk ljudåtergivning på grammo
fon. Här har han arbetat med två ljudbilder, 
den ena belägen innanför den andra, och ut· 
vecklat en speciell nålmikrofon med två hu
vuden för avspelning av dessa stereoskivor. 
Den skiva med järnv~gsljud som här skall an
mälas hör till de första i hans produktion. 
Den är inspelad under regniga nätter på New 
York Central Station och omfattar nästan ute
slutande ljud från hederliga ånglok. Själva 
ljudupptagningarna bär vittne om en minutiös 
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omsorg och ger prov på stora dynamikkon
traster. Man hör tåget komma pustande på 
avstånd, det kommer närmare och närmare 
under utvecklande av alla de realistiska ljud 
som hör ihop med ånglok och passerar på så 

. nära håll, att man omedvetet skjuter den be
kväma länstolen tillbaka någon halvmeter. 
Skivan är särskilt lämpad för prov av anlägg
ningens transientåtergivningsförmåga. Ljudet 
av utströmmande ånga, smällarna mot sken
skarvarna och buffertarnas stötar mot varand
ra ger alla upphov till transientrika ljud. Själ
va ljuden som sådana innehåller också mycket 
högtoniga frekvenskomponenter. Personer i 
min omgivning med större förmåga att upp
fatta höga toner än jag själv påstår att man 
inte kan beskära återgivningen under 15 kHz 
utan att det märks. Själv har jag spelat ige
nom Rail Dynamics gång på gång och för 
varje spelning blivit alltmera fascinerad. Åter
givningen av tågljuden 'är så realistisk att jag 
mest blir förvånad över att inte högtalaren 
också spottar aska på mig när ångloket passe
rar förbi inom räckhåll. Söker man en skiva 
vid sidan om de vanliga och är man dessutom 
begåvad med yngre manliga arvtagare har den 
här skivan en given p)ats i samlingen: junior 
kommer ofta att vilja höra den och avundas 
senior so~ fick vara med på den tid då lok 
hade ett romantiskt skimmer över sig och 
drevs med ånga. Dessutom får den unge man
nen en första praktisk kontakt med high fi-
del ity och det kan aldrig skada. ' 

Through the Sound Barrier. Mc
Intosh MM 105. RIAA-kurva. Pris 
27 : -. 

Den här skivan, som är framställd av den 
kända amerikanska förstärkarfirman, upptar 
bl.a. en vacker kollektion av framtidens var
dagsljud: reaplan i startmomentet, under flykt 
och vid passage av ljudvallen. Vidare före
kommer en upptagning av raketstart, en sär
egen ljudsensation från de teknikens under
verk som i mera fulländad form skall föra 
våra efterkommande på week-endtripper till 
främmande planetvärldar. Rea- och raketlju
den upptar ett enormt tonomfång, från de 
låga periodtal som mera känns än hörs (om 
man bortser från skallrande fönsterrutor vid 
uppspelningen) upp till den övre gräns, där 
ultralj udet tar vid. Inte den mest renlärige 
ljudentusiast bör falla för frestelsen att söka 
återge dessa ljud med originalstyrka. Reapla
net ger ifrån sig ljudeffekter av storleksord
ningen 20000 watt. Med en verkningsgrad hos 
högtalaranläggningen på 3 % krävs det en 
förvrängningsfri utgångseffekt hos förstärka
ren på 600 kW. När det problemet är löst 
(man kan åtminstone tänka sig 40 000 Quad 
Acoustical parallellkopplade) är nästa steg 
att komma över en högtalaranläggning som 
orkar med 20 000 watt och sedan flytta hela 
apparatuppbådet till en obebodd ö och sätta 
igång att njuta aven hi-fi-återgivning, som 
för en gångs skull förefaller att göra skäl för 
namnet. 

Det finns på skivan också åtskilliga mera 
rumsrena ljud, bl.a. upptagningar från tun
nelbanan i New York, från ett uppbåd av 
ringklockor av olika slag och från ett dussin-

tal oli\ta verktygsmaskiner (olika sågar, tryck· 
lufthammare, fläktar etc.) och från ett luft
värnsbatteri i funktion med torra, hostande 
knallar, ett säreget ljud, påminnande om en 
jätte med rökhosta. 

Alla upptagningar och själva fabrikationen 
av skivan är av den höga klass som man kan 
vänta sig när det gäller en förstärkarfirma, 
som sannolikt vill använda skivan i reklam
syfte. När man har hört genom den några 
gång~r på en verkligt god anläggning kom
mer man på sig själv med att stundtals glöm
ma av att man hör på en reproduktion, så le
vande är ljudet på skivan fångat. Det bör ju 
vara målet för all verkligt högklassig ljud
reproduktion : att förmedla ljudintryck av så
dan art att ~an glömmer bort alla de meka
niska och elektroniska mellanleden. 

Bilden visar ingenJor T Hansen vid Svenska 
Högtalar/abriken med sin uppfinning, den 
rundstrålande högtonshögtalaren. Högtalarens 
frekvensområde: 1500-12000 Hz. 

"Högtonsrundstr~lare " 
svenskbyggd högtons
högtalare av ny typ 

Svenska Högtalarfabriken i Fittja har utveck
lat en ny originell typ av rundstrålande hög
tonshögtalare för frekvensområdet 1,5 kHz-
12 kHz. Högtalarens membran är anbringad i 
ett cirkulärt tryckkammarsystem, utformat 
som ett exponentialhorn, som utmynna:r på 
cylinderpereferin. 

Fig. l visar konstruktionen i stora drag. 
Högtalaren kan antingen monteras in som 

Tryckomrnore 

Fig. 1. Principen för den nya rundstrålande 
högtonshögtalaren. 

beståndsdel av rundradiomottagare eller kan 
användas som separat högtonshögtalare exem
pelvis placerad på · den högtalaranläggning 
som skall kompletteras med högtonsrundstrå
lare. De nya högtalarna kommer att kosta nå
gonting mellan 50 och 75 kronor. 
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Den ultralinjära kopplingen 
Av civilingenjör B G O l S S O N 

Två krav måste ställas på rör avsedda att 
ingå i slutsteget i en hi-fi-förstärkare: 

1) De skall kunna avge en olinjär magne
tiseringsström_ Detta kan endast uppnås 
med en motkoppling från utgångstransfor
matorns sekundärlindning till ingången_ 

2) De skall ha tillräckligt låg inre resis
tans för att inte utgångstransformatorn 
p_g_a_ de inre kapacitanserna skall ge upp
hov till fasvridning, vilket inverkar men
ligt på stabiliteten vid höga frekvenser_ 
Detia krav kan endast tillgodoses genom 
»lokal» motkoppling från slutrörens anoder_ 

Att använda en ej motkopplad pentod som 
slutrör i en hi-fi-förstärkare måste anses 
olämpligt, eftersom det är omöjligt att komma 
upp i en stor motkopplingsfaktor för en yttre 
motkopplingsslinga utan självsvängning_ Ge
nom triodkoppling av rören erhålles en viss 
spänningsmotkoppling genom att anodspän
ningen får ett visst genomgrepp i gallerplanet_ 
Den inre resistansen sjunker då till storleks
ordningen 1-1,5 kohm, vilket är onödigt lågt 
när det gäller att »dämpa» utgångstransfor
matorn_ Dessutom blir verkningsgraden dålig 
(vid linjär utstyrning utan gallerström)_ 

Den ultra-linjära kopplingen 

En god kompromiss utgör den ultralinjära 
kopplingen_' Skärmgallret mata~ från uttag 
på transformatorlindningarna, se fig_ L Det är 
tydligt att ju närmare anoden skärmgalletut
tagen sitter, desto kraftigare blir motkopp
lingen_ Undersökningar har visat att den bästa 
lineariteten erhålles, då skärmgalleruttagen 
sitter på ca 50 % av lindningen_ Förstärk
ningen (ca 15 ggr) och inre resistansen (2----

3 kohm) blir då bubbelt så stora som när 
rören är rent triodkopplade_ Denna inre resi
stans räcker till för att förhindra okontrolle
rad fasvridning i utgångs transformatorn_ 
Krökningen hos anod- och skärmgallerkarak
teristikorna kompenserar varandra_ Dessutom 
blir verkningsgraden bättre, vilket framgår av 
l a-V a-diagrammet i fig_ 2_ Karakteristikorna 

1 Se OLSON, B G: Om fordringar på kvali
tetsförstärkare_ POPULÄR RADIO och TE
LEVISION 1954, nr 2, s_ 23-26_ 
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Fig_ L Den ultralinjära kopplingen: slutrö
rens skärmgaller anslutes till uttag på ut
gångs transformatorn. 

Fig. 2. l a-V a-kurvor för slutrör i ultralinjär 
koppling. 

Vgl 

10 
192 

Fig_ 3. la-Vgl samt Ig2-Vgl-kurvor för slut
rör i ultralinjär koppling. Se texten. 

är någonting mitt emellan en triods och en 
pentods_ Speciellt fäster man sig vid att för 
Vgl =0 är karakteristiken »konvex». Man kan 
säga att ett ultralinjärt kopplat slutrör för
enar pentodens goda verkningsgrad med trio
dens linearitet. 

Det är dock inte alltid så enkelt att få den 
ultralinj ära kopplingen att fungera riktigt. 
Ingen utgångstransformator är ideell, och det 
finns viss läckinduktans och ~pacitanser 

mellan lindningarna. Vid mycket höga fre
kvenser börjar lindningarna påminna om långa 
transmissionslinjer. Antag t.ex_ att längden 
är en halv våglängd mellan varje uttag_ Man 
får då ur kopplingen i fjg_ l en perfekt oscil
lator! 

För att dämpa uppträdande svängningar 
kan man med fördel ansluta RCkretsar så 
som antydes i fig. 1. (Observera: aldrig en
bart kondensatorer!) Genom lämplig dimen
sionering kan få lindningen aperiodiskt däm
pad. Det är dock inte att rekommendera att 
man försöker med den ultralinjära kopp
lingen utan att använda en speciellt dimensio
nerad hi-H-tugångstransformator. 

Lineariteten 

Det som har gett den ultralinjära kopplingen 
dess namn är att summan av skärmgallerström 
och anodström är en mycket linjär funktion 
av styrgallerspänningen, se fig. 3. Pentodens 
anodström (kurva a) avtar vid stor anod
ström och låg anodspänning, medan skärm
gallerströmmen (kurva b) tilltar. Endast halva 
lindningen genomflytes av ig2 och därför får 
man lägga hälften av ig2 (kurva c) till anod
strömmen, för att få resulterande strömmen 
(kurva d). Två sådana karakteristikor s'om 
kurva d ger en utomordentlig linearitet i mot
taktkoppling_ 
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SETH BERGLUND: 

Frågor och 
svar om 
hi-fi 

Under denna rubrik besvarar 
fil. lic. S e t h B e r g l u n d 
insända frågor av mera all
mänt intresse rörande high 
fidelity-apparater, förstärkare, 
nålmikrofoner, högtalare, fil
ter m. m. Brevsvar kan e j 
påräknas. 

Frågor: 
1) Enligt JAN BELLANDER: Grammofon

avspelning är de filter som ingå i den i boken 
på sid. 81 beskrivna förförstärkaren ej avsedda 
för kristallnålmikrofon. Vilka förändringar bör 
företagas_ Nålmikrofonen är Ronettes »Fono
fluid». 

2) Hur bör spänningsdelaren vara samman
ställd då det gäller att få ner spänningen från 
nålmikrofonen (0,15 V) till 2 mV (Belastnings-

motstånd 120 kohm)? (Hi-fi-nybörjare) 

Svar: 
l) Korrektionsfilterna i fråga är avsedda för 
nålmikrofon med hastighetskarakteristik, hos 
vilken alltså utspänningen är proportionell 
mot hastigheten hos nålens sidorörelser. Kris
tallnålmikrofoner har visserligen i allmänhet 
amplitudkarakteristik - en naturlig följd av 
den piezoelektriska effektens egenskaper -
men i vissa utföranden kan de dock ha en 
frekvensgång, som rätt väl motsvarar hastig
hetskarakteristik. Detta är fallet med Ronettes 
nålmikrofoner TO-28~P och FF2-P »Fono
fluid», och dessa kan således med det rekom
menderade belastningsmotståndet, 120 kohm, 
användas utan förändring av filterna. Dock 
bör framhållas, att frekvenskarakteristiken hos 
en kristallnålmikrofon aldrig kan bli lika 
exakt som hos en dynamisk sådan, bl.a. av den 
enkla orsaken, att kristallens ege~skaper är 
temperaturberoende, så att både utspänning 
och frekvensgång varierar med temperaturen. 
2) En spänningsdelare av det önskade slaget 
erhålles lätt, eftersom det angivna belastnings
motståndet inte måste vara exakt 120 kohm. 
Om spänningen till V1A tas ut över ett mot
stånd på 1,5 kohm i serie med belastnings
motståndet, erhålles den angivna spännings
nedsättningen, men det är lämpligt att pröva 
sig fram, så att ingångsspänningen varken blir 
för låg eller onödigt hög. 120 kohm i serie med 
ett trådlindat motstånd på 3 koh~ med flytt
bart uttag, som alltså går till ingångsrörets -
galler, ger vida variationsmöjligheter. 

Emellertid föreslår jag, att Ni slopar röret 
VlA, så att Ni alltså kopplar in de olika kor
rektionsfilterna parallellt över nålmikrofonens 
belastningsmotstånd. Detta bör då lämpligen 
ökas till 150 kohm, så att -helastningsimpedan
sen förblir någorlunda oförändrad. Eventuellt 
kan förstärkningen trots detta vara för hög; i 
så fall förefaller det enklast att ordna R 6 i 
Bellanders schema som en spänningsdelare_ Se 
även denna frågespalt i nr 6/ 56. 

27 



) R 6 

f6 
ut. 

l 
R7 

:JII R2 

Fig. 1. Princip schemat för transistorförstärkare 
avsedd för den magnetodynamiska nålmikro· 
fonen. Komponentvärden har inte publicerats 
av Philips utom i fråga om följande kompo
nenter: Ra=NTC motstånd 47 kohm (+25°), 
R4 = 20 kohm, R6 = 100 kohm. 

Fig. 5. Den färdiga förförstärkaren har ytter
måtten 8X7,5X5 cm. ~ 

BYGG SJÄLV 
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Fig. 2. Kurva B: Inspelningskurva enligt RIAA 
för LP·skivor (överensstämmer rätt nära med 
motsvarande kurva enligt CCIR). Kurva A: 
Avspelningskurva för LP-skivor. Kurva At: 
Bashöjning som erhålles genom den frekvens· 
beroende motkopplingen i förförstärkaren. 
Kurva A 2 : Diskantsänkning som erhålles ge· 
nom ett LR-filter bestående av seriemotståndet 
Rs+inre resistansen R, i nålmikrofon+tran· 
sistorns ingångsresistans R be samt inre induk· 
tansen L i nålmikrofonen. 

Förförstärkare för magnetodynamisk nålmikrofon 

Den nyligen av P h i l i p s ut
vecklade magnetodynamiska 
nålmikrofonen] kräver en för
förstärkare för att kunna an
slutas till en ordinär rundra
diomottagare. I förförsträka
ren kan man lämpligen använ
da en liten transistorförstär
kare. Data för en sådan ges i 
nedanstående artikel, som är 
baserad på en artikel i P h i
Ii p s T e c h n i c a l R e v i e w. 

F ör några nummer sedan' beskrevs i denna 
tidskrift en ny nålmikrofon av magnetodyna
misk typ. Den nya nålmikrofonen, som är käns
ligare än en dynamisk nålmikrofon men inte 
fullt så känslig som en kristallnålmikrofon, 
ger vid normal utstyrning en utgångsspänning 
av ca 20 mV, vilket gör att man m.åste ha ett 
förförstärkarsteg om nålmikrofonen skall an
slutas till nålmikrofonuttagen på en ordinär 
rundradiomottagare. 

Man kan då använda sig av ett förstärkar· 
steg med rör, men en transistor är mycket 
lämplig för ifrågavarande ändamål, den tar ju 
ingen glödströmseffekt och tar mindre plats. 
Schema för en lämplig transistorförstärkare vi
sas i fig. l. 

1 Se Ny typ av nålmikrofon. RADIO och TE. 
LEVISION. 1957 nr 2, sid. 12. 

• HU BER, C, de MIRANDA: A Transistor 
Pre-Amplifier for the Magnetodynamic Pick
Up. Philips Technical Review, 18. 1956/ 57, 
nr 8. 
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Frekvenskurva 

För de flesta grammofonskivor användes nu· 
mera vid avspelningen den frekvenskurva som 
i fig. 2 anges med A. Denna kurva är spegel
bilden av standardkurvan för inspelning, kurva 
B, som visar gravernålens hastighet vid olika 
frekvenser när inspelning sker med konstant 
spåramplitud. Med en magnetodynamisk nå~
mikrofon är den inducerade emk:en propor· 
tionell mot hastigheten hos nålen och därför 
också mot hastigheten av gravernålen. För· 
stärkaren som skall användas till en sådan nål· 
mikrofon måste därför ha en frekvenskurva 
som så nära som möjligt ansluter till kur· 
van A. 

Den önskade frekvenskurvan kan uppnås 
genom att införa en motkoppling i transistor· 
förstärkaren R5 C5 mellan kollektor och bas, 
se fig. l och fig. 3, och genom att ansluta ett 
seriemotstånd Rs i serie med nålmikrofonen. 
Kurvan Al i fig. 2 anger den bashöjning som 
erhålles genom motkopplingen, och kurvan A2 

Fig. 3. Ekvivalent schema för nålmikrofonen 
(t.v.) ansluten till transistorförstärkaren (t.h.). 

den diskantsänkning som erhålles genom serie· 
motståndet Rs' Detta motstånd + inre resi· 
stansen i nålmikrofonen Rö (se fig. 3) + tran· 
sistorns ingångsresistans R be bildar tillsam· 
mans med nålmikrofonens induktans L ett LR· 
filter som ger den önskade diskantsänkningen. 
Den resulterande kurvan blir en trogen spegel· 
bild av inspelningskarakteristiken. 

Vid maximum modulering kan utgångs· 
spänningen uppvisa toppspänningar upp till 
3,5 V. För att undvika distorsion är det därför 
nödvändigt att se till, att likspänningen mellan 
kollektor och emitter aldrig faller under 4 V. 
Detta förutsätter snäva toleranser både i tran· 
sistorns data och i motståndens resistanser. I 
förstärkaren ingår därför en ny typ av skikt. 
transistor från Philips, OC 73, som har mind· 
re spridning än äldre typer. 

För att stabilisera förstärkaren mot tempe· 
raturändringar är ett motstånd R7 kopplat in 
i emitterkretsen. Se fig. 4. Detta motstånd har 
samma verkan som ett katodmotstånd i ett 
elektronrör. Den stabiliserande effekt som upp· 

+ 

Fig. 4. Omritat schema för ingångskretsen. Vi· 
sar hur en viss förspänning anbringas på tran· 
sistorns bas. Stabilisering av transistorns ar· 
hetspunkt genom NTC-motstånd Rs parallellt 
med ett motstånd. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1957 



Fig. 6. Förförstärkaren med avtaget hölje. I 
den cylindriska skärmburken återfinnes den 
egentliga förförstärkaren. 

Fig. 7. Förförstärkaren är monterad i en l\lF
skärmburk. 

nås på detta sätt är emellertid inte nog. För att 
få hög förstärkning har nämligen ett högt vär
de valts för kollektorresistansen Rs' En relativt 
obetydlig höjning av kollektorströmmen bety
der då att spänningen V k e kan falla under det 
tillåtna värdet 4 V. Av denna orsak har ytter
ligare ett stabiliserande element insatts, en 
termist.or Ra med stor negativ temperaturkoef
ficient. Denna termistor ingår i en spännings
delare bestående av R2 samt Ra parallellt med 
ett motstånd R4• Dessa motstånd tillsammans 
bestämmer och stabiliserar spänningen på tran
sistorns bas. Se fig. 4. Man får visserligen ,på 
så sätt en viss ström genom nålmikrofonen 
men denna är av storleksordningen 50 p.A och 
är alldeles ofarlig för denna. 

Nätaggregatet 

Nätaggregatet dimensioneras för 36 V. Denna 
erhålles genom likriktning med en germanium
diod OA 81, som tål en maximal backspänning 
av 115 V. Den ström som krävs i förstärkaren 
är ca 0,4 mA, vilket germaniumdioden tål mer 
än väl. Nätfiltret Cl Rl C2 filtrerar den likrik
tade spänningen så väl, att ingen märkbar 
brumspänning uppträder. 

Hur förförstärkaren i ovngt är utformad 
framgår av fig. 5-7. Själva förstärkaren är 
innesluten i en MF-burk. Apparaten inklusive 
nätaggregat är innesluten i ett hölje med de 
blygsamma yttermåtten 8X7,5 X5 cm. 

· BYGG SJÄLV : 

I och med att det nu kommit 
HF-transistorer på marknaden 
öppnas nya möjligheter för 
experimenterande amatörer att 
bygga strömsnåla miniatyrap
parater av olika slag. I denna 
artikel beskrivs en tre-transis
tors mottagare för mellanvåg 
med relativt hög känslighet. 
RT har provat apparaten, det 
visade sig att den i gynnsam
ma lägen utan yttre antenn ger 
god ·mottagning från Nacka
sändaren ännu på 30 km av-
stånd. 

Den färdiga transistormottagaren tar inte stor 
plats! 

Transistormottagare med 
återkopplad detektor 

Teknolog Lars
Olof Hansson, 
studerar vid 
Chalmers teknis
ka högskola, av
delningen för 
elektroteknik, 
sista årskursen. 

T rots att transistormottagare har många trev
liga fördelar: litet format, låga driftspänningar 
och ytterst ringa strömkonsumtion, tycks ama
törbyggnad av dem gå trögt. En av anledning
arna har väl varit att det hittills har varit 
svårt att få tag på lämpliga transistorer för 
radiofrekvens, varför man ofta fått nöja sig 
med att göra transistormottagare bestående av 
en ordinär kristalldetektor efterföljd aven 
transistoriserad lågfrekvensförstärkare. I så
dana mottagare har man sällan kunnat få full 
behållning aven transistormottagares behän
diga format då man nödvändigtvis måste förse 
en dylik apparat med en ganska rejäl antenn 
om man skall ha någon glädje av den en bit 
från sändaren. 

I handeln förekommer vanligast transistori
serade superheterodyner med ferritantenn av 
den typ, som vi dels har sett ingående be
skrivna i RT, dels kan se i närmaste radio
handel i form av, än så länge importerade, 
till format och prestanda mycket tilltalande 

Av 

teknolog 

LARS OLOF HANSSON 

fickmottagare, som dock brukar vara försedda 
med ;Ivskräckande prislappar. 

Superheterodyner med transistorer verkar 
dock inte särdeles lämpliga för amatörbygge, 
i varje fall inte än på någon tid. De är för
sedda med ett uppbåd av komponenter, och 
urvalet av passande spolar och mellanfrekvens
transformatorer är fortfarande ganska begrän
sat, om man inte beräknar och lindar dem 
själv, vilket dock . ställer rätt stora krav på 
byggarens teoretiska och mekaniska kunnande. 

Den här beskrivna transistormottagaren med 
ferritantenn, återkopplad detektor och två låg
frekvenssteg som drive.r en kristallörlur är 
konstruerad med tanke på amatörbyggarna. 
Den är enkel att bygga och relativt billig, men 
ger ändå förvånansvärt goda resultat. Dess
utom kan den göras ytterligt liten, i synnerhet 
om man nöjer sig med ett snävt frekvens
ornråde, så att man kan använda en mindre 
vridkondensator än den som använts i modell
apparaten. 

Principschemat 

Principschemat för apparaten visas i fig. 2. 

Antennstaven består aven ferritstav med 
diametern ca 8 mm och längden 15 cm, vilken 
efter filning aven brottanvisning avbrytes på 
mitten, varefter de båda halvorna lägges bred
vid varandra. Se fig. 5. Detta medför ingen 
förlust av antenneffekt. Den tillgängliga ef-

RADIO OCH TELEV I SION - NR 6 - 1 957 29 



Fig. 1. Denna bild ger en uppfattning om transistormottagarens små dimensioner. Apparaten är 
byggd i en plexiglaslåda. Rattarna för återkoppling och avstämning utgöres av cirkulära plexi
glasskivor, -anbringade på Rl resp. Cl . 

fekten i en ferritantenn är nämligen propor
tionell mot antennstavens volym. På denna 
»dubbelstav» lindas med litztråd de enda spo
lar som finns i apparaten: en avstämnings- 
spole med ett uttag för detektortransistorns 
bas samt en återkopplingsspole. 

Avstijmningen 

Att få tag på en tillräckligt liten vridkonden
sator visade sig vara svårt_ I modellapparaten 
användes en japansk tvågangs vridkondensator 
av märket »Silver»; avsedd för en 3-rörs fick
super, på vilken gangen parallellkopplades_ 
Med denna kondensator och en avstämnings
spole dimensionerad enligt data i fig. 5 täcktes 
mellanvågen lagom. Får man tag på en mindre 
vridkondensator, är det en enkel sak att mo
difiera avstämningsspolen_ Man kan t.ex. linda 
en spole på känn, därefter koppla in denna i 

1 Lagerföres av AB Teleinvest, Rosenlunds
gat_ 8, Göteborg C. 

Stycklista 

R1 = Pot_ lin. 25 kohm, 0,1 W 
R 2 =R6=R10 =4,7 kohm, lh W 
R3 =R12=220 ohm, lh W 
R 4 =470 ohm, lh W 
R 5 =22 kohm, lh W 
R 7 =Rn =47 kohm, lh W 
R s=1l0-220 ohm, lh W (utprovas) 
R 9 = R13 = 2,7 kohm, lh W 
C1 =vridkondensator ca <WO pF (»Silver») 
C2 =50 000 pF, ppr 
C3 =10000 pF, ppr 
C4 =Cl1 =1000 pF, ker. 
C5=C6=C7=CS=C9=C10= 10 ftF, 6 V, 

eL-lyt, miniatyr 
Sl = l-poL strömbrytare, sammanbyggd . med 

jacken för örluren 

kretsen och justera återkopplingen till detek
torn svänger. Med en vanlig rundradio kan 
man sedan kontrollera var på mellanvågen de
tektorn svänger, och justera spolen så att av
stämningen täcker det önskade bandet. 

Förhållandet mellan de varv som genom ut· 
taget kopplas in på detektortransistorns bas 
och hela avstämningsspolens varv bör vara 
ungefär detsamma som i modellapparaten, 
men omsättningen är inte så kritisk då åter
kopplingen strävar att utjämna eventuell miss
anpassning. 

Detektorn 

Detektorverkan erhålles genom att basström
men i HF-transistorn OC44 enligt den be
skrivna kopplingen är mycket låg, endast ca 
1-4 ftA. Vid denna låga viloström fungerar 
basemitterkretsen som en diod, som spärrar 
de positiva halvperioderna, medan de nega-

+ 

tiva orsakar en ökning av basströmmen, var
vid kollektorströmmen ökar i än högre grad. 
En sådan detektor ger 'som alla likriktande de
tektorer stor distorsion vid små signaler. Då 
förstärkningen i den beskrivna mottagaren va
rieras endast med hjälp av återkopplingskon. 
trollen (R1, som reglerar detektorns basvilo
ström) kommer högfrekvensspänningen på ba
sen att vara i stort sett oberoende av fältstyr
kan om man justerar för konstant volym på 
utgången. Distorsionen kommer alltså inte att 
minskas även om fältstyrkan ökar. Den är 
emellertid inte större än att den kan fördragas 
om man väger den mot kopplingens enkelhet. 

Återkopplingsspolen bör vara avpassad så 
att detektorn sj~lvsvänger över hela avstäm
ningsområdet då R1 är inställd för minimum 
resistans. Vill den inte svänga får man öka 
antalet varv. Men med alltför många varv 
på spolen fungerar återkopplingskontrollen 
ojämnt. Återkopplingsspolens dimensionering 
är egentligen det enda verkligt kritiska vid 
byggandet av mottagaren, men bör inte vålla 
större svårigheter då spolen endast består av 
ca 5 varv. Dessutom kan man variera avståndet 
mellan återkopplingsspolen och avstämnings
spolen, om det sknlle visa sig att t.ex. 4 varv 
är för litet och 5 för mycket. 

Lågfrekvensstegen 

Utspänningen ~rån detektorn matas in på det 
första LF-steget, en OC70. Dimensioneringen 
av detta steg är inte särskilt kritisk: en liten 
förändring av arbetspunkten, t.ex. beroende på 
att värdet på ett motstånd i spänningsdelåren 
för basspänningen eller transistorns data lig
ger vid toleransgränsen, har föga betydelse 
äVen om förstärkningen kan ändras en aning. 

Slutsteget, också en OC 70, .. är betydligt 
mera kritiskt_ Det skall nämligen driva en 
högohmig kristallörlur, och därför bör utspän
ningen vara så hög som möjligt utan ytterli
gare distorsion_ Då batterispänningen endast 
är ca 4 volt, kan kollektorspänningen i ett 
motståndskopplat steg högst variera mellan O 
och 4 volt, ·dvs. utspänningen kan maximalt bli 
ca 1,4 volt effektiv. Skall man kunna få ut 

l st. ferritstav 150X8 m 
Transistorer: 2 st. OC70, l st. OC44 
3 st. batterier 1,5 V Fig. 2. Principschemat för den lilla detektormottagaren med transistorer. 
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denna spänning med minsta möjliga distorsion 
måste naturligtvis vilospänningen på kollek
torn vara ca 2 volt. På sluttransistorn bör om 
möjligt spänningen mellan kollektor och emit
ter och över kollektormotståndet mätas. Om 
dessa spänningar då skulle skilja sig mycket 
kan Ru varieras något så att transistorn er
håller en lämplig arbetspunkt. 

Kondensatorn Cn fungerar som en mot
koppling över slutsteget för höga frekvenser. 
Den minskar förstärkningen för interferens
tonen på 9 kHz, som i synnerhet på kvällarna 
kan bli störande då relativt starka stationer 
avlyssnas, varvid ju återkopplingen inte drivs 
så långt att någon större selektivitet erhålls. 

Mottagaren fungerar bra med spänningar 
mellan ca 3,5 och 6 volt. I modellapparaten 
användes tre seriekopplade 1,5 volts celler, 
.vilka får leverera ca 3 mA. Batteriets livs· 
längd blir mycket stor: och ännu mindre cel
ler än de i modellapparaten kan väljas. I han· 
deln finns mycket små kvicksilverceller med 
lång livslängd avsedda för hörapparater som 
torde vara utmärkta för transistormottagare. 

Mekanisk uppbyggnad av modell
apparaten 

Komponenterna är placerade på' en 1,5 mm 
plexiglasskiva 6Xl0 cm, vilken försetts med 
gavlar av plexiglas. Fogarna har limmats på 
så sätt att de först har bestrukits med kloro
form upprepade gånger tills plexiglaset har 
lösts, varefter de kan pressas samman och 
stelnar på några minuter under vilka fogen 
bör vara i press. 

Lödstöd har erhållits genom att små bitar 
oisolerad kopplingstråd, har värmts med en 
löd penna och pressats tvärs genom plexiglas
plattan. När plexiglaset kallnat är dessa tråd
stumpar tillräckligt stabila att användas som 
fastsättningspunkter för transistorer och andra 
komponenter. Uppbyggnaden torde framgå 
ganska väl av fotografierna. 

Fig. 3. Denna bild visar komponenternas placering på monteringsplattan. Apparatens plexiglas
lock är här borttaget. Vridkondensatorn Ct är monterad och fastskruvad på monteringsplattan. 

~ Fig. 4. Mottagaren sedd bakifrån. 

Prestanda 

Mottagaren går utmärkt där fältstyrkan från 
sändaren är relativt hög. I Göteborgstrakten 
har den provats i Kungsbacka och på ön 
Tjörn en god bit upp i Bohuslän. På ett av
stånd av mellan 5 och 15 mil från Göteborgs· 
sändaren - beroende på beskaffenheten hos 
mellanliggande terräng - börjar emellertid 
fältstyrkan att bli så låg att mottagaren blir 
svår att ställa in. Då får man nämligen arbeta 
med långt driven återkoppling varvid selekti· 
vitetskurvan blir mycket spetsig. Användbar 
mottagning kan man dock få på längre håll. 

På kvällarna förbättras ju mottagningsför
hållandena betydligt och man kan då få in 
en del utländska stationer. Men skall man 
kunna lyssna på dessa med större behållning 
be~övs en god antenn. Ett par tre . varv på 
ferritstaven bör vara en ganska lagom antenn
spole. I modellapparaten har dock istället för 
en sådan spole använts en mycket primitiv 
metod för koppling till en yttre antenn. Vid 
användning av sådan antenn har denna jordats 
och därefter slagits ett par varv om hela appa
raten, varefter de större europeiska stationerna 
gått in utmärkt. Försök har också gjorts att 
koppla en konstantenn kapacitivt till hela av
stämningsspolen. Ca 10 pF visade sig vara la-

40v 5v 

Lindas med 20xOO5 Litztråd_ 

Fig. 5. Lindningsuppgifter för den inbyggda 
ferritantennen. 

gom för kopplingskondensatorn och med det 
arrangemanget uppmättes en känslighet av ca 
50 /-tV för användbar utsignal. 

Andra möjligheter 

Ferritantennen är mycket riktningskänslig och 
flera rävjaktsintresserade radioamatörer har 
undrat om inte kopplingen skulle kunna läm-

I pa sig för en »rävsax» med ytterst behändiga 
dimensioner. Utan tvekan skulle konstruktio
nen kunna användas till en rävsax, möjligen 
efter en del modifikationer. T~llbyggnad av ett 
HF·steg skulle ge något mer känslighet, nyt
tig i varje fall vid rävjakter per bil där rä
varna ligger långt från varandra. En annan 
fördel med ett HF·steg vid mottagning av te· 
legrafi, då man brukar ha så mycket åter
koppling att detektorn självsvänger, är att 
detta minskar strålningen från mottagaren 
som annars kunde bli ganska kraftig. Ett HF
steg kan ju bli mycket enkelt om det endast 
behöver arbeta på ett mycket litet område, 
t.ex. 80·metersbandet, och alltså kan vara fast 
avstämt. En nackdel med transistorer för räv
saxar och annat utebruk kan dock i synner
het vintertid vara att transitorernas data är 
temperaturberoende, vilket kan ge obehagliga 
överraskningar. 
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FÖR DX-LYSSNARE 

B O E N G E L B R'E C H T: Om kristallkalibratorer 

Med en kristallkalibrator kan 
man ernå säker frekvensbe
stämning även med .en enkel 
kortvågsmottagare_ 

Det är ju en känd sak att en kortvågsmotta
gare med perfekt kalibrering inte existerar. 
Inte ens kommunikationsmottagare i de allra 
högsta prisklasserna är fullkomliga i detta 
hänseende. Man kan därför inte avstämma en 
kortvågsmottagare till en viss noggrant angi
ven frekvens eller exakt fastställa frekvensen 
för en mottagen station endast genom att lita 
till mottagarens kalibrering. Även om mottaga
ren trimmats mycket omsorgsfullt vid kali bre
ringspunkterna kan kalibreringen bli osäker 
mitt emellan kalibreringspunkterna, dessutom 
är felet oftast icke konstant beroende på varia- ' 
tioner i nätspänningen (mindre märkbart i 
mottagare utrustade med spänningsstabilisa
torrör) och förändringar i mottagarens kom
ponenter. 

Genom att utnyttja en s.k. kristallkalibrator 
tillsammans med mottagaren, kan man avse
värt öka tillförlitligheten i mottagarens kali· 
br~ring. Även med en relativt enkel mottagare 
kan man med en sådan tillsatsapparat åstad
komma mycket säkra frekvensbestämningar. 

En kristallkalibrator utgöres aven kristall
s'tyrd oscillator, som utformats så att den ger 
rikligt med övertoner. Kristalloscillatorer hål
ler sin frekvens med mycket snäva toleranser. 
Man brukar välja kristallfrekvenser 1000, 500, 
200 eller 100 kHz. Av dessa torde 1000 och 
100 kHz vara de för kalibreringsändamållämp
ligaste. 

Fig. 1. Blockschema för anslutning av kristall
kalibrator till mottagare. 

t 

Kristalloscillatorn anslutes löst till motta
garen, se fig. l, och man får då bärvågor från 
oscillatonI vid dennas grundton och överto
nerna. Har man exempelvis en kristallfrekvens 
100 kHz får man bärvågor vid varje 100 kHz, 
alltså vid 200, 300, 400 kHz, osv. och vid 7000, 
7 100, 7200 kHz osv. 

Övertonerna från en enkel l-rörs kristall
oscillator är användbara upp till ca 30 MHz, 
men med enkla medel kan man höja amplitu
den så att ännu högre övertoner blir uppfatt· 
bara varigenom kalibratorn blir effektiv långt 
upp på UKY-området. 

Bur användes en kristallkalibrator? 

Och hur användes nu kristallkalibratorn? Ja, 
man ställer helt enkelt in mottagaren exakt på 
någon av de bärvågor som man får vid kristall
kalibratorns alla övertoner. Eftersom man har 
dessa bärvågors frekven'ser bestämda med hög 
grad av noggrannhet får man på detta sätt 
fram kalibreringspunkter på mottagaren. 

Har man mottagare utan beat-oscillator är 
det ur flera synpunkter mycket lämpligt att 
modulera kristalloscillatorn med en ton, enär 
en modulerad bärvåg tillåter en betydligt säk
rare identifiering. Moduleringen kan lätt ord
nas med en glimlampsoscillator eller med en 
Re-oscillator. Man ställer in mottagaren tills 
den modulerade bärvågen härrörande från nå
gon av kristalloscillatorns övertoner kommer 
in med maximal styrka. Mottagaren är då in
ställd exakt på ifrågavarande övertonens fre
kvens. Naturligtvis gäller det att hålla reda på 
vilken av kristallkalibratorns övertoner det är 
man ställer in på. 

kHZ 
1 o 

Fig. 2. Har man beat-oscillator i mottagaren 
kan man vid kristallkalibrering slå till denna; 
man får då en interfrekvenston vars tonhöjd 
är = skillnaden i frekvens mellan kalibrerings
frekvensen ( = övertonen från · kristalloscilla
torn) l" och den frekvens man ställer in mot
tagaren på (Im)' Är Im = 1,,±500 Hz blir inter· 
ferenstonens tonhöjd = 500Hz, är fm=l" är 
interferenstonens tonhöjd = O. 

, 
o 
6900 

Har man mottagare med be at-oscillator slås 
denna till och man erhåller då en interferens· 
ton när mottagarens frekvens börjar närma 
sig någon av kristallövertonens frekvens. Man 

7.5 8 MHz 

Fig. 3. Genom att i en kristallkalibrator med 
grundtonsfrekvensen = 100 kHz förstärka upp 
10:e övertonen l MHz får man starkare över
toner på varje l MHz, vilket är ägnat att 
underlätta kalibreringen när man kommer upp 
högre i frekvens. 

el Ra2 

r---~------~~----~~~ 
10kHZ 

R1 R2 

Fig. 4. Schema för multivibrator lämplig för 
frekvensdelning 100 :10 kHz. Tidskonstanten 
för CIRI och C2R2 bör vara ca 10 fts. Ral = 
= Ra2 avpassas efter det använda röret. 

10kH z 

1-+-----,,..,------<> 100kHz 

lMHZ 

Fig. 5. Kombineras en kristalloscillator med en 
selektiv förstärkare för l MHz och en fre
kvensdelande multivibrator erhåller man tre 
grundtoner för kalibreringsändamål 10, 100 
och l 000 kHz. 
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avstämmer mottagaren tills tonhöjden hos 
svävningstonen sjunkit till o. Mottagaren är 
då avstämd till exakt samma frekvens som den 
bärvåg som härrör från den överton från kri. 
stallkalihratorn, som man ställer in mottaga· 
ren på. På vardera sidan om den exakta fre· 
kvensen kommer sedan svävningstonen att 
stiga från O och uppåt i tonfrekvensområdet. 
Se fig. 2. 

Genom att interpolera mellan två bärvågor 
representerande två bredvidliggande kali bre· 
ringspunkter, kan man få fram en mycket nog· 
grann frekvensbestämning aven okänd sän. 
dare, detta under förutsättning att mottaga. 
rens avstämningskurva- ej är alltför olinjär. 

Kalibratorn kan finjusteras mot någon av 
de frekvensstandardstationer WWV och WWVH 
som återfinns på ett flertal ställen inom kort· 
vågsområdet vid 2,5, 5, 10, 15, 20 och 25 MHz. 
Signalstyrkorna från kalibratorn och standard. 
stationen bör om möjligt vara av samma stor
leksordning. 

1 MHz och 10 kHz från 100 kHz
kalibrator 

Fig. 1. Schema för den enkla transistorprov
apparaten. 

+ 
o. 

R 

b. 

B Y .G G S J Ä l V: 

".~"'- ,~ 
klömmor / /~I 

"-ProvapparoI 

Fig. 2. Provapparaturen kopplas upp på detta 
sätt. 

Fig. 3. Principschemat för de två mätningarna 
utan och med förström. a) omkastare 0 1 
läge l, b) omkastare 0 1 i läge 2. Se fig. 1. 

Har man en 100 kHz kristall i kalibratorn kan 
man i en efterföljande förstärkare förstärka 
den 10:e övertonen genom att lägga in en till 
l MHz avstämd krets. Man får då en ny grund. 
ton på l MHz med övertonerna 2, 3, 4. .. 10, 
11, 12 MHz etc., vilket betyder att man får en 
kraftigare »kalibreringston» på dessa frekven
ser. Detta underlättar avsevärt kalibreringen, 
när man kommer högre upp i frekvens. Se 
fig.3. 

Enkel transistorprovare 

Önskas kalibreringspunkterna tätare än 100 
kHz kan man ta ut signalen från kristalloscil. 
latorn till en multivibrator, se fig. 4, som star
tas exempelvis vid var tionde svängning i kri
stalloscillatorn. Multivibratorns egenfrekvens 
går att variera .inom vida gränser genom att 
man ger CIRI och C2R2 lämpliga tidskonstan
ter. Sättes tidskonstanten T=l / RC för båda 
gallerkretsarna lika, blir multivibratorns 
grundfrekvens 10=1/ 2T där frekvensen lo är 
uttryckt i perioder och T i sekunder. 

Väljes tidskonstanten så, att grundfrekven
sen blir 10 kHz och ansluter man multivibra
torn till en kristallkalibrator för 100 kHz får 
man en delning till l: 10 av de ursprungliga 
identifieringssignalerna. Större delning än 
l: 10 bör inte användas, då i annat fall styrim
pulserna till multivibratorn inträffar för ofta, 
vilket kan äventyra multivibratorns säkra 
funktion. 

För att erhålla tillfredsställande uteffekt på 
frekvenser högre än 30 MHz bör ett förstärkar
steg tillfogas. En oavstämd bredbandspentod 
ger tillräcklig signalstyrka upp till ca 60-80 
MHz. Men man kan komma upp ännu högre i 
frekvens, om en kristalldiod införes mellan 
kali bra torn och förstärkarsteget, därigenom 
ökas övertonshalten i svängningarna. 

I en senare artikel kommer 
förf. att i detalj beskriva en 
kristallkaIibrator uppbyggd en
ligt blockschemat i fig. 5. 

Ordinära skikttransistorer kan 
provas på ett enkelt sätt med 
en ohmmeter + några stav
motstånd. 

D en provapparat för transistorer som skall 
beskrivas här är ingalunda avsedd för några 
noggrannare mätningar på transistorer utan 
har endast till uppgift att svara på frågan om 
en transistor är användbar eller inte. Appara
ten är avsedd att användas i kombination med 
en ordinär ohmmeter, exempelvis ett Simpson
instrument. Se fig. l. I den egentliga prov
apparaten ingår endast tre motstånd och en 
omkopplare, 01' dessutom tre anslutningstrå
dar lämpligen försedda med krokodilklämmor 
för anslutning till transistorn som skall provas. 
Hela apparaten kan inneslutas i en liten trä
låda så som antydes i fig. 2. 

Ohmmetern som skall användas i kombina
tion med provapparaten får ha ett batteri för 
resistansmätning med polspänning mellan 1,5 
upp till maximalt 4,5 V, inte högre. Ohmme
tern ställes lämpligen in på ett mätornråde som 
har ca 2 kohm i mitten på skalan. Det i ohm
metern inbyggda motståndet R skyddar tran
sistorn men man bör kontrollera att ohmme
tern vid direkt kortslutning av testsladdarna 
inte kan leverera mer än ca 2 mA st~öm. 

Ohmmetrar som har högre batterispänningar 
än ca 4,5 V bör man inte använda, enär tran
sistorn som provas då kan ta skada. 

Mätförfarandet 

Mätförfarandet är mycket enkelt, man gör 
först ett prov med omkopplare ° l i frånslaget 
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läge. Man får då en koppling enligt fig. 3a). 
I detta läge mäter man resistansen mellan kol
lektor och emitter vid I b = O. Man får då ett 
relativt högt resistansvärde. Man lägger sedan °1 i tillslaget läge och får med en koppling 
enligt fig. 3b) en basström Ib=lOO /-lA. Man 
skall då få ett betydligt lägre resistansvärde 
om transistorn är OK. 

'Därefter växlar man polariteten på ohmme
tern, så att man får + till kollektorn. I detta 
fall får man betydligt högre resistansvärden 
men däremot inte så stor skillnad mellan av
läsningen med omkopplaren ° l i frånslaget 
och tillslaget läge. 

Tab. l visar några uppmätta värden på en 
del transistorer provade på nyss antytt sätt i 
en koppling enligt fig. l och med ett Simpson
instrument som ohmmeter (i läge X 100 ohm). 

Med-till Med + till 
Transistor kollektor kollektor 

med 0 1 med 0 1 
öpp. slut. öpp. slut. 

Philip ocn lSk 0,4k 3Sk 45k 
» OC72 lSk O,Sk 70k lOOk 
» OC44 SOOk O,Sk 30k 6Sk 
» OC45 lOOk O,Sk 30k 6Sk 

Intermetall OC390 lOOk 0,3k SOk 8Sk 
» OC410 80k 0,3k 30k 60k 

Har man provat ett antal transistorer av viss 
typ så vet man snart inom vilka gränser man 
har att röra sig när det gäller felfria tran
sistorer. 
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Våra läsare är välkomna med bidrag 
under denna rubrik: knepiga kopp
lingar och mätmetoder, lättillverka
de detaljer, enkla och effektiva hjälp
medel för service och felsökning etc. 
Varje infört bidrag honoreras. 

Billig ratt 

En liten ratt kan man tillverka av gamla 
skruvlock till tandkrämstuber i enlighet med 
fig. 1. Låt gärna den tomma tubens gängade 
del vara kvar i gängorna, borra ett hål <t> 3,2 
mm genom locket och borra ett hål i axelns 

Skru"M3xl0 

Skr uvlock till tandkrömstub 

Axel o 6mmCyf.") 

ände i längsriktningen. Detta hål, <t> 2,4 mm 
gängas M3. När skruvlocket påstickes axeln, 
trädes en M3-skruv genom hålet och skruvas 
ned i axeln med en mejsel. 

Ratten kan målas i lämplig färg eller an· 
vändas direkt. (ART) 

»Sprak» i volymkontroller 

Potentiometrar använda som volymkontroller, 
vilka förorsakar »sprak» vid vridning, kan 
många gånger botas genom att man med en 
mjuk blyertspenna gnugga lätt mot kolba
nans såriga kontaktyta. 

(R.M.) 

Nätaggregat med variabel utspänning 

Vid olika experimentuppkopplingar behöver 
man ofta ett nätaggregat med variabel utspän
ning. J ag får då rekommendera följande 
schema: 

V 1 är ett vanligt likriktarrör inkopplat på 
konventionellt sätt. V 2 fungerar som drosseJ 
och seriernotstånd. R1 är en potentiometer för 
att reglera utspänningen. Den tjänstgör sam-

tidigt som bleeder. Man bör se till att V2 :s 
anodförlust hålles inom tillåtna gränser. Ett 
rör med låg inre resistans bör väljas. 2 st 
EL34 i parallell har provats med gott resultat. 
V2 bör ha separat glödströmslindning. 

(F) 

Under rubriken Radioindustrins ny
heter införes uppgifter från till verkare 
och importörer om nyheter, som av 
företagen introduceras på marknaden. 

Högtonshögtalare 

Det danska företaget Peerless i Köpenhamn 
har översänt data för en liten högtonshög· 
talare med frekvensområde 3000--16000 Hz. 

J 1 1f ,~' U l .1 • .1 # 711''''* .... (I I 

.-

'.R o " 
I'1""""'i 'o I 

\0-r '\ 

~ 

Talspolens diameter är ca 12 mm och max. 
effekt l W. Högtalarens dimensioner 5 X 5 X 
X 3,6 cm. Pris dkr 20:-. 

All lila på ... A DC,Q,LP\ . 
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Ja, Adcola är verkligen lödverktyget man kan lita på och som man 
trivs med, ett lödverktyg konstruerat med tanke på smidighet i före
ning med högeffektiv lödförmåga. 

Allt fler och fler svenska radio- och teleindustrier lovordar AdcoIa 
som för dem visat sig idealisk både I produktionen och servicearbetet. 
samjj medverkat tiII en rationalisering av lödningsarbetet. 

DATA: Löc!förmå-
Effekt- gan motsv. Längd: Vikt 

Speta: Speta förbruk- en standard-, mm (utan Modell r.. Typ: kolv med 
0mm Typ: ~ efiektför- (med sladd) 

W brukn. spets) gram 
c:a W 

Secundus 70 3,1 6!J 19 60-70 205 55 

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

Cadet 89 3,1 69 19 60-70 205 45 
(se h't>gra 
bilden) 

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

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

Adcola-kolvarna kan levereras för alla spänningar mellan &-250 volt och samt
liga kolvar avsedda för nätspänning d. v. s. för 110, 127 och 220 volt le~'ereras 
S-märkta, monterade med 1,75 m lån!: ~lkabel RDVK %XO,75 mm' och 
vanlig stickpropp. 

Generalagent: 

Skicka Eder beställning eller förfrågan i dag så att 
Ni så snart som möjligt kan skifta över till Adcola. 

SVENSKA· TELEKOMPANIET Stockholm Ö 
Grevgatan 60 - Tel. 623443 
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Önskar Ni en 4 watt förstärkare 
med låg distorsion? 

Telefunkens effekttransisto'r och 
transformatorer löser · problemen 

ON 02 
, (OC 50.J 

k 

2xO,C50?SPfl"i lx 00504 
(lx oc 509J 

MJ} 

Fasvändartransformatorn, typ DT4: 
Kärna: El 48 (Dyn IV) utan luftspalt 
Primärlindning: kollektorlindning 690 
varv 0,17 Cul 
Injektorlindning: 110 varv 0,17 Cul 
Sekundärlindning:' 850 varv 0,17 Cul + 
850 varv 0,17 Cul 
Lindningsföljd: ena sekundärlindning
en, kollektorlindningen, injektorlind
ningen, andra sekundärlindningen 
Isolering: oljeimpregnerat papper I X 
0,06 mellan lindningarna 

Utgångstransformatorn, typ UT4: 
Kärna: El 60 (Dyn IV), luftspalt 0,1 
mm . 
Kollektorlindning: 2X 44 varv 0,8 Cul 
Injektorlindning: 2X46 varv 0,8 Cul 
Lindningsföljd: kollektorlindning, in
jektorlindning 
Isolering: en gång oljeimpregnerad 
väv mellan lindningarna. 

~)~~-LU~ilUwn~~~~~~mr-r~~~~~mi l-~~rrr~~mm 

Schemat här ovan, som utvecklats av 10 
Telefunken-laboratorierna, innehåller 
flera intressanta nyheter, Direktkopp
ling tillämpas mellan det mottakt
kopplade effektsteget med transisto
rer 2XOD604 och det likaledes mot
taktkopplade drivsteget. Såväl driv- 5 
steg som effekts teg går i klass B och 
stabilisering sker gemensamt för 
driv- och effektsteg med ett NTC
motstånd. M~d den nya kopplingen 
ernås flera viktiga fördelar framför 
konventionella kopplingar med driv- () 
transforma tor : 

o 

e 
e 
o 
e 

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

Lägre distorsion i slutsteget 

Lägre viloström i slutsteget 

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

Bättre stabilitet 

Betastnlngsreslstans 
Frekvens 
Klirrfaktor 

2 5 

M.TV.RDEN: 

2 5 

För en förstärkare enligt det visade sche
mat har följande mätvärden erhållits: 
Känslighet: 50 mV för 50 mW utgångseffekt 
Ingångsimpedans: 1,25 kohm (inklusive 
potentiometer) 
Effektförstärkning: 44 dB 
Distorsion: max. 3 '/, upp tl1l 3,5 W uteffekt 
max. 5 '/, upp tl1l 4 W uteffekt. Se kurvan 
ovan! 
FrekVensområde: 35 Hz-35000 Hz (-3 dB 
fall) 
Total strömförbruknin/:: vid tomgång ca 
40 mA, vid full utstyrning ca 940 mA 
Verkningsgrad vid full utstyrning (ink!. 
förluster i transformatorer och ledningar): 
60 'I. 
Arbetsspänning: 6,3 V 

Begär vår katalog 

2 5 103 2 

Effekt 

5 104 

Nm (mW) 
(sekundär) 

DATA FUR OD &04 

Kollektor-
spänning: - 2 V - 2 V 
Kollektor-
ström: - 0,02 A -1 A 
Basspänning: - 0,20 A - 0,58 V 
Basström: - 0,6 mA - 60 mA 

Kollektorrestspänning 

(vid Ik = -1 A): ... .... - 0,5 V 
Termisk inre resistans : 22,5° C/W 

Maximalvärden (vid + 45° C): 
Kollektorspänning: ........ -27 V 
Kollektorström: .. .. ... ... .. - 2 A 
Förlusteffekt: .... .... . .... . 1,3 W 
5pärrskiktstemoeratur: ... . + 75° C 

SVENSKA AB TRÄDLÖS T E L E G RA.F I 
Stockholm 32 Tel. 452760 
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•• 
Antiigen en riktig 
nybörjarbok l radio! 

JOHN SCHRÖDER: 

RADIO 
BYGGBOKEN 

DEL I 

Pris kr 13: 50 
(inb. kr 16:-) 

N6RNORDISK ROTOGRAVYR 
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Generalagent : TRYGGVE SUNDIN 
Riddargatan 23 A, Stockholm 
Tel. 677168, 6771 69, 6771 70 

Elastisk bilantenn 
En icke ihopskjuthar men elastisk och brott
säker bilradioantenn introduceras av den tyska 
antennfabriken Richard Hirschmcmn i Ess· 

/I 

lin gen am Neckar, Väst-Tysklana. Antenn
Iängden är 110 cm, kapacitans inklusive kabel 
ca 45 pF. Antennen tillverkas i ett flertal 

färger. 

Experimentsats för tryckta kretsar 

Ett amerikanskt företag har lanserat en expe-

rimentuppsättning för arbeten med tryckta 
kretsar. Det är fråga om byggsatser innehål
lande dels plattor försedda med folier, dels 
olika typer av kemikalier för etsning m.m. 
Vidare finns det en del komponenter av olika 
slag lämpliga att använda i tryckt lednings
dragning. Det finns sex olika byggsatser att 
välja på i priser från 3,75 dollar upp till 51 

dollar. 
Byggsatserna tillverkas av Genex Corp., 

New York, G.P.O. Box 1124, New York l, N.Y. 

Vibrationskalibrator 

Ett amerikansk företag, Tel·instrument, New 
York, har börjat tillverka en apparatur avsedd 
för kalibrering av givare för vibrationsmät
ningar. Apparaturen, som även kan användas 
för att mäta vibrationer i icke magnetiska ma
terial, mäter vibrationsamplituder inom områ
dena 0-0,0005, 0-0,005, 0-0,05 och 0-0,5 

Berec-Englands bästa batterier 
- i 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 sfavlampol', I'adio-och hÖI'appal'afel' 
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POCKETSCOP 
Lätt transportabla; utrymmesbesparande men 
ändå för höga anspråk och för varierande behov. 
Med andra ord: 

"Gott resultat i litet format" 

Modell S-l1-A Industrioscilloscop, kompakt, oömt och använd
bart för både lik- och växelspänning. 

Y-förstärkaren: 

X-förstärkaren: 

Likspänning - 200 kHz 
Känslighet 100 mV/ cm 

Likspänning - 200 kHz 
Känslighet 100 mV/cm 

Modell S-12-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: Likspänning -180 kHz 
Känslighet 10 mV/ cm 

X-förstärkaren: 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: 

X-förstärkaren: 

Modell P1 

Likspänning -180 kHz 
Känslighet 10 mV / em 

Likspänning -150 kHz 
Känslighet 1 V/cm 

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

Genera la gent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. 

Barnängsgatan 30 - S T O C K H O LM SÖ - Tel. 449760 
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VAGLEDAROMKOPPLARE 
SL 7030 
SL 5600 
SL 7020 
SL 7010 
SL 5990 
SL 5980 
SL 5780 

Vägledare RG 91 
Vägledare RG 52 
Vägledare RG 51 
Vägledare RG 50 
Vägledare RG 49 
Vägledare RG 48 
Vägledare Eng. 3"xl" 

12400-18000 Mp/s 
8200-12400 Mp/s 
7050-10000 Mp/s 
5850- 8200 Mp/s 
3950- 5850 Mp/s 
2600- 3950 Mp/s 
2450- 3750 Mp/s 

Omkopplarna utföras med alika kopplingar och 
för antingen manuell manövrering eller motor
drivning. Omkopplingstiden för de senare är myc
ket kort, för t.ex. SL 5600[42 ca 15 ms. 

Ståendevågförhållandet ör mindre ön 1.1 och 
överhörningsdömpningen större än 70 dB, för _ 
vissa typer 1.05 resp. 80 dB, över vågledarens 
hela frekvensband. 

Specialtyper offereras pä begöran. 

SIVERS LAB ~:~~:~~J!f~ 
Tel.198633 
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mm vid frekvenser från 10 upp till 20 '000 Hz. 
Noggrannhet ca 5 %. Samma noggrannhet 
uppnås även vid mätning av vibrationer av 
icke sinusformad natur. Apparaturen har ur
sprungligen tillverkats för amerikanska ar
men, men är nu frigiven för industriellt bruk. 

Dekadräknare för hög räknehastighet 

Nuclear Chicago Corp. i USA har utvecklat en 
dekadräknare för extremt höga räknehastig
heter, maximal räknehastighet ca 450 000 pul
ser /sek. I apparaten ingår ett dekadräknerör 

Spännings- och effektmätare för höga 
frekvenser 
Siemens och Halske AG, Berlin, har översänt 
data för en spännings- och effektrnätare för 
frekvensområdet 20 Hz-5 000 MHz. I denna 
mätapparat består den egentliga mätdelen an
tingen av mäthuvud utbildade som koaxialled
ningar (60 ohm) eller också aven mätpropp 
med ingångsimpedans 13 kohm parallellt med 
l pF. I båda fallen är en likriktarkrets inbyggd 
omedelbart vid mätstället. Likriktarna arbetar 
i den kvadratiska delen av sin kurva, så att 
man alltid får ett av kurvformen oberoende ut-

med »omkopplingsbar» elektronstråle. En 
snabb flip-flop-koppling utnyttjas för att över
föra elektronstrålen stegvis till rörets 10 sta
bila strållägen. Avläsning sker med hjälp av 
tio anslutna neonlampor. 

slag proportionellt mot effektivvärdet av den 
pålagda spänningen, som sålunda kan vara av 
mycket komplex form. Den likriktade spän
ningen uppdelas i en mekanisk hackare till 
kantvågspänning, förstärks i en 4-stegsförstär
kare och uppmätes med ett vridspoleinstru
ment. Spänningar från 0,5 mV till 1 V och 
effekter från 0,5.10-8 W till 16 .10-3 W kan 
uppmätas. 

• halvledare för allt l 

Subminiatyrtransistorn är den minsta kompo· 
nenten i Telefunkens stora produktion av rör och 
halvledare för alla användningsområden. Den här 
avbildade OC 623 används främst i hörapparater 
och har en vikt av endast 0,5 g. Dess förlust· 
effekt är 25 m W och brustalet < 7 dB. 

Subminiatyrtransistorerna OC 622, OC 623 och 
OC 624 är direkta motsvarigheter till de större 
typerna OC 602, OC 603 och OC 604, vilka ligger 
i 50 m W-klassen. Nämnda typer är färgmärkta 
efter förstärkningsfaktorn. 

Telefunken tillverkar även transistorer för högre 
effekt. 

Vår röravdelning star alltid till Er tjänst för alla 
upplysningar - ring eller skriv 

SATT 
SVENSKA AKTIEBOLAGET. TRÅDLÖS TElEGRAFI 

Röravdelningen V Telefon 452760 

STOCKHOLM 32 
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R--ttt-d I ~ I a I att anskaHa instrument för TV ~ servicen. 

Rätt • Instrument: INOIRIDrmlEINIDIE 

NORDMENDE Universol-OscilloskoJt 
UO 960 . 

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

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

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

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

Pris kr 1.585:-
Levereras komplett med testhu
vud typ 959/70 med kabel och 
testspets. 

NORDMENDE Oscilloskop 
F0959 

Pris kr 985:-
Delta oscilloskop uppfyller praktiskt 

taget alla fordringar man ställer på 

elt sådant instrument för både service

och laboratoriebruk. I TV-tekniken 

fordras att spönningar av varierande 

vågform och amplitud skall kunna rik

tigt avbildas på oscilloskopets skärm. 

Genom den stora bandbredden och 

det frekvenskompenserade testhuvudet 

med dämpsats uppfyllas dessa ford

ringar. 

Ceneralagent: 

AB GYLLING & Co 
Stockholm Göteborg Malmö 

Postfack 4013 - Tel. 44 96 00 Husargat. 30-32 - Tel. 175890 Östergot. 27· T.1. 70720 

RADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1957 

• • 
I· 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 

NORDMENDE ~~~~~nerator Pris kr 1.125:-
För undersökniRg och trimning av TV-apparater är Nord
mende svepgenerator elt oumbärligt instrument, som un
derlättar arbetet och ger väsentlig tidsbesparing. I för
bindelse med oscilloskopet används den for alt kontrol
lera hög- eller mellanfrekvenskurvor på TV-och UKV
apparater. Den används bl .a. också för avstämning av 
tonmellanfrekvensen på en TV-moltagare till exakt 5,5 
MHz, tack vare alt den innehåller en kristall oscillator 
för denna frekvens, samt som provsändare för frekvenser 
från 5-230 MHz. 

NORDMENDE :;':.n;~;nerotor Pris kr 1.425:-

Ett oumbärligt instrument för TV-servicen. Alla de vanligcut 
förekommande justerinparna och kontrollerna av såväl 
bild som ljud kan utforas, oberoende av om sändning 
pågår eller ej . Nordmende TV-signalgenerator används 
för kontrollering och justering av bild läge, bildbredd 
bildskärpa och linearitet, iustering av ionfälla, kontroii 
av lågfrekvensen, tonmellanfrekvensen, oscillatorfrekven
.en på alla kanaler och synkroniseringsege,nskaperna, 
'Iustering av bildfrekveJls och linjefrekvens, kontroll av 
judmellanfrekvensens inverkan på bilden och bildmodu

lotionens inverkon på ljudet_ 
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KUHNKE 
vridmagneter 

Avsedda för sådana användningsområden 
där en kraftig vridningsrörelse, som has
tigt kan komma igång och med kort var
aktighet önskas. Typiska användningsän
damål är t. ex. för stegväljare, fjärr
manövrerade omkopplare av alla slag, 
samt för att öppna och stänga ventiler 
o. dyl. 

Vridmagneternas mekaniska uppbyggnad 
är mycket stabil med ankaret lagrat i två 
kUllager, vilket gör dem lämpliga även 
för användning i mobila apparater för 
flygplan, fartyg och bilar. 
Tillverkas för 4-6-12-24-4Il-6Q-nO och 
220 volt likspänning med varierande ef
fektförbrukning beroende på önskade 
tillSlagstider, vridmomentets storlek och 
vridningsvinkeln. Priser och komplette
rande tekniska uppgifter lämnas på för
frågan. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95 . 
58. 

RÄTTELSE 

I Radioindustriens nyheter i nr 5/ 57, s. 42 
var i en notis Kortvågsstation för SSB felak
tig bild införd. Den visade bilden föreställde 
en SSB-kortvågsstation typ SSB-1 från RCA, 
avsedd att användas som fast basstation. Vi 
återger här den riktiga bilden jämte den till
hörande texten: 

Kortvågsstation för SSB 

En mobil kortvågsstation för enkel sidbands
överföring (SSB) har introducerats av RCA. 
Uteffekten 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 pV för 50 m W ut
effekt med 6 dB signalbrusförhållande. Appa
raturen är avsedd att anslutas till 6 eller 12 V 
batteri. Antennen utgöres åv en 3-4 m lång 
spjutantenn. 4 olika frekvenser inom området 
3,0-15 MHz kan utnyttjas för överföringen. 

Kommunikation med enkelt sidband 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. 

Nya kataloger och broschyrer 

Marconi Instruments Ltd. i London har genom 
sin representant i Sverige, Svenska Radiobo
laget AB i Stockholm, sänt en diger katalog, 
~Marconi Instruments 1957». Denna omfattar 
107 olika instrument, exempelvis signalgene
ratorer för olika frekvensområden, ohmmetrar, 
uteffektmetrar, fältstyrkemätare, oscilloskop 

och olika slag av mätbryggor. 
Grundig Electronic GmbH i Fiirth, Bayern, 

har översänt en broschyr över företagets spe
cial-TV-anläggningar. Här återfinnes bl.a. upp
gifter om Grundigs nya miniatyrkamera för 
TV, som har en maximal diameter om 5,3 cm, 
längd 14,5 cm och vikt ca 0,5 kg. 

Stockholms Radioklubb 

Matematikmaskiner och telefonväxlar var 
grundtemat i det föredrag som civilingenjör 

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

I. 
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miniatyr- POTE NTI OMETRAR 
DATA: 

Belastning 2 Watt 

Motståndsvärden 25-10.000 Ohm 

Isolerad axel 

Enhålsmontage 

Till potentiometrarna kan 

skyddskåpa levereras 

Skala 1ft 

SVENSKA PAINTON AB 
ÅKERS RUNÖ-STOCKHOLM - Tel. riks Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 

Bilden visar potentio

metrar typ ev 2, 

en av de många 

miniatyr- komponenterna 

i PAINTONS stora 

tillverkningsprogram 

För stora krav 
på kvalitet -

välj PAINTON~ 
Northampton, England 

,PAINYON 
~4..~_~kd 
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FYRKANTVÅGGENERATOR 
Typ 107 

0,003,us stigtid 
Tektronix nya fyrkantvåggenerator typ 107 är ursprungligen 
avsedd som ett testinstrument för oscilloskop av 540-serien, 
som med sin snabbaste förstärkare har en stigtid av 12 milli
mikrosekunder. Med sin snabbare stigtid av mindre än 3 m,us 
är typ 107 synnerligen lämplig för kontroll och trimning av 
högfrekvensresponsen hos dylika oscilloskop och förstärkare. 

DATA: 

STIGTID: Mindre än 3 millimikrosekunder när 52 ohms-ut
gångskabeln är avslutad. 

FREKVENSOMRADE: Med en ratt kan frekvensen varieras 
över ett okalibrerat område från ca 400 kHz till 1 !\'IHz. 

UTSPÄNNING: Då utspänningskabeln är avslutad är utspän
ningen variabel mellan 0,1-0,5 V. Om kabeln ej är 
avslutad så är spänningsområdet 0,2-1 V. 

TRIGGER-UT: En triggersignal finnes tillgänglig från en 
koaxial-kontakt på instrumentets baksida. 

TektroDix, IDe. 
PORTLAND, OREGON 

Ensamrepresentant för Sverige: 
DIM: 280 djup X 170 bred X 265 hög. Vikt 6 kg. 

NÄTANSLUTNING: 105-125/ 210-250 V, 50/ 60 Hz. 100 W. ERIK FERNER AB 

\. 

BEGÄR OFFERT OCH BESKRIVNING I 
Björnsonsgatan 197, Bromma 3 

Tel. 374277, 377700 

3 förnämliga laboratorieinstrument 

Likspänningsaggregat LS 1 S 

A 0-500 V, 325 mA upp till 450 V 
B -150 V, 30 mA 
C 0- -150 V gallerförspänning 
2 st. glödspänningar 
Stabilitet 0.005% 
Brum 0.4 mV eH. 

PRIS KR. 1.195:-. 

Likspänningsaggregat LS 7 C 

A 0-500 V, 200 mA upp till 450 V 
B -150 V, 30 mA 
C 0- -150 V gallerförspänning 
2 st. glödspänningar 
Stabilitet 0.005% 
Brum 0.3 mV eff. 

PRIS KR. 990:-. 

Samtliga instrument nu för omgående leverans! 

Likspänningsstabilisator -LS 14 

Består av LS1C (se vidst.) kompletterat 
med ett mindre aggregat, som lämnar 
0-150 V, 30 mA. . 
Stabilitet 0.2% 
Brum 1 mV eff. 
Genom seriekoppling kan spännings
området på LS1C-delen ökas väsent
ligt t.ex. till -300 V eller +600 V, var
igenom även klystroner kunna dri~s. 

PRIS KR. 1.280:-. 

l tillverkningsprogrammet ingår även bl. a. högspännings likriktare upp till 2500 V 500 mA och likström_förstärkare. 

CARL OLSSON Ångermannagatan 122 
Stockholm -Vällingby * 

Tel. 378933 
och 379049 
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VICTOREEN 
spänningsregulatorer 

Elektroniska spänningsregulatorer för no
minella spänningar från 57 volt till 27 ki
lovolt. Har mycket vidsträckt användning 
i nätaggregat för apparater med relativt 
liten strömförbrukning som t. ex. Geiger
räknare, apparater med katodstrålerör 
o. d. Kan dessutom finna användning som 
överspänningsskydd, trigger-rör och oscil
latorer. 
Det mekaniska utförandet varierar med 
spänningen från små sUbminiatyrrör till 
större, stålkapsla'de koronaregulatorer 
med keramisk isolering. 
Victoreen tillverkar även counterrör för 
strålningsmätning samt en omfattande 
serie kompletta instrument för sådana 
ändamål. Kompletterande uppgifter läm
nas på förfrågan. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

"\ Jan Breckström höll inför medlemmar av 

Stockholms Radioklubb den 21/ 3 i Blå Salen, 
Västmannagatan 15, Stockholm. 

lng. Breckström behandlade i sitt föredrag 
transistorn som kopplingselement i telefon· 
växlar och erinrade därvid. om de likheter som 
i många avseenden föreligger mellan dessa 
och matematikmaskiner. 

Transistorn har många fördelar i detta sam· 
manhang, främst små dimensioner och från· 
varo av glödeffekt. Den blir därför ekono· 
misk i drift och värmeutvecklingen blir obe· 
tydlig. Livslängden vet man ännu inte mycket 
om, men den är i varje fall avsevärt längre än 
elektronrörets. Viktigast är dock transistorns 
mycket goda elektriska egenskaper. l spärrat 
läge är t.ex. läckströmmen i de flesta typerna 
endast någon f-lA och i öppet läge är spän. 
ningsfallet över dem endast 10-20 m V. l ma· 
tematikmaskiner måste transistorn tåla ström· 
mar upp till ca 1 A, men man har konstaterat 
att kortvariga strömpulser på 2 A mycket väl 
kan sändas genom typer ~vsedda för 125 mA 
utan att skador uppstår, förutsatt att puls· 
frekvensen inte är för hög. 

Man använder huvudsakligen skikttransis· 
torer som tål betydligt högre strömmar är 
spetstransistorer och väljer helst germanium· 
typer som har lägre inre resistans än kisel· 
typer. 

Avslutningsvis berörde taL. ferritkärnors an· 
vändning i magnet1Ilinnen. På senare tid har 
dessa kärnor fått stor användning tack vare 
sitt gynnsamma pris. En ferritkärna kostar ca 
30 öre och färdigsydd i en matris blir priset 

ungefär en krona. Kostnaden blir därför över· 

komlig även för stora matriser. 
Som nästa puiIkt på programmet redogjorde 

klubbens sekreterare, civilingenjör Gunnar 
Solders, i korthet för de normer och normför· 
slag som är under arbete vid Svenska Elek· 
triska Kommissionen. 

Vid ordinarie sammanträde den 11/ 4 talade 
ingenjör Kjell Jeppson om ett nytt tyskt för· 
slag beträffande sättet att rita principsche· 
mor. Den nya metoden skulle underlätta 
schemaläsningen för nybörjaren. Principen är 
att schemat alltid upplägges så, att signalvä· 
gen går från vänster till höger och ritas med 
kraftigare linjer. Genom att rita rörsymboler· 
na liggande med katoderna åt vänster och 
anoderna åt höger skulle man vinna dels att 
signalvägarna blir Iaka och överskådliga, dels 
att ledningskorsningar i stor utsträckning kan 
undvikas. Som exempel på den nya metoden 
visade taL ett schema över en enkel tvårörs 
LF·förstärkare ritad dels på konventionellt 
sätt, dels enligt den nya metoden. 

Därefter talade intendent Olle MacDonald 
i Personaladministrativa rådet om audio·vi· 
suell teknik. Ämnet är av intresse för tekniker 
dels ur dess mera allmängiltiga aspekter -
med hänsyn till utbildning etc. - dels med 
tanke på alla de tekniska hjälpmedel som an· 
vänds: stillbildsprojektorer, bandspelare, ljud· 
filmsanläggningar osv. . 

Som sista punkt på programmet talade 
ingenjör R une Nilson om IBM :s elektroniska 
databehandlingsmaskiner. TaL redogjorde först 
i korthet för grunderna för matematikmaski· 

, 

"ij"'tle" 

HELLESENS generalagenter: A. B. Nils Mattsson & C:o, Stockholm Ö 
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ty, IDA\NA\\}'VX , 
Fabrik för elektroakustisk materiel 

Lersö Parkalle 112, Köpenhamn f2J 
Danmark 

Stetoclip T 402 

Avtagbar telefonen het 
(impedanser 15-4000 Q). 
Avtagbar ledning, längd 1,5 m. 
Utbytbara örnipplar. 
Total 1vikt 45 gr. 

Teleclip T405 

Två örtelefoner kopplade i serie 
(impedanser 30-8000 Q). Utbytbara 
skumgummiproppar. Vikt 57 gr. 

Här nedan presentera vi ett urval av 

våra elektroakustiska miniatyrkomponenter I 

som redan fån god spridning på 

världsmarknaden 

Försäljning endast till grossister 

Stetoclip junior T 404 

Fyrkantig radioörtelefon 

Ny formgivning, grå plastklädsel 
guideioxiderade metalldelar 
(impedanser: 15-4000 Q). 
Ledning med tilhörande grå stickkontakt. 
Standardlängd 1,5 m. 

Vår lättaste huvud-hörlur. 
Väger med te lefonen het och 
1,5 m ledning endast 26 gr. 
Utbytbara skumgummi
p roppar. 

1) Standard örtelefon. 

2) Ledning med standard
stickkontakt till ör
telefon. 

3) Bygel (earsetl, som 
fasthåller örtelE;lfonen 
vid örat. 

4) Danavox vinkel kontakt. 

Bilden visar vår ultraminiatyr
transformator T220l. Vikt 2,1 gr-! 
Vi tillverkar ett flertal andra 
typer av miniatyrtransformatorer. 

............ 
Miniatyr,propp och 

-hylskontakt 

På grund av de små dimen
sionerna har våra nya proppar 
och hylskontakter många 
användningsmöjligheter. 

Danavox 3-lägesomkastare 

kan även levereras med 
speciell arm för hörnmontage. 

A/S DA~AVOX, Lersö Parkalle 112, Köpenhamn flJ, Danmark 
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VICTOREEN 
glaskapslade motstånd 

Dessa glaskapslade motstånd känneteck
nas av sin stora tillverkningsnoggrannhet, 
temperatur- och åldringsstabilitet samt 
okänslighet för fukt . 
Tillverkas dels i en serie med extremt 
höga motståndsvärden upp till 10" ohm 
och evakuerat glashölje, dels i en serie 
konventionella motståndsvärden och gas
fyllt glashölje. Den senare typen kan er
hållas med l 'I. noggrannhet för 0,5 till 10 
watts belastning. " 
För att hindra bildandet aven samman
hängande fukthinna är glaskolven utvän
digt behandlad med silikonfernissa. " 
Kompletterande uppgifter lämnas på för
frågan. 

Generalagent : 

BO PALMBLAD AB 

FRACARRO 
FRACARROs-master för radio 
och TV-antenner etc. är ut
förda i fackverkskonstruktion 
med tvärsektion 140X 140 mm 
och max. höjd 23 m . Vikt 28 kg. 
FRACCARO teleskopmast 12 
m., vikt 26 kg. och 18 m, vikt 
32 kg. 
FRACCARO tillverkar även 
TV-antenner, antennförstärka- 1 
re för TV samt kompletta cen-
tralantennsystem för TV. 

, Koaxial- och bandkabel. . 

LITESOLD_ 

"ETTAN" 
i 1/4 nato 
storlek 

ett "ESS" bland lÖdverktyg, 
med snabb uppvärmning, låg 
effektförbrukning, små dimen
sioner, hög verkningsgrad. 
LITESOLD tillverkas i effekt
storlekarna: 
10 W LITESOLD-ETTA 
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. 
LITE SOLD användes av Ar
men, Marinen, Flygvapnet, 
statliga och kommunala insti
tutioner och teleindustrin. 
Aterförsäljare antagas. 

Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74, Stockholm Va. 

Tel. 33 26 06. 
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ners uppbyggnad och betonade att svårighe
terna med att driva upp deras arbetshastighet 
främst gäller in- och utmatningen av data :, 
själva räkneoperationerna sker nämligen så 
snabbt att den tid de tar saknar betydelse för 
den totala behandlingstid~n. Detta gäller 
främst maskiner för kommersiellt bruk där 
stora mängder data skall behandlas med några 
enkla operationer. Maskiner för tekniskt och 
vetenskapligt bruk konstrueras däremot i all
mänhet med tanke på att endast ett mindre 
antal data skall behandlas, men att dessa ofta 
kräver ett mycket stort antal räkneoperationer. 
I dessa fall är in· och utmatningstiderna lik
som den totala behandlingstiden ofta av under· 
ordnad betydelse. Det största värdet hos dessa 
maskiner ligger nämligen däri, att de överhu· • 
vud taget gör det möjligt att på rimlig tid 
utföra beräkningar som tidigare skulle krävt 
många års arbete och därför aldrig skulle ut· 
förts. 

Tidigare har man i dessa maskiner använt 
minnen i form av ferritkärnor och magnetiska 
trummor, men den senaste nyheten på detta 
område är ett s.k. skivminne. Detta består av 
SO skivor monterade på en gemensam axel som 
gör 1200 r / m. På båda sidor av varje skiva 
finns 100 koncentriska spår, vart och ett in
delat i 6 sektioner. Med lämpligt utformade 
in· och avläsningshuvuden kan man i dessa 
minnen hålla 6 000 000 bokstäver eller siffror. 
Ehuru accesstiden för dessa minnen är betyd· 
ligt längre än för t.ex. ferritminnen, är den 
fortfarande endast av storleksordningen tion· 
dels sekunde~ Den långa accesstiden kompen;. 
seras också för många ändamål mer än väl av 
den stora kapaciteten. Genom att anordna 
flera uppsättningar in· och avläsningshuvuden 
runt skivorna kan man dessutom nedbringa 
den tid det tar att nå en viss »address» i 
minnet. 

Tal. visade även en av lEM inspelad film 
om företagets matematikmaskiner. Det säger 
en hel del om den moderna teknikens utveck· 
ling, att dessa maskiner numera serietillver-
kas i USA. (CH) 

RADIO- o. TY- LITTERATUR 
för tekniker och amatörer 

Begär specialbroscl'yr! 

NORDISK ROTOGRAVYR 

R E LAO o E R Vöxelströmsrelöer 
Likströmsrelöer 

Tryckomkastare e Miniatyrrelöer 

Ingeniörsfirman ELEKTRO· RELÄ 
Fyrspannsgatan 71, Stockholm.Välllngby 

Tel.fonero 38 58 59, 38 39 88 

CHAMPION:s 

TV- mottagare med FM' 
I BYGGSATS 

Torotors 'DV-mottagare är försedd med 
10 TV-kanaler samt 2 FM-kanaler, 
vilket möjliggör avlyssning av riks
och dubbelprogram. 
TV-byggsatsen kan monteras och 
kopplas även 'aven icke avancerad 
radioamatör. Kanalväljaren, MF-för
stärkaren och ljudforstärkaren leve
reras komplett trimmade och kopp
lade. Högspännings- och fokuserings
enheterna levereras kompletta. 

Pris kr. 850:-

AB CHAMPION RADIO 
POlhemsgatan 38, sthlm. Tel. 54 25 44 
Södra vägen 69, Göteborg. Tel. 20 03 25. 
Regementsgat. 10, Malmö. Tel. 97 67 25. 

S l" I O" radio-
batterier 

finnas i passande typer och stor

lekar för alla batteriapporoter. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
~VE-NSKA ACKUMUlA. TOR AK TUBOLAGfT JUNCHER 

Stockhölm 
Götebo!'9 Ko rista d Malmö 

Norrköping Skellefteå Sundsvall 

, 
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Unlv •••• lln.t.ument 
modell 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 av 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. 

Batte.ld.l ven .ö. volt
mete. modell 982 

för Radlo-TV-servlce med 28 
mätområden. Extremt låg 
strömförbrukning. Ingen upp
värmningstid. 

Pris kr 380: -
OSCILLOSKOP Modell 983 
för bl.a. Radio-TV -service. 
Hög känslighet och stor band
bredd_ Försett med identiska 
förstärkare för vertikal- och 
horlson talaxlarna. 

Pris kr 1.780: -

Högkän.llg. 
• elä e. 

Likströmsreläer med 
vridspolesystem även 
med likriktare för 
växelström. KänslIg
heter ned till 0,5 p.A 
likström 0,0005 p.W. 
Brytförmåga upp till 
100 mA 120 V växel
eller likström. 

" Inductronlc "
In.t.ument 

LIkströmsförstärkare 
för ml1tning och reg
lering under ogynn
samma villkor. Inte
grerande fluxmeter m. 
fl. tillämpningar: In
duktionsmodulator. 

Po.tabl • 
p.eclsions
Inst.ument 

Vridspole-, vrId
järns- och elektro
dynamiska instru
ment. Klass 0,2 
och 0,5. Likrikta
re- och termoin
strument m.fl. 

Utförligare data och beskrivningar av Westoninstrumenten sändes gärna på begäran. 

Tavel
In.t.ument 

Många olika stor
lekar och typer 
med skallängder 
från 23 till 186 mm. 
Även hermetiskt 
slutna och chock
säkra Instrument. 

AKTIEBOLAGET ZANDER & INGESTRÖM · STOCKHOLM 
• Avd. Mäta.e och Inst.ument • Box 16078 • STOCKHOLM 16 • Tel. 540890 
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TRANSISTORMATERIEL 
Kopplingsschema för transistormott. l: -
TC-6 Komplett byggsats med schema 

till transistormottagare med hög-
talare. Exklusive transistorer ... ... 148:-

TC-6/T Samma inkl. 6 st transistorer 248:
PVC-2 Miniatyrvridkond. 115+ 240 pF 12:
PVC-2B Sats innehållande vridkonden-

sator, ferritstav och oscillatorspole 14: 75 
VOKAR-5000 MF-sats innehållande 3 st. 

MF- transform. och oscillatorspole .. 
SToll in-tränsf. 20.000/ 1.000 ohm ..... ' " 
ST-12 in-transf. 10.000/ 1.000 ohm ....... . 
ST-H in-transf. 500.000/ 1.000 ohm ..... . 
ST-21 drivertransf. 10.000/ 2.000 ohm eT 
ST-22 drivertransf. 8.000/2.000 ohm eT 
ST-23 drivertransf. 2.000/ 2.000 ohm eT 
ST-:n ut-transf. 500/3,2 ohm • ..... .... .. 
ST-32 ut-transf. 1.200/8 ohm .... ... .... . 
PD-15 J..;;" högtalare 3,5 ohm ......... . 
PD-25 2,5" högtalare 3,5 ohm .. . ...... . 
PD-35 3,5" högtalare 3,5 ohm ......... . 
PD-30 3" högtalare med transformator 
R-500 Kristallhörtelefon-öronpropp ... . 
Miniatyrjack med brytning ... ... .. . . 
Miniatyrpropp lämplig för t. ex. R-500 

34: 50 
12: -
12:-
12: -
12:-
12:-
12:-
12:-
12:-
15:-
16: -
16: -
28: -
9: 50 
2: 75 
3: 50 

VRIDSPOLEINSTRUMENT (57X57 mm) 
MR-52A 0-1 mA 26: 40 MR-52B 0-5 mA 22: 50 
MR-52 C 0-10 mA 19: 50 MR-52D 100 mA 18: 50 

"SURPLUS" 
BC 624 144 mc mottagarchassi utan rör 
BC 625 144 mc sändarchassi utan rör .. 
Båda enheterna inbyggda i låda ..... . 
RF24-enhet .. 24: 50 RF25-enhet .. 
RF26-ehhet för 50-65 mc. . .......... .. . 
17MK/ 11 Bärbar sändare-mottagare för 

44-61 mc. Komplett med hörtelefon, 
mikro och beskrivn., utan batterier 
Med något demonterad sändare ..... 

Packar d-Bell förförstärkare utan rör 
Chassi 2 mm aluminium 5X13 X18 cm. 
RAK-l Koaxialrelä, 1 växling, 6 volt . . 
D CG7/5 3" oscillografrör ............ .. . . 
BB54A 2-volts blyaek. utan syra ..... . 
1484 Uttransf. 2X3500/ 250+2 X 16 ohm . . . . 
1557 Uttransf. 2X2000/ 250+2X 16 ohm ... . 
HMK-l Handmikrotelefon med tangent 
MIK-7 Dyn.-mikrofon med tangent .... 
MIK/ T-30 Amerikansk strupmikrofon 
T-30 Geloso kristallmikrofon ......... . 

44: 50 
44: 50 
94: 50 
24: 50 
44: 50 

98:-
66: -
14: 50 

6: 50 
79:-
22: 50 
14:-

7: 50 
8: 75 

24: 50 
14: 50 
14: 50 
19:-

RADIO AB FERROFON 
Torkel Kputssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

\, 
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RÄTTELSE 

Till artikel 

En enkel TV /FM-konverter för 
TV-kanal 4 

i RT nr 5/ 57 sid. 35. 

I texten står att självsvängning kan kureras 

med e tt motstånd på ca l kohm (R7 ) över 

spolen L2 • I schemat ligger detta motstånd 

över La vilket är det riktiga. I stycklistan an· 

ges för R7 värdet 5 kohm, vilket går bra om 

300 ohms antenn är ansluten. 1,6 kohm bör 

kopplas in för att konvertern skall vara stabil 

även om antennen inte är ansluten. 

Till sist ... 
... hämtar vi en bild ur den amerikanska 
tidskriften RADIO-ELECTRONICS: 

ANNONSÖRS REGISTER 
JUNI 1957 

Sid. 

Alpha AB, Sundbyberg •......... 5 
Berec Greenlys Limited, London 36 
Champion Radio AB, Stockholm 44 
Dana-Vox AS, Köpenhamn .. ... . 43 
Elfa Radio & Television AB, 

Stockholm .... . .. .. . . . . . . . . . .. 3, 48 
Elektronikbolaget AB, Stockholm. 6 

37 
Elit Elektriska Instrument AB, 

Stockholm ........ . ........ _ .... 7, 10 
Elektro-Relä, Ingenjörsfirma, Väl-

lingby ......... .... ............... 44 
Ferner, Erik, f:a, Bromma .... 2,7, .41 
Frankfurt-mässan ............ . ... ,. . 6 
General Motors Nordiska AB, 

Stockholm ...... . ........... ...... 12 
Gylling & C:o, Stockholm .. .. 11, 39 
Jungner Svenska Ackumulator 

AB, Stockholm .... . . . . . . . . . . . . .. 44 
K. L. N. Trading & Co Ltd, Stock-

holm ... ...... ..... . . .. . .. .. ....... 47 
Köpings Tekniska Institut, Kö-

ping ................................ 46 
Lagercrantz, J., f:a, Stockholm .. 9 
Mattsson, Nils, AB & Co, Stock-

holm ... ............ ... . ......... 42 
Norens Ingenjörsbyrå, Stockholm 46 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm .. 36 
Olsson, Carl, f:a, Vällingby ...... 41 
Palmblad, Bo, Stockholm, 40, 42, 44, 46 
Rifa AB, Sundbyberg ... . . . . . . . . . II 
Signalmekano, Stockholm .. ...... 44 
Siv ers Lab, Hägersten ....... . .... 38 
Sonoprodukter AB, Stockholm .. 4 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, 

Stockholm .... . . . . . . . . . . . . . . .. 35, 38 
Svensk Painton AB, Åkers Runö. . 40 
Svenska Telekompaniet, Stock-

holm ....... . . . . . : .......... . ...... 34 
Tungsram Orion Fabrik & För-

säljning AB ...... . . . . . . . . . . . . . . 46 
Wika Radio AB, Stockholm ...... 10 
Zander & Ingeström AB, Stock-

holm .............................. 45 

RADAN NONSER 

\ 

» Det var en tjusig jätte-TV-antenn du har 
fått upp!» 

»Visst! Den kostade så mycket att jag måste 
sälja min TV-mottagare.» 

Till salu: Ett antal fabriksnya mättransfor
matorer (prim. 110-127 och 220 v. 50 p / s sek. 
2X500-600-725, 240 mA). Lämpl. till amatör
sändare, först. el. dyl. Riktpris 150: - + porto. 
GlÖdströmstr. (Pr.: 110 127-220 v 50 p /s). Sek.: 
2X2,5 v SA. Riktpris 25: - + porto. Lic. sän
daramatörer och reg. firmor 10 'I. rabatt. 
H . Svenssons Radio & TV, Postfack 52, Järpås. 

11111111111111111111111111111111111111 111 11111111111 1111 11111111111111111111111111111111111IlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlllld'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"llIlIllIlIlIlIllllIlllIIllImllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 

JAN BELLANDER: 

TELEVISIONS'MOTT AGAREN 
Konstruktion • Verkningssätt • Installation 

Pris kr 18: 50 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 111111 111111111111111111111111111111111 
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IN- och UTLANDET PATENT HUMANA ARVODEN 

ÅRS. ERFARENHET SPEC. TELETEKNIK 2.5 

N orens Ingenjörsbyrå 
Civiling. Helge Noren 

SIBYLLEGATAN 7 STOCKHOLM TEL. 617606 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT l . ® lngenjörs_ o. verkm.-ex. från folksk., real- el. studentex. Dag- o. aftonskola. 

. 

Teleteknik m. telefoni, radio, radar, television. Maskintekn. m. verkst.-tekn. 

~ 
Låga levnadHkoHtnader. Moderna kursplaner. Höstterminen börjar 27 aug. 

O. vårterminen 7 jan. Angiv fnck, praktik, ålder m .m. Åberopa dena tidning I 
Afton.koleelever kan ev. få arbete. Anmäl l tid! Ännu några platser kvar. 

Glasgat. 23, Köping. Tel. 11316 - ING~AB LILLIEBOTH, clvillng., rektor 
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Det kompletta miniatyr· universalinstrumentet 

1 
I 
1 
I 

// ....-
....-

.1 ____ _ 

Jackar 

för banan

kontakter 

MODELL 310, 

universalinstrumentet i "myggvikt" 

I 
I 
I 

----I 

Instrumentet visas här 

I 
I 

riktpris kr. 215:-

Ny bekväm och fool-proof typ av mät

områdesomkopplare. En exklusiv nyhet ! 

naturlig storlek 

BEKVÄMT ATT BÄRA - BEKVÄMT ATT ANVÄNDA 

Effektiv skärmning 

möjliggör mätning även vid kraftiga mag
netiska störfält. 

Självskärmande vridspolesystem med ex
tra kraftiga magneter (exklusiv Triplett
nyhet) gör instrumentet utomordentligt 
känsligt. 

MÄTOMRÅDEN 
Likspänningar : 0-3-12-60-300-

1200 V (vid 20 kohm/voltl . 

Växelspänn ingar : 0-3-12-60--300 
-1200 V (vid 5 kohm{volt) . 

Likströmmar : 0-600 /LA (0,25 V 
spänningsfall) 0-60--600 mA 
10,25 V spänningsfall). 

Resistanser : 0-40-200 kohm 10,2 
resp. 2 kohm i skolans mitt· 
punkt) . 
0-2-20 Mohm 120 resp . 200 
kohm i skolans mittpunkt) . 

Uteffekt : Diagram i den instruk· 
tionsbok som medföljer instru· 
mentel. 

Starkt plastglas 
håller för kraftiga stötar. 

PLUS andra fördelar : 

Helt isolerat hölje. 
Batterier lätt tillgängliga - lätta att 
byta ut. 
Tryckta kretsar. 
Fodral tillhandahålles. 

Ny provspets 
ger Er en »tredje hand». En utväxlingsbar 
provspets upptill på instrumentet blir ena 
nätsladden. Högra handen fri för man
övrering av den andra mätsladden. Två 
mätsladdar kan trädas på varandra så 
att dubbel längd erhålles. 

Begär ny Triplett-katalog nr 8 4 -T 

Generalagent: K. L. N. Qr.aJing CO. J!.tJ. d. B'. 
Sveavägen 70 - S T O C K H O L M Va - Tel. 206275. 21 5205 

R ADIO OCH TELEVISION - NR 6 - 1957 47 



TAG KONTÄKT • • • 
När det gäller byggsatser 
kontakta ELFA -
byggsatsspec ia listen 

TV-DX-tiden 
är inne ... 

Y99 själv Er 
DX-TV 

med ELFA:s nya TV-bygg
sats med tryckt lednings
dragning i MF - och ljuddel. 
Vi har med denna vÄr ny

konstruktion ytterligare 
förenklat och förbättrat vÄr 
tidigare sÄ populära TV· 

byggsats. 

Hi-Fi särklass 
såväl pris som kvalitet 
Bygg själv Er Hi - Fi 
med MULLAIDS högklassiga 
Hi - Fi - byggsats 

10 W Hi-Fi-förstärkare i byggsats med tryckt lednings
dragning. Levereras tullt komplett med samtliga kom
ponenter och, färdigbehandlat chassi samt förförstärkare. 

Netto Kr. 320:-

TRANSISTOR MF·SATS FABR. VOKAl 
"Vokar IF-Kit 5000" innehåll r fyra av de vikti
gaste delarna i en s-transistors superheterodynmot
tagare. Samtliga enheter i sUbminiatyrutförande 
med vacuumimpregnerade lindningar. 
Satsen består av kompletta MF-transformatorer för 
blandarsteg, mellansteg och slutsteg samt en oscil
latorspole för 455 kp/ s. Anpassningen är gjord för 
de vanligaste PNP-transistorerna. 
Med varje sats följer ett komplett mottagarsehema 
med förteckning över alla erforderliga komponenter. 

Netto Kr. 34: 50 

Miniatyrhögt. 1'/," resp. 2'/," i <liam. Netto Kr. 15: -
MISS Drivtransformator Typ T1 - primär 

aysedd för OC 601 eller OC 71 - sek. 
OC 72 i push-pull. Kr. 15: -

M1S9 utgångstransformator typ T2 - pu~h-
pull avsedd för OC 604 eller OC 72. Kr. 10:-

EN 

PRAKTISK 

NYHET! 

Förvaringslåda av genom
skinlig plast, avsedd för för.
varing av motstånd, kon
densatorer, motstånd etc. 
Den är indelad i 9 fack. 
Storlek 290X140 X40 mm. 

Netto Kr. 10:-

GENERALAGENT: 

ALLT 

MELLAN 

OCH 

JORD 

e----------e 
VI ÄRO GENERALAGENTER FÖR: 

Amplidan A/S, Danmark 
Transformatorer 

Antiference, England 
TV- och FM-antenner 

Burgess, USA 
Instrument- och industribatterier 

Burne-Jones, England 
Pick-up-armar 

Drake Manufacturinlr Co., USA 
Signallamphållare 

Heath Co., USA 
Instrumentbyggsatser 

Jackson Bros. Ltd, England 
Vridkondensatorer 

Julius Karl Görler, Tyskland 
Spolsystem och tillbehör 

Klar & Bellschmidt, Tyskland 
Keramiska lödstöd m. m. 

Labgear, England 
Sändare och mottagare 

Leistner, Tyskland 
Lackerade instrumentlådor och 
chassier 

Mc Murdo, England 
Rörhållare och kontaktdon 

Riehard's Eleetroeraft Ine., USA 
Jackar och pluggar 

S. Samulevitz, Danmark 
Reostater & lödkolvar 

Spear Engineeril:lg Co, Ltd., Eng-
land I 

Lödpluggar och specialverktyg , 
Whiteley Electrical Radio Co. Ltd, 
England 
Hi-Fl-högtalare e ___________ e 

ELF!~I~,413 
Holländargatan ? A Telefon 240 280 Postgiro 25 12 IS 

BOX 3075 STOCKHOLM 3 

, 


